
f

draugas

vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie 
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS 
The most influenti* 
Lithuanian Daih n 

America.

No 237 3c A C O P Y CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, SPALIŲ (OCT.) 8 D., 1931 M.
* 2334 gp. OajUey bntered as sbcowd class macter *arch »i. »U. at chic^oo, ilunoib undeh the act of march ». i»7»

3c A C O P Y 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XV

Hoover’is visus ragina į talkon gaivinti gerbūvį
VOKIETIJOS KANCLERIS ORGANE 

ZOOJA NAOJĮKABINETA
Japonai įspėja kinus

UNGARIJOJ LABAI NERAMU; PASKELB- 
TAS KARO STOVIS

ATSISTATYDINO VOKIE
ČIŲ KABINETAS

JAPONAI PRIEŠ KINUS

BERLYNAS, spal. 8. — 
Vakar atsistatydino visas vo
kiečių ministerių kabinetas.

Respublikos prezidentas von 
Hindenburgas atsistatydinusį 
kanclierį Bruening’ų tuojau į- 
galiojo sudaryti naujų kabine
tų.

Vokietijos respublikoje dar 
daugiau suvaržytos gyventojų 
teisės. Laikraščiams ir laiška
ms įvesta cenzūra.

ŠANGHAJUS, spal. 8. — 
Iš vietos japonų konsulato pa
skelbtas kinams įspėjimais. Ja
ponai reikalauja, kad kinai 
saugotų Kinijoj gyyenančių 
japonų gyvybę. Jei kinai neį
stengs to atlikti, japonų vy
riausybė imsis priemonhj pati 
saugoti savo žmones.

KOVOJA SU RADIKALAIS

NEMANO PASIDUOTI

LONDONAS, spal. 7. — I 
ndų tautininkų vadas Gand- 
hi’s neturi vilties laimėti ne
priklausomybę Indijai. Bet jis 
pareiškia, kad nemano pasi
duoti. Sako, kova turi būt ve
dama. Anot jo, nesvarbu, kad 
tarpe pačių indų nėra reikali
ngo sutikimo.

MADRIDAS, spal. 8. — Is-' 
panijos prezidentas Zamora* 
steigiamųjam susirinkime ko-į 
voja prieš radikalus, kurie nu
sistatę prieš Bažnyčių. Jis rei-1 
kalauja, kad liečiantis Bažny-1 
čių konstitucijos straipsnis, 
kurį parašė komitetas, būtų 
pakeistas. ;

Anot prezidento, katalikų 
Bažnyčia turi būt palikta ra
mybėje, ypač jos turtai netu
ri būt užgrobiami, orderiai ne
turi būt panaikinami.

PARLAMENTAS PA 
LEISTAS

IAPONŲ KARO LAIVAI 
KINUOS PAKRAŠČIUOSE

LONDONAS, spal. 8. — 
Vakar paleistas britų parla-' 
mentas. Abiejuose rūmuose 
buvo skaitytas karaliaus de
kretas apie parlamento 
paleidimų ir naujus rinkimus.

BRITŲ UŽSIENIŲ SEKRE
TORIUS PARYŽIUJE

ŠANGHAJUS, spal. 7. — 
Čia atplaukė keturi japonų ka
ro laivai. Sako, tas japonų ap
saugai.

•Gauta žinių, kad japonai tu
ri paruošę dar kitus 29 lai
vus, kurie, prireikus, taip pat 
bus pasiųsti į Kinijos pakraš
čius.

PARYŽIUS, spal. 7. — At
vyko britų užsienių reikalų 
sekretorius lordas Reading’as. 
Turės kažkokių pasitarimų su 
prancūzų vyriausybės nariais.

PARYŽIUJE NAIKINAMI 
GATVEKARIAI

PARYŽIUS, spal. 7. — Šio 
miesto gatvėse trafikos leng
vinimui naikinami gatvėkariai 

suvienodinamos trafikosir
šviesos. Vietoje gatvėkarių į- 
vedami autobusai.

TABOKA BE NIKOTINO
• -------------
BERLYNAS, spal. 7. — 

{aizerio Vilhelmo institute iš- 
rult^rinta tabdka be nikotino 
[nuodai).

ISTANBULE TURKŲ 
RIAUŠES

ISTANBUL, Turkija, spal. 
7. — Iš Prinkipo salos čia at
vyko Trockis. Turkai puolėsi 
jį pamatyti. Kilo riaušės. 7 
žmonės durtuvais nužudyti, 57 
sužeisti ir 108 areštuota.

UŽ 18-OJO PRIEDO 
ATŠAUKIMĄ

1. Dr. Jose Manuel’is Puig Casauranc’as naujas Meksikos ambasadorius J. Valstybėse. 
2. Viesulo sugriauta mokykla Boston, Ind.; apie 40 mokinių sužeista. 3. Vaizdelis iš Han- 
kow’o miesto, Kinijoj; potvynio metu pirkliai veda savo “biznį” braidžiodami giliam van
deny.

OMAHA, Neb., spal. 7. — 
Pramoninkui Fr. J. Burk- 
ley’ui ir advokatui E. tF. Lea- 
ry’ui Šventasis Tėvas Pijus 
XI suteikė Šv. Grigoriaus Di
džiojo ordeno vyčių titulus. 
Apie tai pranešta iš Romos 
vietos vyskupui Rummel’ui.

Gi poniai T. H. Flynn, naš
lei, ir poniai A. F. Mullen pa
skirti medaliai “Pro Ecclesia 
et Pontifice.”

Visi šie katalikai atžymėti 
už jų uolų darbavimųsi Baž
nyčios gerovei.

VANCOUVER, B. C., spal. 
7. — Amerikos darbo federa
cijos suvažiavime patiekta fre- 
zoliucija už 18-ojo priedo at
šaukimų.

Federaliniam teisme Cbica- 
goj įsisiūbuoja Capone’o by
la.

PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

PEORIA, III., spal. 7. — 
Čia susiorganizavo įmoninkai 
ir prisidėjo prie organizacijos 
“Federation of American Bu-
smess.

POPIEŽIUS ATŽYMĖJO 
KETURIS KATALIKUS

REIKALAUJA SKIRTI 
MOKESČIUS

CARDINALS LAIMĖJO

Mokesčių mokėtojų už nekil- 
ojainus turtus sųjunga Cook’o 
apskrity kreipės į “board of 
review” reikalaudama skirti 
mokesčius už visus indėlius 
bankuose ir kitus trustinius 
turtus. Sųjunga pareiškia, kad 
už visus bankūose sukrautus 
turtus galima surinkti maž
daug 192 milijonų dolerių mo
kesčių.

TIK TIEK TERADO

PHILADELPHIA, Pa., spa 
lių 8. — Basebolininkų susi- 

Į rėmime vakar laimėjo “Cardi- 
nals” kuopa. Šis buvo penkta- 

pasaulinių serijų susirė-SIS

mimas.

Abi kuopos —
ir “Athletics,”
Louis, Mo. Rytoj ten prasidės 
imtynės. Jei rytojaus imtynė
se laimės “Cardinals” kuopa, 
ji laimės ir Čempijonatų. Gi 
jei rytoj laimės “Athletics,” 
tad dar kartų bus persiimta.

Cook’o apskrities turtų ap- ’ 
kainavimo komisija rado nau
jų Asmeninių savasčių vertės 
100 milijonų dolerių ir prane
šė, kad už tai bus galima su
rinkti du milijonus dolerių 
mokesčių per metus. Tai pri-Ši organizacija dirba prieš 

krašto vyriausybę, kad ji ne- Į vatiniai geležinkelių , refrige 
sikištų į privatinių įmonių Į ratoriai (šaldytuvai) ir kubi 
reikalus ir nedidintų valdiškų' liniai vagonai.
mokesčių šioms įmonėms.

ŽMOGŽUDIS JAU 
KALĖJIME

BONŲ LAIDA BEDAR
BIAMS

“Cardinals” 
išvyko į St.

UNGARIJOJ NERAMU, 
1 KARO STOVIS

VIENA, Austrija, spal. 7. 
— Visoj Ungarijoj paskelbta 
karo stovia. Uždrausti politi- 

• ški susirinkimai ir demonstra
cijos. Gyventojų kurstytojams 
gresia mirties bausmė.

12,000 ungarų kareivių ap
leido kariuomenę, kada suma
žintas atlyginimas.

RACINE, Wis., spal. 7. — 
Frank Grey’as, m. amž. 
kurs vienam ūky nužudė ketu
ris asmenis, nubaustas kalėji
mu visam gyvenimui. Paimtas 
į AVaupun kalėjimų.

Keli Chicagos aldermonai 
paduoda sumanymų, kad mie
stas išleistų 7 milijonų dole
rių bonų įvairiems miesto da
rbams. Tuo būdu būtų pagel
bėta bedarbiams.

EDISON’AS SILPNESNIS

WEST ORANGE, N. J., 
spal. 7. — Skelbiama, kad se
rgantis išradėjas Edison’as 
kaskart eina silpnyn. Nebega
li priimti maisto.

ŽUVO DU SMURTININKAI

TOLEDO, O., 'spal. 8. — 
Čia nužudyta du smurtinin
kai. Tarpsaviai kovoja svai
galų šmugelninkų gaujos.

ATVYKO POLICIJOS 
EKSPERTAS

Chicagon atvyko policijos e- 
kspertas Bruce Smith’as, ku
riam bus pavesta patvarkyti 
vietos policijų.

CHICAGOS GAISRO 
SUKAKTUVES

Vakar sukako 60 metų, kaip 
Chicagų sunaikino didysis gai
sras. Šios sukaktuvės per tris 
dienas bus minimos.

Visas kraštas sveikina prezi
dento žygį

PREZIDENTĄ REMIA BANKININKAI IR 
KONGRESO VADAI

AVASHINGTON, spal. 8. — 
Prezidentas Hoofer’is visų 
kraštų kviečia talkon gerbū
vio atgaivinimui.

Prezidentas gauna sveikini
mus iš viso krašto. Nepapra
stai palankiai atsiliepia Bri
tanija, Prancūzija ir kitos Eu
ropos valstybės.

Prezidento sumanymas yra 
paleisti darban, taigi ir cirku- 
liacijon, daugiau pinigų, ku
rie šiandie laikomi uždaryti 
bankuose, gyvuojant nepasiti
kėjimui. Turi būt kuoplačiau- 
siai praplėstas kreditas. Turi 
būt pradėti arba atnaujinti į- 
vairiausi krašte darbai.

To visa atsiekimui yra rei
kalinga didelė energija ir vi
sų krašto vadų talka.

Prezidentui talkon eina ba
nkininkai, pramoninkai, įmo
ninkai ir visi kiti. Taip pat 
politinių partijų vadai.

LIETUVOJE
PERKŪNO AUKOS; TRIS 

UŽMUŠĖ

Žaibas uždegė Vaškų vals
čiuj Leveikonių kaime gyven
tojo Povilo Mikalajūno trobe
sius. Sudegė tvartas, daržinė 
su pašaru, arklys ir ūkio in
ventorius. Be to, nutrenkė mi- 
rtinai dirbusius daržinėje Vla
dų Kremenskų, 18 metų am
žiaus, ir Kazę Noreikaitę, 20 
metų amžiaus. Pastaroji, dar-

Visas vargas, kad visuome- (žinei degant, labai apdegė, 
nė nepasitild nauja vyriausy
be. Spėjama, ar kartais karo 
ministeris gen. Gombos’as ne
pasiskelbs diktatorium.

14 ŽUVO RINKIMŲ 
DIENĄ

SANTIAGO, Čili, spal. 7. 
— Renkant šiai respublikai 
prezidentų įvairiose krašto da
lyse įvyko kruvinos riaušės. 
Žuvo 14 asmenų.

SUKAPOJO KIRVIU

Jonavos valsč. Paskutiškių 
kaime p. Fomas Kudrašovas, 
gyv. Trakų apskr. Žiežmarių 
valsč. Sarkiškių km. kirviu ap
kapojo Vasilių Sergejevų įr 
Jonų Kuznecovų. Nukentėju 
šieji nuvežti Kauno m. ligo 
ninėn gydytis. “R.”

PREZIDENTAS DIRBA GE
RESNIŲJŲ LAIKŲ GRĄ- "

ŽINIMUI

AVASHINGTON, spal. 7. — 
Vakarykščioje Baltuose Rū
muose konferencijoje apie 36 
įžymieji kongreso atstovai, re- 
publikonai ir demokratai, su
tarė bendromis jėgomis dirbti 
už geresniųjų laikų grųžinimų.

Šiuos atstovus krūvon su
šaukė prezidentas Hoover’is, 
pirmiau pasitaręs su įžymiai
siais krašto bankininkais.

Sutarta sukelti privatinį pu
sės milijono dolerių kapitalų, 
iš kurio paskolomis bus remia
mos nestiprios pramonės ir 
bankai, kad sulaikyti ypač 
šiuos pastaruosius nuo žlugi
mo.

Pažymėtina, kad abiejų par
tijų vadų susirinkime buvo ne
paprasta nuotaika ir bendran 
veikiman palinkimas.

Skaudvilės valsčiuj Antinin
kų kaime nuo perkūnijos įtre- 
nkimo sudegė Svirnas su įvai
riais daiktais.

Obelių valsčiuj Niaukų km. 
sudegė Igno Dručkaus gyve
namas namas su buvusiais ja
me daiktais ir buvę po vienu 
stogu tvartas, klojimas ir da
ržinė su rugiais ir šienu. Nuo
stolių padaryta už 1600 litų.

Pabiržės valsčiuj Gulbinų 
km. ant lauko nutrenkė to pat 
kaimo gyventojų Paulinų Ja
nkauskienę, apie 50 metų am
žiaus moterį. “R.”

VILNIAUS KRAŠTE LABAI 
SUNKU

nkių ekonominę padėtį Vil
niaus krašte. Tai liudija pa
dažnėjusios prekybininkų savi
žudybės. Paskutiniu laiku Vi
lniuj likviduotos 86 ūkiškos į- 
monės. Uždaryta 51 prekybos 
įmonė ir pavojus gresia dar 
45 įmonėms. Ekonominė krizė 
atsiliepė ir Vilniaus miesto 
kasai, nes išieškant mokesčius 
tenka susidurti su labai dide
liais sunkumais. Dėl pinigų 
stokos miestas negali vykdyti 
savo pasižadėjimų. Paskutinė
mis dienomis miesto valdyboj 
projektuojama imti mokesčius 
iš prekybininkų produktais' ir 
degamųja medžiaga.

Ligi vakar vakaro bedarbių 
šelpimo fondui Chicagoj suri
nkta 762,683 doleriai.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Debesuota; kiek vė
siau.

PINIGŲ VERTE

Varšuva, VHI-24-E. “Wie- 
caor Warszawski” iš Vilniaus 
praneša apie nepaprastai su-

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.88
Prancūzijos 100 fr. 3.94
Italijos 100 lyrų 5.15
Vokietijos 100 mrk. 23.25 
Belgijos 100 belgų 14.00
Šveicarijos 100 fr. 19.62
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
Una, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunCiama tam 
tikslui pašte šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
8kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

kratų) vadus pasitarti dėl esamos krašte de
presijos. Jisai konferencijai pasiūlė sudaryti 
$*00,000,000 bankų, kuris gelbėtų išjudinti 
krašto pramonę. Iš to bus teikiama parama 
silpnesniems bankams, kad jie galėtų veikti 
ir teikti paskolas pramonės vadams ir biznio 
vedimui. Abiejų partijų vadai tų planų užgy
ti'.. Dėl to ir kongrese tas planas bus priimtas.

Labdarybės Skyrius.
SEIMAS NETOLI I Bet už tat pradžiugo 10-ji 

kuopa West Pullman’e, kur 
kun. A. Linkus paskirtas kle
bonu. Aprūpinęs būtinus para

Labd. Sųjungos seimas šį
met įvyks 15 d. lapkričio, Die
vo Apveizdos parapijos sve- pijos reikalus, jis žymiai pa

sidarbuos labdariams per 10
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Published Daily, Eicept Sunday.
8UBSCRIPTIONS: One Year — $4.00. Slx Montho 

— $2.50. Three Months — $2.0». Oųr Month — 76c. 
Europe — One Y e ar — $7.00. S!x Months — $4.00. 
Copy — .03c.

Advertising in “DRAUOA8" bringa best reaulta.
Advertiaing ratea on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ąv., Chicagc

Kada valdžia rimtai pradės rūpintis, kra- i tainėje 
šio ekonomiškos ir finansiškos būklės pakeli- ; L)a yra laiko Labd. kuo- kuopų. Be to, žadėjo padary ti
n u, vėl susilauksime geresnių laikoj. Biznis ' P°lns HlP seimo išpildyti pe- ir rinkliavų bažnyčioje. Ge-
piadės eiti, darbų atsiras, žmonių nupuolęs: ieBo (11) seimo nutarimas, riaušių sėkmių.

kad kiekviena kuopa iki 12 3-ji kuopa, Cicero, Ilk, irgi
seimo sukelia po 1,000 dol. ir rengiasi prie garbės požymio
sekamam seime gauna nepa- ir dovanos būsimam seime, 
prastų garbės požymį su Sų-, Labd. 3 kp., turėdama valdy- 
gos valdybos parašais. ;boj pasišventusių žmonių,

Dovanos bus duodamos to-: kaiP Pirm- Sriubienė ir kiti

ūpas pasitaisys. Tas pats bus ir kituose pa
saulio kraštuose. v

Tik reiktų palinkėti, kad p. Prezidentas 
savo planų kuo greičiausia gyveniman įvy
kintų.

SPAUDAI Į TALKĄ.

DIENOS KLAUSIMAI

IR VALDŽIA SUSIRŪPINO.

Ir- Prezidentas Hoover’is jau pradėjo 
daryti žygius nedarbui sumažinti ir ekono
miškai bei' finansiškai depresijai pašalinti. 
Ligi šiol jis vis dar tylėjo. Jei kas užsimin
davo apie bedarbių šelpimų, p. Prezidentas 
į tai neigiamai atsakydavo. Jo nusistatymas 
yra toks, kad ne valdžios yra dalykas šelpi
mo darbų dirbti. Tuo turi rūpintis pati vi
suomenė. *

Toks valdžios nusistatymas nėra be pa
mato tais atvejais, kada dar yra priemonių 
darbininkams darbų duoti. Patys darbininkai 
ne pašalpų, o darbo nori gauti. Pašalpa tik 
tada reikalinga, kada nei pramoninkai, nei 
pati valdžia nebeturi jokių priemonių nedar
bu sumažinti.

Mes nekartų esame pastebėję, kad val
džia, jei tik norėtų, žymiai galėtų sumažinti 
nedarbu. Apie tai plačiai rasė ir žinomas eko- 
nomininkas prof. kun. Ryan, laikraštininkas 
Hearst ir daugelis kitų. Buvo pasiūlyta ir 
planas. Bet Prezidentas į tai jokio dėmesio ne
kreipė. Pašaliečiams žmonėms išrodė, kad jam 
nerūpi nei krašto gerovė, nei bedarbių šei
mynų likimas. •

Dabar jau galima suprasti dėl ko Prezi
dentas taip elgėsi. Matyti, kad jis savo planų 
turėjo. Ar jis yra geresnis už kun. Ryan pla
nų, ar blogesnis, tuo tarpu nelengva būtų pa
sakyti. Svarbu yra pats faktas, kad Preziden
tas rūpinasi krašto buitimi, kad planuoja, 
šaukia autoritetingų žmonių konferencijas.

Prezidentas šiomis dienomis sušaukė kon 
greso abiejų partijų (republikonų ir demo-

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

(Tęsinys L

Kiek pagalvojęs, jo nelaukdamas, pats 
nuvykau pas pastos kontoros viršininkų. 
Vos tik aš atyėriau burnų, kad jam paaiš 
tinčiau, žas atsitiko, pertraukė man kai 
bų ir, dideliam mano nustebimui, laikyda
mas mane sovietų vyriausybės atstovu, 
kurs kų tik jam buvo skambinęs telefonu, 
pradėjo man pasakoti apie įvykusį nepa
sisekimų, klausdamas mane patarimo, 
kaip jam išsipainioti iš to nemalonaus in
cidento su laišku, adresuotų Nanseno mi
sijai. Paskum nedavęs man atsakyti, jis 
nusivedė mane į “juodąjį kabinetų”, kad 
surastų kaltų tarnautojų „ir jį išbartų.

Tai buvo nelauktas atsitikimas, davęs 
man progos patikrinti mano Įtarinėjimus. 
Aš tylėdamas sekiau jį.

Juodieji kabinetai buvo įrengti ke
liuose pašto rūmų dešiniosios pusės kam
bariuose. Apie 400 tarnautojų sėdėjo už 
daugybės ilgų stalų, kiekvienas turėdamas

AMERIKOJ, AUKSO ŠALY, PINIGŲ NĖRA.

i, u ilki t Georgia valstybei (J. A. V.) daktarai — dentistai uz į-kiais daiktais kurie visuomet ° taiPg! gerb- kleb- kun- J- \ . . . . ..Kiaib uaiKiais, Kūne visuomet . v»i?inn«« Jono- !vairius patarnavimus savo pacientams, mokestį priima jau
ne pinigais, bet gyvuoju ūkio inventorium. Viena dantų tai
symo įstaiga išstatė net tokių iškalbų, kokių matome atvaizde.

bus gražia atminitm 
Bostono pro-! darbštumo.‘ ‘ Darbininko ’ ’ pranešimu, 

vincijos .dvasininkai savo susirinkime iškėlę! Kiek žinoma, dvi kuopos

kuopos Vai,'‘"nas d““8 
vargšų šelpime.

darbuojasi,

3-ji kuopa yra laiminga, nes
sj>audos klausimų ir radę būtinų reikalų mo-1 tikrai gaus tokias dovanas, k™ eilę pasišventusių na ipe|no> dažnaį visų 
raliai ir materialiai paremti L. D. S. Ir “Dar-'t. y. 1 kuopa, Šv. Kryžiaus 11 Į1*’ tat ^eraj gyVU0Ja’ tu’ vargšų šelpimui, 
bininkų”, sudėję vienuolikų šimtų dolerių su' parapijoj, kurios pirm. yra p. n Pini89
kaupu. Be to, dvasininkai pasižadėję dau- M. Sudeikienė. Josios pastan- na18, 
giau bendradarbiauti “Darbininkui”. gornis dideliu pasidarbavimu

Rytų Kunigų Vienybės provincija taip šiandie kuopa stovi pirmoje $600.00. Trukstrf da $400,00, 
pat svarsčiusi katalikiškos spaudos reikalus, vietoje, turi daugiausiai na- kurklos ^i seimo, be abejo,
Ir jie nutarę moraliai ir materialiai remti mū- rių, o kas svarbiausia, kad ^neS' ^°’ ^ra ('au^ I)a" 
sų spaudų. i kuopoje priklauso daug

‘ ‘ Darb. ’ ’ tuo labai džiaugiasi ir pabrė- į čionai augusio jaunimo, pav. 
žia: “Taigi gerb. Dvasiškių didelis susirūpi- sodalietės, kurių 37 narės

ir skaitlinga na-

ŠEIMINIS VAKARAS.

Labd. Sų-gos Centras, Sei
mui pasibaigus, rengia įdo
mu . vakarų. Bus atvaidintas 
gražus dviejų veiksnių vaiz
delis “Apkalbos ir meilė” 

tre< io.je vaįjįns Xortli Side lošėjai, va
nimas katalikiškų spaudų sustiprinti ir pra- darbuojasi su Labd. Sų-gos !vieiuJ.’.U1.11 uai ,,uo-ld>'1 J’ dovaujant pp. E. ir Pr. Mas-
plėsti turėtų rasti didžiausio pritarimo ir ben- 1 kuopa. Be to, ši mergaičių '’aros'_ Pr*e tūkstantinis. Yia j-oiaį^įainSi^
etradarbiavimo visoje mūsų visuomenėje.” 'draugija yra Sųjungos Garbės ̂ kaitlin^a nari^s;v^erb; kle‘ po vaidinimo bus koncertas.

Ištikro, būtų gera, kad visi mūsų dvasi Narys ir moka metinę mokės- i °nas\ _Un,‘/1 ' llk & vlbaTne Dainuos p. K, Sabonis ir kiti

3-ji kuopa jau įnešė Centran

. sidarbavusi ir padarusi pelno
Sų-gos Centrui.

'S-ji kuopa stovi
į vietoj. Ji irgi darbuojasi

išmoka LABDARIŲ SĄ GOS 3-ČIOS 
KUOPOS VIEŠOSIOS 
RINKLIAVOS CICE
RO, ILL., DAVINIAI.

ninkai ir visa katalikiškoji visuomenė dau-'tį po $5 į metus. Tai irgi p. 
giau negu ligi šiol talkininkautų mūsų spau- Sudeikienės nuopelnas, 
dai. Tai pareiga kiekvieno lietuvio kataliko. Toįvn of Lake daug labda- 
Parania gi gali reikštis visokiais būdais — riaihs padeda vietos dvasiški- 
skaitymu katalikiškų laikraščių ir raginimu ja: Sų-gos tvėrėjas kun. Ą. 
skaityti tų, kurie dar dėl kokių nors priežas- Skripkus ir kun. A. Linkus 
čių katalikiško vieno ar kito laikraščio ne- j (kai vikaravo šv. Kryžiaus 
skaito. įparap.). Netekus kun. Lin-

-------------- kaus, kuopa neteko
PALENGVINIMAS AMERIKIEČIAMS. į veikėjo.

kuopai padeda 
Kitos Cliicago j

kės miesteliuose kiek mažiau
veikia, bet visgi juda, kruta. * prad-ia 7;30 va, vakare 
kiek galėdamos, kiek sąlygos [žanga 50c

ir apylin-
dainininkai.

leidžia, kad padėjus Sąjungai 
išmokėti ūkio skolų.

Iš anksto kviečiame visuo
menę skaitlingai atsilankyti.

uolaus gėlių, kuriuos šelpia kiek ku- pų narius-es.
ri išgali. Kiek kada padaro Rengimo Komitetas.

Filosofijos fakulteto filosofijos skySpaudos pranešimu, lietuviai, kurie yra j°s 
įsigiję Amerikos pilietybę, grįžę į Lietuvą riaus studentai, girdėdami apie dedamas pas- 
galėsių naudotis pilnomis Lietuvos piliečių Jangas įsteigti Katalikų Universitetų, entu- 
teisėmis. Nors ši® pranešimas dar nėra oficia- ziastiškai sveikina šitų Lietuvos katalikų mok 
liai patvirtintas, bet vis dėl to jau galima alininkų žygį, kuriam skirta atlikti didžia 
pasitikėti, kad jis yra teisingas. Amerikie- mūsų tautoje misijų:
čiams tai bus žymus palengvinimas ir tas pa- į a) taip religiniu atžvilgiu — sulaikyti 
skatins daugiau į Lietuvą važiuoti ir ten ii- beplintančių mūsų šalyje rytietiškų nihilizmo 
gesnį laikų pagyventi. i ir vakarietiškų liberalizmo dvasių,

b) taip tautipiu atžvilgiu — žadinti pro
tinę konkurencijų ir tuo būdu ugdyti intelek-

-------------- Itualinį mūsų tautos pajėgumų.”
Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos ’ Smagu pažymėti, kad pats jaunimas taip 

— Filosofijos fakulteto studentai visuotinam gyvai rūpinasi katalikiškos Lietuvos ateitimi, 
susirinkime priėmę tokį nutarimų: b ----- -------

“Vytauto Didžiojo Universiteto Teologi-' Lietuvos Vyriausias Tribnolas svarstys

REIKALAUJA KAT. UNIVERSITETO.

prieš save speciališkų aparatų konvertams 
atidarinėti.

Manipuliacijos buvo dirbamos šiuo 
būdu: tarnautojas paėmęs konvertų, laike 
jį vienų minutę virš vandens garos ir ta
da jau galėjo jį vikriai ir tiksliai atidary
ti. Pradžioj jis laiškų tikrino prieš šviesų, 
paskum už šviesos. Neradęs j^kių slapto- 
rašto žymių, valdininkas laiškų perskaity
davo ir po to atiduodavo jį nurašyti, ar 
nufotografuoti, ar mesdavo į pintinę, iš 
kurios laiškanešiai juos paima išnešioti 
adresatams.

Štai kų aš galėjau pastebėti, be susto
jimo pereidamas per sales.

Užmiesčių ir užsienių atstovų laiškai 
buvo tikrinami su dar didesniu rūpestin
gumu kitame speciališkame kambaryje.

Sekdamas pastos kontoros viršininkų, 
aš ir įėjau į tų kambarį. Ir kaip aš nus
tebau, pamatęs ten keistų korespondenci-

' jai kontroliuoti įrankių.
Man paklausus, viršininkas, paaiškino,

kad šie smlėtingi aparatai vartojami tir
ti tiems laiškams, kurių negalima ati
daryti.

Gal būt, didžiojo karo metu tautiško 
I apsigynimo reikalas Vakaruose pastūmėjo 
l pašto špionažo technikų į priekį, bet aš,

prispažįstu, juoduose G. P. U. kabinetuose 
nesitikėjau rasiąs tokių tobulų špionažo 
organizacijų.

Kol aš interesavausi apartais, virširiin 
kas stengėsi surasti tarnautojų, tikrinusį 
Nanseno misijos atstovui laiškų.

Pasitaikė, kad tas tarnautojas savo 
darbo laikų buvo jau atidirbęs ir parėjęs 
namo. Iš to supratau, kad laiškai peržiūri
nėjami per visas 24 vai. be jokios pertrau
kos ir kad 3 tarnautojų grupės keitėsi vie- 
na paskui kitų.

Aš prisiminiau, kad kada tik eidavau 
pro šitų pašto rūmų dalį, visada matyda
vau jos languose šviesų, nors ir kažin kaip 
būdavo vėlu.

Pašto viršininkas, apimtas apmaudo, 
kad negali surasti negudraus valdininko 
ir čia pat prie manęs jo išbarti, ir vis dar 
mane tebelaikydamas sovietų valdininku, 
nusivedė mane į savo kabinetų. Bet tuo 
momentu, kai jis mane paklausė, kas Čia 
reiktų daryti, aš jam padėkojau už mei
lumų, ir jis sužinojo, kad aš pats kaip tik 
ir esu Nanseno misijos atstovas, ir kad jis 
apsiriko, laikydamas mane kitu.

Nelaimingo valdininko kų tik apoplek 
sija netrenkė. Aš jį nuraminau, 'įtikinęs, 
kad aš ne kuris nors šnipinėtojas, kad, pa

ku buvo atsiklausta Lietuvos

amerikiečiams bus gana įdomi.

H. Mikulytė ....... ... $26.27
A. Šileikaitė ....... .... 20.01
A. Dainelienė .:.. .... 19.39
L Mikulytė ......... .... 17.80
V. Vaišvilienė ... .... 17.00
II. Petkvtė ......... .... 16.96
M. Navickienė .... .... 15.10
S. Laurinaitienė • .... 14.50
A. Vaičikauskienė .... 13.20
K. Šriubienė ....... .... 11.99
J. Useliukė ......... .... 11.67
Francis Lotas • •.. .... 10.93
U. Šia jute ........... .... 10.50
A. Jaukšienė ..... .......  10.00
B. Grigaliūnienė .. ...... 9.81
S. Kučis ............. ..... 9.57
M. Lidžiutė ......... ...... 9.44
A. Galinskienė ... ......... 9.36
S. Bajorūnaitė .... ...... 9.30
P. Litvinavičienė .......  9.10
J. Mitkiutė ......... ...... 9.00
A. Judikiniutė .. ..... 8.91
F. Simonavičienė .......  8.85
P. Tekorienė .... ....... 8.47
M. Mockevičieni ....... 8.21
A. Vaišvilaitė .... ......... 8.12
M. Pugžalienė .... ...... 7.80
E. Grieaitė ......... ......... 7.74
E. Terebeiziutė .. 7.29
M. Zimotaitė .... ......... 7.23
E. Žukauskaitė .. ......... 7.00
C. Saluškaitė .... ......... 6.58
E. Šulgaitė ......... ......... 6.51
P. Navurckienė .. ......... 6.23

• V. Naruževičienė ......... 6.17
E. šiušaitė ......... ......... 5.87

(Tųsa 3 pusi.)taip didelė® atsakomybės.

galiau, iki šiol padarytas tyrinėjimas, kurį 
aš pats mačiau pilnai mane įtikino, kad 
laiškų aš nusiųsiu į Maskvą ir vienintelis 
mano prašymas, — kad šį kartų tas laiš
kas nebūtų man sugrąžintas. Aš, žinoma, 
jam nepasakiau, kad misija likviduota, 
kad ji išvyksta iš S. S. S. R. ir kad visi 
šie tyrinėjimai jau nebereikalingi. Kai aš 
išėjau, jis atrodė toks nusiminęs, prislėg
tas, kad vos beįstengė mane truputį paly
dėti. Kai po dviejų valandų, kaip buvo 
žadėjęs, pas mane atėjo tikrasis valdžios 
atstovas, aš jam pasakiau, kad laiško is
torija jau paaiškėjusi ir pabaigta.

Ir taip G. P. U. visada, apsimetusi se
kanti kažin kokį sųmėkslų, peržiūrinėja 
visu? siunčiamuosius laiškus.

Tačiau tas korespondencijos peržiū- 
rinėjimas tėra tik padedamoji priemonė. 
G. P. U. turi dar daug galingesnę špio
nažo — slaptus priemonę bendradarbius 
ir įvairius provokatorius. Tai, ištikrųjų, 
paslėptosios G, P. U. akys. Tie slaptieji 
bendradarbiai yra vadinami “seksotai”.

Pirmiausia kiekvienas komunistas, 
kiekvienas policininkas, kiekvienas jau
nuolis esųs komunistiškoji jaunimo orga
nizacijos (komsomolcų) narys jau tuo pa
čiu yra ir “seksotas”.

G. P. U. stengiasi patraukti į “sek- 
sotus” ir kalinius ir nuteistuosius įnirti 
Jiems dovanoja ir Bausmę, jei jie raštiš
kai pasižada būsią šnipai ir išd&vinėsią 
G. P. U. savo draugus. Šioje grupėje yra 
daug emigrantų grįžusių į Rusiją, o ypač 
anksčiau tarnavusių armijoj.

Atsisakiusieji šnipinėti, dažniausiai 
būdavo arba sušaudomi arba ištremiami. 
“Seksotų” tarpe yra taip pat ir gatvės 
vaikų ir nusikaltėlių grupė, kurie tuo bū
du gauna sau laisvę ir privilegijų nebūti 
baudžiamiems už savo prasikaltimus.

Pagaliau, čia įeina fabrikų darbinin
kai ir sovietų įstaigų tarnautojai, kuriuos 
G. P. U. priverčia šnipinėti, grasydama 
atleisianti nuo darbo ar, priešingai, ža
dėdama padidinti algų.

Kiekvienas būklas, kiekvienas fab
rikas, kiekviena įstaiga, kiekvieni namfii 
turi nors vienų “seksotų”, o ypač jų daug 
aludžių, kavinių ir restoranų- tarnautojų 
tarpe, net ir tarp vežikų jų yra. Tie agen
tui pranešinėja ne tik apie paprastus pi
liečius, bet seka ir komunistus, turinčius 
atsakingas vietas.

(Bus daugiau)
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I ARIliRYRF^ ^KYRIIR Pa^ani^no veltui. Produk- 'ičlis, šokiams salė, visokių
LnD nll DuO Olvl llIUva surinko iš mūsų Ciceros standų, no mndžinis stalai

biznierių, šeimininkavo šios:
Laurinaitienė, Laugaudienė,
Stulgienė. Ačiū vyrams kuri \ 
padėjo darbuotis ir prižiūrėjo 
rinkikes: K. Žilvičiui, J. Kar
piui, A. Janušauskui, M. Dam
brauskui, H. Misiui, J. Java-

(Tųsa iš 2 pusi.)
ančauskaitė .......... 5.7G

l’alinskienė ............. 5.37
Išganaitė ................. 5.22

a Alexander ................ 5.18
Stasaitė ..................... 5.17
Misintė .............  5.16

J

standų, po medžiais stalai, 
suolai. Graži vietelė pikni
kams. Čia viena sesuo su bū
riu vaikučių. Vieni, nors ir 

oras, maudosi, 
Kiti vaikučiai

mane sušelpė. Ir dabar auko
jo $5.00.

esu dėkingas ir tariu širdin- TRUMPOS ŽINELĖS.
giausj aeių.

Iš Chicago, Šv. Kryžiaus pa- Nuoširdžiai prašau mielašir- 
rapįjos, kun. A. Deksnis auko- dystės visų profesijonalų dva- 
jo $5.00. Jsininkų pagelbėti, ar nors žo-

Šv. Kryžiaus ligoninės ka-įdėlį pratarti dr-jų susirinki- 
pelionas kun. Juozas Jusevi-įmuos į brangius brolius ir se- 

visai maži, vienų net ant ran-čius jau keletu kartų aukoja sutės, kad kiek kurio malonė Labd. Sų-gos kuopų, turi tuo 
kų sesuo laiko; visi švarūs, į savo knygelių. Ir dabar au- pagelbėtų nuo bado, lig6s —

vėsus rudens 
kiti žuvauju.

X šv. Tėvas Pijus XI pas
kelbė naujų enciklikų apie 
šelpimų bedarbių ateinančių 
žiemų. Visose kolonijose Varg
šų Globos Komitetai, prie

raškai, P. Išganaičiui, M. Mar ,tyrame ore gražiai atrodo. Čialkojo “Šv. Mišių auka”, “Die- nelaimės išliuosuoti.
S. Navickaitė ................. 5.06 cinkui, J. Motekaičiui. Visi1 jie turi ir mokyklų su sky
E. Valančiūtė ......... 5.01 dirbo, kad tik rinkliava pa
L. Tamošauskaite ............ 5.00 sisektų.

Kačiulaitienė ..................4.92 j Ačiū ir komisijai, kuri iš- [lytas — švarus. Čia guli ber

nais. Šalę vienuolyno kada 
į tai buvęs tvartas, dabar išva-

. Bertienė . .............  4.92 gavo viešųjų
\. Miltinaitė ................. 4.77 didžiai gerb.
M. Česienė ..................... 4.62
(eiiiiuliauskaitė ••............ 4.55
V. Jacevičiūtė....................4.53

rinkliavų, ypač 
klebonui kuris 

daug darbo ir triūso įdėjo kol 
leidinių rinkliavai gavo ir e- 
nergingai ragino, kad mote
rys, mergaitės apsiimtų au
kas rinkti. Už tai labdariai 
taria jam širdingiausiai ačiū.

Taipgi ačiū visiems automo
bilistams, kurie išvežiojo rin-

3lj l’aseckienė ......... . 4.49
K. Mikšaitė...............v.. 4.37

žilvitaitė ................. 4.30
L. Vaičikauskaitė .... 4.23
V. Simonauskaitė ........ 4.20
\. Slepulevičienė ........  4.18^kikes: A. Lutkui, J. Vaišno-
A. Ti umpauskaitė ...... 4.16 irui, P. Andraičiui, P. Navic-
P. Bamuliauskienė .... 4.00 kui, A. Srogeniui, J, Brazau-
0. Žemaitytė ................. 3.91 skui, K. Stulgai, S. Šileikiui,

niukai kol nešalta ir čia jie 
turi mokyklų. Užėjus šaltam 
orui turės kur nors pasidėti.

Jei būtų ištekliaus, tai ir tų 
tvartų galima būtų ištaisyti į 
gyvenamų namų.

Vyriausioji sesuo viskų prP 
žiūri ir tvarko. Visi džiaugia
si gražia jos priežiūra.

Kaip sakoma: kur stoka, 
čia trūksta. Taip ir čionai. 
Seserys turėjo kiek pinigų 
Scrantone Antliraeite Banke.

vo ir artimo meilė”. Knygu
čių kaina $4.00.

Ponas Jos. Littkus aukojo
drabužių ir $1.00.
• Į1

Iš AVaukegan, III., p. M.1 
Stulginskas $1.00.

Iš Indiana valstijos ūkinin 
kas p. B. Jankauskas per a- 
tostogininkus prisiuntė mais
to.

Mano šeimininkai, prie ku
rių gyvenu, pp. B. M. Posen- 
kai savo automobiliu dažnai 
nuveža pas gydytojų J. J. Si
monaitį, 2423 W. Manąuette 
Road, kuris mane gydo nau

jau atgaivinti savo veikimų. 
Ąlkanų papenėti, nuogų pri- 

J. Lapinskas, ! dengti yra šventa kiekvieno 
Gyvenamoji vieta: 1337 S.;kataliko pareiga.-

49 Ct J X ‘‘Chicago Daily Tribu-
laiiskams; 1301 S. 50 Ct. i ne” įsteigė fondų, kurio su- 

Cicero, III. rinktomis aukomis bus valgy

dinami vargšų alkani vaikui, 
lankantieji pradžios mokyk 
las. Apskaityta, kad 15,000 
vaiki) Cbicagoj kas dien eina 
į mokyklas nevalgę. Laikraš
tis užsimojęs fondan surinkt’ 
$300,000.00.

X Spalio 5 d. Chicagos mie 
ste buvo viešoji rinkliava 
(tag day) įvairioms labdarin 
goms įstaigoms palaikyti. Da
lį surinktų aukų gavo ir ke
lios katalikiškos įstaigos: 
prieglaudos, vaiki) darželiai ir 
P.

Dabar tų bankų uždarė ir se- jausiais išradimais. Jaučiuosi

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Balsaitė ..................... 3.83 K. Palubinskui, S. Slavins- J serys nei našlaičiai tų pinigų į daug geriau.
< Gaidamavįčienė .... 3.82

Ogintaitė ......... .... 3.76
). Šaliukienė • •... .... 3.51
>. Pečiulytė .......... .... 3.39

1. Lygutytė........... ...?. 3.37
). Kausiunaitė •... .... 3.25
3. Maskunaitė .... .... 3.22
d. Kelpšienė ........ .......  3.19

Neneskaitė ........ ..... 3.151
1. Leketaitė ......... .... 3.06:
Mickienė ............. . . .... 3.05
č. Kočiunaitė ....... ..... 3.01
). Zaurienė .......... .... 2.73
Č 1 lovidauskaitė . .... 2.71
). Stancikaitė .... .... 2.64
i. Balsaitė ....... .. 2 64
5. Žemaitaitė ........ .... 2.61
k šiušaitė ............. .... 2.50
j. Daukšaitė ......... .... 2.50
L Lazaičiukė....... .... 2.32
I. Zauraitė .......... .... 2.40
1. Zupkaitė .. ......... ..... 2.19

Miltinaitė .......... .... 2.10
J. Afeškauskaitė ... ........2.08
). Miltinaitė ....... 2 07
’. Daukšaitė .......... .... 1.94
L Mildšaite........... ....M.93
C. Navurskaitė .... .... 1.78
1. Radavičiutė . i.. .... 1.75

M i kutaitė   .............. 1.75
Milašienė

Ačiū 8 kuopos pirm. p. Vai- 
čikauskui už atsiųstas rinki
kes, kurių buvo šešios; taipgi 
6 ir 7 kuopoms kurios ir-gi at
siuntė rinkikių. Jų vardus 
matysite ir kiek kuri surinko.

Ačiū “Draugo” redakcijai

vos. Mes, labdarių veikėjai 
nepamiršim “Draugo”, rem
sime dienraštį visuose jo dar
buose.

Jei kurių vardus praleidau; 
meldžiu atleisti, arba man 
pranešti, šiuo adresu: Anasta
zas Valančius 1226 So. 50 avė. 
o viskas bus pataisyta.

Paveikslai bus nuimti vė
liau, nes dienų nebuvo kada, 
o vakare buvo pervėlu.

A. Valančius.

negali gauti. Tat ypač dabar-( 
tiniu laiku parama yra būti
nai reikalinga. Kiekviena lie-' 
tuvių kolonija turėtų surengti 
kokį vakarų tos įstaigos nau
dai. Jeigu kurie jau neišga
lite pinigais, tai galite sušelp
ti vaikučius ir senelius drabu
žiais. Žiema ateina — būtinai 
reikalingi drabužiai.

Ambrozaitis.

Žodžiu, visiems geradėjams!

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

ATLIEKAME

6ISER0, IIL

ELMHURST, PA., NAŠLAI- 
TYNAS.

Padėka.
Širdingai dėkoju “Drau

gui” ir visiems geradėjams, 
kurie per spaudų išgirdę ma- 

'no, biedno ligonio balsų šau- 
kimos pagelbos, aplankydami, 
ar laiškelius atsiųsdami, gelb- 

j sti aukomis maistui ir gydy
muisi. i '

Iš Covington, Ky., kun. V. 
V. Smilgius jau daug kartų

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba *
2328 W. 23 St.

J. Dimša
■821 W. 34 Street

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

I Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,9 *

Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Štai, vienuolyno ir našlai- 
tyno įstaiga. Vieta graži, ant

nai ir vienuolynai matosi. Vie-
1.53 nuolvnas turi 140 akeriu že-

mės. Tvartai daržinės ir visa 
gaspadorystė. Turi dvyliką 
melžiamų karvių, keletu pri
augančių; keturis arklius; 
daug kiaulių — didelių ir ma
žesnių; daug visokių paukš
čių. Gyvulius prižiūri sene
liai. Laukus ir daržus apdirba 
seneliai ir seserys. Viskas at
rodo gražiai ir tvarkiai.

Vaikučių yra apie 30; sene
lių virš 20; seserų apie 50. Tai 
yra šimtinė šeimyna. Tiek žmo 
.įių pavalgydinti!

Toliau nuo vienuolyno eže-

47thandWood Sis. DEPT STORE

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

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,
kurį pirmiau'valdė Ernest Weiner, kaipo Dry Goods 
storų. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilnų paten
kinimų garantuojame ant visko, kų tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausių patarnavimų.

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHICAGO, ILL.
F*r
i

Telefonais Roosevelt 7791

.61

.58

Gudienė ..................... 1.52
). šapeliutė ................. 1.47

Naujokaitė ’............ 1.41
Spirauskaitė .............. 1.32
Putramentaitė .......... 1.31
Dekontaitė .................. 1.14

largarette Lyans.......... 1.10
Svrevičaitė .............. 1.03
Lidžiutė ..................   .96

Šarpytytė ................. 1.27
fekoraitė ..................... 92 Į
Navurskienė.................... 87
Putraitė............................ 79

. Pocaitė............................ 78
1. Ogintaitė.........................77
largarette Gilleasphie
ose Gilleasphie ..........
. Vasiliniutė ......................54
. Arinoliutė.............................52

itella Gest ..........................49
č pinotai tė ..................  .16

. Beudaskaitė (nepridavė au-

Taigi spalio 4 d. Labd. Su
tingus 3 kuopos viešoji rink
imą šiais, blogais laikais pu
ti Inai pavyko. Viso surinkta 
616.25.

l abdarių 3 kuopa taria a- 
•iu visoms rinkėjoms ir vi- 
fii -iis prisidėjusiems prie to 
laibo. Taipgi ačiū visoms šei
ni ui nkėms, ^kurios pagamino 

ilgi ii darbininkams. Jos vis-

jMziyš įnycu

J,



z

DRAUGAS

\

v

POPIEŽIAUS ATSTOVAS Į 
TIKINČIUOSIUS.

Mes žinome, kad Meksikos

i

Ketvirtadienis, Spalio 8,

vininkų sanatorijos.

LAIKAS IŠGYDO SUŽEIS- isys susispietė ir smarkus lie- Ir, džiaugsme! — Širdis atro- Seimas įvyksta lapkr. 29 kalingi poilsio ir įlydyto j
|tus lijo, o mergužėlė, nepra- 
į rasdama t ii ties nei drąsumo,

________ nors ir didžiai suvargusi ir
Graži,' meilingoji mergužėlė | nuo šaukimo, vijosi

dūmojo sau viena sodne, ku
riame žydėjo puikiausios ro

ty ŠIRDĮ.
kupus, kunigus ir podraug vi 
sus katalikus.

Šiandieniniai Meksikos vai 
(lovai yra daugiausia raudo- žiu rožės, leisdamos maloniau 

Kiek

dė sveika ir nebuvo sužeista, d., West Sidėj. Kadangi sei-Į priežiūros ligonys, kurių etnsi
Ir Meilė, rodydama į pasvei- mas bus mūsų kolonijoj, tat,! pę plaučiai, tačiau su užkr
kusią širdį, tarė: kad tinkamai priėmus atsto-1 čiamomis ligomis nepriirr

, . y , . , , , vus ir svečius skyriaus nariai Poilsio namai yra netoli džitAr-gi as nesakiau tau, kad . . ' ,

gyventojų didelė dauguma1 nųjų pažiūrų masonai. Kiek sį kvepėjimų. tamsūs rūkai žemėn ir žilasis
yra katalikai. Nežiūrint to, jie žiaurūs, tiek jie pikti. Pri- jį buvo giliai užsimąsčiusi, i*ene^8 pranyko tamsumoje, 
jie ten persekiojami taip, lygsta garsiesiems Rusijos veide žymėjos skausmingas L* mergužėlė, visp, nuvargu- 
kaip katalikai buvo persekioja bolševikams*. Viešai jie neva nuliūdimas, o žėrinčios akys į *r nusilpusi, parpuolė že- 
ui pirmaisiais krikščionybės su bolševikais nedraugingai norėjo ką tokio surasti bei ir pradėjo radoti:

“Vai, varge, vargeli! Lai-amziais.

žilųjį senelį ir bėgu paskui jįL -
nebūna iSgydyti sužeistJ^““,,SK'dys. 8™‘sl» tav0 
jos Širdį. Nelaimei, nuieng,; '1________A' Matntl3'

CHICAGOJE
RUOŠIASI PRIE SEIMO.

Mėnesinis Marijonų Kol. Re- 
kas nesustojo • ir sužeistoji j in6JQ 19 sk- susirinkimas įvy-

gyvena. Bet privačiai — gla- pagauti ir su įtempimu svai 
Tai dėl? to kad Meksikoje m“nėjasi kaiP artimiausieji jg žvilgsnius į visas puses.

jau ilgi metai kaip įsigalėjo 
nedidelė katalikų Bažnyčios 
priešų politiška partija. Šios 
partijos tikslas yra nepaduoti 
kam kitam valstybės vairo ir
vesti atkakliu kovą prieš Ka- kunl8us- A“18 Inet“s,vysk“' praradau savo širdjl”
‘alikų Bažnyčią su ^ekfilkos vyriausybe jš kvepinčių rožių pasirodė

laikinai susitaikė. Bet ta pati Meilė ir, žengus, stojo prieš 
Ši paitija kovoja prieš vyriausybė iki šiol neturi nuliūdusią mergužėlę.

Bažnyčią dėl to, kad Bažnyčia noro patvarkyti atskiriu vals- “štai kur ji yra’’, tarė ma
itėda pastangų apšviesti vai g- tvbių gubernatorius, kurie sa- Joniai Meilė, laikydama širdį 
jus nteksikonus. Kada jie bus valstybėse yra kai koki au- vienoje rankoje, o kitąja ran- 
apsišvietę, jie patys suras tokratai. ka imdama žemčiūginę vilyčių 1
priemonių laimingiau gyventi, Popiežiaus atstovas Meksi- įg saįdoko.
nusikračius nuolatinį skurdą, koje arkivyskupas Leopoldas jp gftrži, meilingoji mei’gu- 

Va, taigi, šio prasčiokų ap- ]{uiz y Flores’as ilgas laikas įgįg. brito keliais ir visa dre- 
sisvietimo ii bijo šiandieniniai darbuojasi už atkovojimą Baž- bedama pagavo širdį savo ran
Meksikos valdovai. Jie gerai nyčiai prigulinčios laisvės, komis.'
žino, kad apsišvietę prasčio- jam gelbsti kiti'Meksikos vy- “Bet-gi ji sužeista!” suai- 
kai sugebės sėkmingai ginti ^kupai. Siunčiami įvairios rū- manavo mergužėlė rasojančio- 
savo laisvę ir teises, o tada gįes prašymai vyriausybei ir mįs akimis. “Ji yra sužeista!”1 KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c..nll£*’^niį

sėbrai. . j “Vai, ką-gi aš bedarysiu?
Bažnyčia tad Meksikoj gy- sudejavo ji žvelgdama į dau-

vena nepaprastai sunkiuosius >sas įr laikydama ties krutinę 
laikus. Kai-kurių valstybių baltąsias rankeles, lyg neteku- 
gubernatoriai ypač. persekioja sį savo širdies. “Juoba! aš gi

jiems iš tikrųjų pasidarys pagįam kongresui. Pasirodo, “Man labai gaila!” atsakė 
ankšta. Kad nesulaukti sau kad tai bergždžias darbas. Meilė apgailestaudama. “Aš 

Kongresą daugumoje sudaro gį nenorėjau jos sužeisti. Ir,tos nelaimės, jie spaudžia vys-
Bažnyčios priešai, ty. valdan
čios partijos nariai ar šalinin
kai. /

' Arkivyskupas y Flores’as 
praėjusį mėnesi paskelbė ga- 
nytojinį laišką į tikinčiuosius.

mano širdis paliks neišgydy
ta!’’

Ir netrukus apsidairė mei
lingoji mergužėlė. Ir ūmai

sutiko pasidarbuoti. Šiaulie 
nei pavesta pagaminti Seimo 
atstovams ir svečiams pietus, 
papuošti salę, Kairaitei ir U-1 
saitei prisegioti ženklelius. 
Kiti klausimai Seimo reikalu 
bus svarstomi sekančiame su
sirinkime, kuris įvyks lapkr. 
1 d.

Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti, nes tai paskutinis

★ * * *

ko spalio 4 d
Susirinkimas išrinko atsto- susirinkimas prieš seimą, 

vauti mūsų skyrių kolegijos 
Rėmėjų seime šiuos asmenis:

POILSIO NAMAI 
VARĖNOJ

Kauno miesto ligonių kasa 
išgavo iš susisiekimo ministe
rijos Varėnoje artilerijos sto
ties patalpas ir jose steigs sa-, 
vo nariams poilsio namus. į 
tuos namus bus siunčiami rei-

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

specialistas

Taigi nenusiminkit, net eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokj n e pa
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 

i fesorius. neklaus jūsų kas jums ken- 
'kia, ar kur skaada, bet pasakys pats

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas po pilno iSegzaminavime. Jus su- 
. ’ ’ r taupysit laiką h- pinigus. Daugelis

400 puslapių kaina .............................................. , . $2.00 kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. į^o.^į^muT^lTV.nkl

tamsuma, rodos, pranyko, o į Šiaulienę, Matulienę, I)ačio- 
auksiniai saulės spinduliai ap- lienę, Kairaitę, Usaitę, Grybą, 
supo ją ir šypsanti Meilė sto
vėjo sale jos. Įr mergužėlė 
pažvelgė į širdį jos rankoje.

Peldžių, Radzevičių, Kudirką. 
Nutarta pasveikinti Seimą

ir įteikti dovanėlę $10.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

______ Radio — scopo — Raggi
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. x-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 
ŠVENč. ŠIRDIES MĖNUO, parašė Jiun. Berliouz kaina 35c. kraujP,Xieo(£'UmanS ju.ųntiit- 
MAR0NAS, Jaunasis Libano Didvyris, apys^a iš paskn-1 ~ %'Z

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. vumas sugryš jums taip kaip buvo 
, pirmiau. Jeigu kenčiat nno Ilgų akli-

Zajančkauskas kaina ...............•............................. 15c. vlo, žarnai, inkstų, odos, kraujo nėr-

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. vų’ šlrdies> reumatizmo' kirminų

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNlO GALINGA MOSTI3 ] 

Gydo, Reumatizmą. Rauku, Kalu. 
Nugaros zkaudejima. Salti, Ranku. J 
Kojų. tirpimą. Dusuli. Galve, akav J 
dėjimą, ir teip vUokiue akaudeliiaM I 
(tiko, ronae). J
Tuketenčiai žmonių yra ifairrda o J 
milijonai dar nežino apie tu. 
Dekenio Galinga Moetie yra Rėk i 
verta aukm, kiek ji pati aruia ttf 4 
kg naudos gydymo.
Kaina 78 centai. 81M ir 83.40, I 
ir 10 centu antra už peniunlkna. I 

Kkuddte pa, aptiekoriu, t,ip 
DEKEN'S NEW DISCOVERT I 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT 00.
P. O. BoX ą52 J

Hartford, Conn.

* * * *

ištikiu jų, man labai gaila!”' 
Ir mergužėlė puolė į Meilės

prieglobstį.
‘Vai! ar-gi negalima jos iš

gydyti?” meldė ji ašarodama. 
Ir Meilės veidas išgiedriejo

i Iš laiško paaiški, kad Meksi- įr nušvito.
kos vyskupai praėjusį mėnesį " “Kodel-gi ne?” ramino ją- 
žadėjo kongresui įduoti peti- Meilė. “Laikas gali ją išgydy- 
įc‘iją> kad malonėtų pakeis- ti. Netrukus jis žengs sodno 
!ti konstituciją Bažnyčios sto- vartais. Tu-gi bėgk ir prašyk 
įvybos klausimu. Bet šis suma- j0 išgydyti sužeistą tavo šir- 
'nymas atidėtas neribotam lai- dį.”
jkui, kadangi kongresas nesu- Ir jaunoji mergužėlė pasikė- 
į kalbamas ir iš peticijos įdavi- jusį pa!$kubo prie sodno var- 
'mo nebūtų naudos. tų.
j Popiežiaus delegatas atsi- jr sulinkęs žiląsis senelis

.k„.ton';iTa U“?81"8’ k8d žengė plačiu, nelygiu ir dul- 
Naujas, patogaus kišeninio didumo, ticijos įteikimo kongiesui ati- ketu vieškeliu. Baltieji jo plau 

dėliojimą jie priimtų ramiai, kai krito ant sumenkusių, 
kad nepaliautų būti gerais ka- kadaise raumeningų, tvirtų ir 
talikais ir kasdien melstųsi už jėgįngų pečių. Gi ramstis gel- 
Bažnyčios gerovę. bėjo ilgoj jo kelionėj. ’

Arkivyskupas nurodo kata- “Sustok, gerasis Laike! su-

NEVIRŠKINIMAS

Pape’s Diapepsin. Valgykit ką no 
rite Ir kiek norite, be jokio nesma
gumo nuo nevirškinimo. Tiktai ne- 
šiokitės šį nekenksmingą skilvio stl- 
muliantą. Paimkit dvi ar tris tab
letes po valgio. Tada pasidžiaugsi
te geru virškinsiu.

Pape’s Diapepsin tabletes tiek 
pat malonu valgyti, kaip saldainius.
Nebūna rūgimo,
už dviejų valandų po valgio —|i -i • •• * i v - -
nieko kito, vieneaikis kitam valgiui, luikms jie tuo lubinu pusitiuo- bindmim pro v&rtus ir pnskui 

tų Dievo malonei, paaukotų

gasų nesnmgumų likams, kad šiais priespaudos stok!” šaukė mergužėlė, sku-

Nepaisykit dietos: nevaržykite savęs. 
Vartokit Pape’s Diapepsin.

Delicious ^^ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

vieškeliu, kad jį pavyjus. “Su- 
Jam savo širdis, savo visus įr įggyjyį mano širdį.”
darbus, minti. ir. žingsnius. Be, gi negnst<,jo ir
Bus tada aiškiai žinoma, kad ,nerguž8|j, b?g0 paskuj du,. 
kongreso nariai katalikams y. Mtu vieįįke|iu arba 
ra neteisingi,, kad jiems nerū- n|a kaj kur pasitaikusias kIiū.
pi daugumos krašto gyvento 
jų laimingesnis rytojus.

Savo keliu

tis, garsiai šaukdama ir ran
komis modama. Saulė kaitino 

arkivyskupas ir sunkino jos kelionę, debe-
ragina visus įp pavienius ka- -------------- ------------------------
talikus, kad jie teisėtomis k’lJ vaisių. Ateis laikai, kada 
priemonėmis savo atskiriose Bažnyčia Meksikoje ir vėl 
valstybėse kovotų prieš Baž- triumfuos.
nyčios priešus. Kur gubema- 
toriai ar įstatymų leidimo rū
mai varž# kunigams eiti savo 
šventas pareigas, tų vietų ka
talikai nuolat tekreipiąs į au
toritetus, į pati gubernatorių, 
ir reikalauja sau kunigų.

Visi Meksikos katalikai tu
ri burtis į katalikiškas drau
gijas, iš kurių bus sudaryta 
viena milžiniška organizacija.
Tai bus katalikų veikimo or
ganizacija. Vienybė ir bend
ros jėgos labai reikalingos.

Yra vilties, kad popiežiaus 
atstovo pastangos atneš pui-

Z

uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuaią, jsl- 

■ Kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c< pasidavė «et gabiam šeimynos gy- 

KAPINFS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c.dytoJui’ n®*tidėUoltlt 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ..................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 

kaina............................................................................ 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 

kaina .............................................................................. 75c.
KRUVINAIS KELTAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina...................................................... .*. 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina.................................................... 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pri BuČys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina 51.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina ...'....................... 7.................  90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina..........80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina..................................................................... 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................  40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, Vertė' K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina .............................................................................. 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K.. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

I. C. kaina....................................................................  10c.

DR. J. S. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101#
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po plot. Vakarais nuo 8 tkt 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

. MM*

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A. A. SLAKIS
ADVČKATAS

Mtedto Ofieas 77 W. Wa«hlngton St. 
Ro«n 1802 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
— 8 iki « vai.

4148 Archer Avė. Tek Lafayette 7827

Namų Tbl. Hyde Pkrk »«>K

2334 So. Oakley Avenue Chicoffo, III i noii.

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 8 vai. vak 
8241 §o. Halsted St. Tel. Victory 0562 

.Valandos — 7 iki 9 vaka>e 
ertam.. Ketv. ir Subatos vakare

ASIKRATYK3T 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, Iš
naikins perus, fieprt- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė

ves.

t'avii'dčiĮM

Laikas daug reiš
kia prie patentų. 
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savi^^g^ 
sumanymų. Pri- I)ykaj 
siųskite braižinį ar me
delį arba rašykite dėl - 
Nemokamos knygutės ’ltotr 
to Obtain a Patent’ (r* 
’Rėcord of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reįlžttred Patent AWW>

M-A Seeerlty Se,ing, « OMnttHM
Benk BbUdtnr

(Olractly gerus gjreet from Patent Ofleei 
tfrtfllNOrON. P. C.

For COLDS, COUCHS 

Sore throat, muncukir rhen-Į 
matic acheg&pains.apply Mus-1 
terole, the "c<mtiter-irrit«nt’*l

AT ALL DRUGC19T8

PROBAK
teikia

barberišką
skutimusi

patogumą
namie

< I

(PROBAK BlAPę i
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, HL

DRAUGAS
! p. Rodžiui Petrui, šaunią du-|vių svet. name, p. J. A. Bla- 
krelę.

Linkime p. Rodžiui sulauk - 
išsireiškė už bendrą veikimą, ti laimės dukrelėje. Viso labo! 
Be to, pats lietuvių patrijo- X Praeitą šeštadienį, va ka
las, kleb. kun. Vaičiūnas, da- buvo šokiai» kuriuos su-

’žis, pardavė saldainių krautu
vę Petrui Padolskui ir EI. j 
Kirstukienei. Nauji biznieriai j 
visiems gerai pažįstami ir1 
tinkami biznyje. Gero pasise ‘ 
kimo lietuvių centre.

Tel. Cicero 4768

A K T A R A I:

Pirmas' politiškas sūs-mas. vė daug gražįų patarimų, kaip Renoslios Vyčių kuopa.
Kliubų bei draugijų atsto-1 laikytis vienybės, o laikan- Susirinko daug jaunimo. Tik! .X P. J. A. Blažis eina šv.

vų susirinkimas įvyko sekma- Į Įjes vienybės, viskas galima kad lietuviškas jauni-i Antano parap. vargonininko
dienio vakare, 6v. Antano par.'ptuiarytį. ūias seka nekatalikiškųjų šo- pareigas, jam tas darbas se-
svetainėj. Atstovų iš 22 įvai-i Tat, valio Ciceros lietuviai! kiV pavyzdžius: griebiasi įvai-1 kasi, nes jau ir pirmiau čia
rių draugijų bei organizacijų' praveskime kelia savo kaimy- riU “žedžių”, pamiršdami ilgai vargonininkavo. Choras
dalyvavo 64. Visi, kaip vienas liains cliicagieeiams. Ten lie- taiP puikius lietuviškus šokius pradėjo mokintis bažnytinių 
pasisakė už reikalingumų tu-'tuvių ten daug, bet ką jie tu,- ir žaidimus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764 Kės. Republic 5350 Telefonas Grovehill 2262

.giesmių. Jaunimui patartina; 
kuoskaitlingiausiai rašytis : 
prie L. Vyčių 102 kp. choro. ’ 
Kiekvienas čia ras sau tin- ' 
karną užsiėmimą. j

X L. Vyčių 102 kp. per visą i

rėti lietuvį miesto valdžioj, jmiesto valdžioj! Nulį! Bet X Pereitą sekmadienį, Šv.
Tas galima pravesti, tik rei- tai jų dalykas. Mes žiūrėkime Petro parapijos choras su- 
kia bendro darbo. savęs ir, žūt būt, Kimbarkas len8‘ė vakarėlį, per kurį la-

Apkalbėjus visą iš 5 as- turi būti valdžioj, kaipo mūsų kai gražiai pasilinksmino, 
menų — kandidatų didele bal- ‘ atstovas. gražiai pašokdami ir puikiai
sų didžiuma išrinktas Jonas Tėmykite tolesnius šiuo rfci- padainuodami. Tik kaž kodėl | žiemą su Lietuvių svet. di-
F.F Kimbark’as. plačiai čia Į-alu pranešimus 
žinomas, papulerus ir tinkąs
bile vietai miesto valdžioje. Jį | ______
remdami lietuviai neapsivils.
Susirinkime jis pareiškė, kad 
jei taps išrinktas, visados 
stos už lietuvius ir kels lietu
vių vardą.

Šis, pirmas,

KENOSHA, WIS.

publikos buvo neperdaug. Ra- j rektoriais kas sekmadienis 
šit, žmonės buvo jau nuvargę ‘ rengs šokius abejose svetainė

keletos pirmų pasilinksmi
nimų.

X Šv. Petro parapija nuo 
ateinančio sekmadienio iki 
Adventui kas sekmadienis tu-Šv. Petro parapijos žinutės

‘ X Gandrai jau išskrido į . rėš bazarą; Bazare dalyvau- 
susirinkimas šiltus kraštus, gi j Kenosba ,ti ir pasidarbuoti apsiėmė mo- 

parodė daug entuzijazmo. ■ kaifi tik atskrido atnešdamas
Kaip vyrai, taip ir moterys mūsų parapijos sekretoriui,

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUSPIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE I
i Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Laidotuvėse pa- j Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

OFISAS I .

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516

2314 \V. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

668 West 18 Street 1439 g, 49 Court, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174 „ ,
SKYRIUS: 3238 So. TeL Clcero 6927
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS -

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

Nauja, graži ko- 
ply^'n, dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ • a
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Cbicago, TU

S

se. Detroitiečiai turės kur į 

gražiai sekmadienių vakarus į 
praleisti, t-y. savam name, su Į 
savo jaunimu.

X Spalio 11 d. bus paskų 
tinis šv. Antano parapijos 
taip vadinamas grybų pikni

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1628
Resldenclja 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą _

Tel. Lafayette 5792

DU. RAŠIUS DR. A. G. RAKAUSKAS DR . . JAVŪ,x
td noomvmnTTz a o nvnvmn t a c td r’uTDTTDn a c ■/III OI »l t/niVIUIR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
415 W. MARŲUETTE 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

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

SVARBI ŽINUTt

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

terėlių draugijos ir keletas , kas, Huron grove (girioje).’ denctja; 6628 So Rlchmond 
vyrų, kaip va: choras, Biru-1 Vieta graži, o grybų galybės.; Avenue Tei. Republic 7868 

tės ir kiti. Visi kruta, rūpin- j Visi Detroito lietuviai ka- J
damies parinkti kuodaugiau-, talikai dalyvaukit tame link
smai įvairių dalykų. sniaine piknike.

Yra vilties, jog, padedant Lauksime.
Draugas i.

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

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6041 iSo. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 2009

ypač moterėlėms, bazaras pa
siseks. Jei visi iš vien darbuo 
sis, tai ir pasėkos bus geros.

Kas sekmadienis vietiniai 
ietuviai muzikantai, kaip tai: 

3eitas, Antanas, Stankus Pr

KELIONĖ PO EUROPĄ.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAF 
Turiu automobilius viso

kieins reikalams. Kaina priei 
narna,

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

i

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7682

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

f 'X

■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ii ramų j 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga*.

J. F. EUDEIK1S 8c CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

' Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 

ir kiti paįvairins bazarą lie- v^su keliu pamatys nematytų 
uviškąja muzika. Šis bazaras dalykų, įgys naujų įspūdžių, 

suartins pagaliau ir visus pa- Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Taip yra padaręs gerb.'

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

DR. J. P. POŠKA
3133 ». iiALiSlLD b'TREET 

Antras ofisKd ir Rezidencija 
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

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

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1713

rapijiecius.
X Buvusis parapijos kasi

ninkas, p. KJeviekis Julius, P- Vaitukaity plačiai
irgi susilaukė didelio džiaug- žlnomas veikėjas. Jo knyga, vum., « uu . p P 
amo, nes praeitame šeštadieny ginasi “Kelionė po Itoop, —
apkrikštyta jo pirmgimė dūk- ir Knyga papno- j D E N T I S T A I
relė.

X Šv. Petro 
šįmet labai bruzda, 
žvelgiant blogų metų, jie 
stengiasi sumažinti parapijos ( 
skolas: tai laikydami pikni-, 
kus, tai ruošdami vakarėlius, Į 
tai nešdami aukas parapijos į 
reikalams, tai stengdamies 
nusikratyti banfco morgičių, 

paskolindami parapijai pini
gų. Už tat garbė jiems. Die
vas irgi padės!

, šta paveikslais. Ją galima gau- j ,
.......... ti pas autorių, “Draugo” kny-1

parapijiečiai gyne, ar|,a pgr “Drauge ” age-•
JM 60, LSI- .ntns. ;

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, 111.
______ e

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

/ DETROIT. M1CH.
Margos žinutės.

\ z
, X Buvęs biznierius Lietu-

PanedėllaL
vakare

Phone Boulevmd 7042

DR. C. L VEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

' DR. G. I. BLOŽIS
DKNTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
* Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

A | A
VLADISLOVAS J. 

JANOVSKEY
Mirė Spalių 6. 1981 m. 9:30
vai. vak. 3.3 metų amžiaus. Ki
lo iš Suvalkų Red., Seinų Ap
skričio, l^sdijų Parap. Banlš- 
ktų Kaimo. Amerikoje išgyve
no 32 metų. s.

Paliko dideliame nulludlme 
moter) Sofiją po tėvais Sudway 
motiną Antaniną, tėvą Joną, 
2 seseris Marijoną ir Anasta
ziją. 3 brolius Juozapą, Vin
centą ir Joną Ir giminė*.

Kūnas pašarvotas 4935 W. 
18 St. Cicero, III. Laidotuvės 
jvykg pėtnyčloj spalių 9. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į 
šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj |vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal 
dų bu* nulydėtas 1 šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamų* 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Tėvai, Seserys, 

Brolius ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab 
Eudelkls, Yards 1741

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo, ,_____________ _______
svaigimo, akių aptemitno, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštj. Nuimu Ctcoro 1280
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis pagal sutartj.
KREIVA8 AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. GUSSEN

Tel. Boulevard • 7589 
—

Tel. Yėrds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST Sfith STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8

Nedėliomis: nu» 14 Iki 11.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel, Drexel 9191

DR. AT. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street 

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rezidencija

4729 West 12 PI. Nertėllomto
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Tel. Canal 0257 . Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HAU3TED STREET

Rezidencija <600 8. Artestan Av<
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
. 2 Iki 4 Ir 4 Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia OOSe

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Puliman 0864 
Gazaa X-Ray, etc.

Tel. Republic 7694

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 4-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gaa Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

4689 80. WESTERN AVĖ.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729^ SO. ASHLAND AVĖ. 
'SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 14 UU 12 

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenwood 6107,
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0419

South Side Office North Side pfflce 
9300 Cottage Grove 9006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

/
DR. M. SIEMENS

Daktaras Ir Chirurgas 
Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 

Tel. Beverly 0870

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVBL 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietą 
Nuo 7 iki 0 vakare 
Nedek nuo 10 iki 18 dieną

T

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rea 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ket.

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

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS ■
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-13 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 Iki 12 ryto, 6:80 Iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio Ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų'

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
1 Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6911 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6014

DR. BERTASH DR. NAIKELISi
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VaL: 1-8 ir 4:80-8:80 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
VaL: 2-4 Ir 7-4 vai. vakare 

Nedėllėd oualtarue
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KOVA DĖL VILNIAUS ATGAVIMO DIDĖJA
Penktadienį, spalio 9 d. mi

nėsime 11-tas Vilniaus pagro
bimo sukaktuves. Kiekvienas 
lietuvis tQ. dieno, atsimins tą 
baisio- skriaudą, kurią, lenkai 
lietuviams padarė 1920 me
tais spalių m. 9.

Šiemet tą dieną minime y- 
patingose aplinkybėse. Juk 
dabar Vilnių liečianti daly
kai svarstomi Tarptautiniame 
Teisme Hagos mieste. Bet ku
rią dieną galime išgirsti to 
Teismo sprendimą. Daug vil
ties į Teismo palankumą dėti 
neprivalome. Kinija dabar Ja
ponų smaugiama negavo užta
rymo Tautų Sąjungoj. Gal 
būt lietuvių tauta nesusilauks 
teisybės žodžio nei Tarptauti
niame Teisme.

Svarbiausias-gi daiktas čia 
yra tai tas, kad lietuvių tau
tos pasiryžimas kovoti už Vil
niaus atgavimą nesvyravo, o 
vis didėjo. Matome, kad Vil
niaus atgavimas ne ūpo daly
kas, ne laikinas užsipliekimas Brighton Park. — Nekalto 
ir ne kokių agitatorių pada- Prasidėjimo parapijos sKola 
ras, kaip lenkai nori įtikinti, jau baigta mokėti. Skola at- 
bet giliausias tautos pasiryži- mokėta spalio 5 d. Ta proga 
mas. - rengiama didelės iškilmės sek-

Toliau svarbus apsireiški- madienyje, spalio 11 d.

ir Povilo par. paminėjimas 
įvyks spalio 9 d. Ryte įvyks 
bažnyčioj pritaikintos pamal- į 
dos, o vakare parapijos salėj 
pritaikintas programas.

ROSELANDE Visų Šventų Į 
par. paminėjimas įvyks spalio ' 
9 d. Ryte bus pritaikintos pa
maldos, o vakare salėj pro- j 
gramas.

TOWN OF LAKE šv. Kry-' 
žiaus par. paminėjimas įvyks 
spalio 9. Ryte bus pritaikintos 
pamaldos, o vakare par. salėj 
programas. j

WlEST SIDĖJ Aušros Vartų '
z

par. paminėjimas įvyks spalio 
9 d. Ryte bažnyčioj įvyks pri
taikintos pamaldos, vak. salėj 
gražus programas su daino
mis, prakalbomis ir kitokiais 
įvairumais.

pranešimą darė p. Gricienė, nyčioj, lnd. Harbor, Ind., už . km. sudegė Juozo Bučio gyvo
Pranešė, kad darbas sparčiai |narių sveikatą. Gi vakare len 
valomas, kad tikietai platina- |kų tautiškoj svetainėj, Viegoj 
mi, kad orkestrą paimta jave., E. Cbicago, Ind., per va- 
“Blue moon serenaders” po p. Jkarienę bus pagerbtos dr-jos t Bartušio vadovystė, kad p. E. I organizatorės ir tos, kurios iš-
Rakauskienė turi sudarius 

; veik visą programą. Be to, da- 
lyvaus ir didelė Šv. Kazimiero 

' Akademijos mergaičių orkes-

buvo narėmis per 20 metų.
Be to, bus priimamos nau

jos narės nuo 16 iki 35 metų 
veltui, o nuo 35 iki 45 metų 

tra, kuri konteste laimėjo pir- už pusę įstojimo mokesčio,
mą dovaną. Kas da neturėjo Dėl to kaip E. Chicago, taip 
progos pasiklausyti šios orkes- ir apylinkių miestukų lietu- 
tros, prašomi nepamiršti atsi- vės, naudokitės proga; įsira- 
lankyti lapkričio 29 d., 6 vai. šykit į kilnią draugiją. Iškil- 
vakare į Gimimo Panelės Šv. mės įvyks spalio 11 d. Mišios 
parapijos salę. Po koncerto šv. bus laikomos 9 vai. ryto, 
bus šokiai. o banketas ir programas 6 v.

Laiškas iš Federacijos dėl vakarą
ruošiamo p. L. Šimučiui ban- Į Visas kviečiame rytą į baž- 
keto jo 20 m. literatinio dar- nyčią, o vakare į banketą, 
bo sukaktuvėms paminėti pri- Komitetas.
imtas. j ------------------------ t

Pranešimą iš parapijos ba-1 GAISRAI
zaro padarė p. Kanapeckienė.1 Pakuonio valsčiuj Aštuonė- 

Išnaudokime graži} rudens mogą, kokios ikšiol tame dar- i prane.še, kad narės gražiai dar kaime Rudolfo Langio ūky-

ORAS TEBĖRA ŠILTAS IR GRAŽUS

SKOLA ATMOKĖTA. NE
PAPRASTOS IŠKIL

MĖS.

orą. Tą galime daryti savo 
smagumui ir atliekant gerą 
darbą. Teisybę pasakius tas 
darbas jau eina tik jį reikia 
tęsti.

Štai apie ką dalykas eina. 
West Sidėj “Rūtos” darže

su dideliu pasisekimu draugi
jos rengia pramogas. Iš to 
smagumas Westsidiečiams ir

namas namas. Nuostolių pa
daryta 5,600 litų. Gaisras ki 
lo nuo perdaug prikūrento pe
čiaus.

Dėl nežinomos priežasties 
Pilviškių miestely kilo gais
ras. Sudegė: Seinės Rogienės 
lentų kluonas, dengtas gon
tais, su jame buvusiais javais 
ir padarais, įsako Kaplano 

medinis kluonas, dengtas len
tomis, javai, pašaras ir mal- 

į kų, kluone buvusieji Balsio 
motoras ir kuliamoji mašina, 
Mašioto Jono lentų pašiūrė 

ir apdegė jo kalvė. Viso nuos
tolių padaryta apie 17,400 litų 
sumai. Sudegęs turtas neap
draustas. “R.”

Z *’ R. ANDRELIUNAS X
(Marąuette Jewelry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už *5 ar dau- 

bus dykal nufotografuoti.že dar nėra buvę. Bus gera buojas ir aukoja, ir ne tik au-' Je kilęs gaisras sunaikino gy- jg50 w /gg' ot"‘ 
muzika, smagūs žaidimai, vi- koja, bet suėjusios vienos pas venarną namą su buvusiu ja-1 ’ lcaff°»
šokių gėrimų ir užkandžių. O kitas siuvinėja visokius gra- inventorių, daiktais ir rfl-
dar bus naujanybė tai P. žumynus, nuo kurių širdis ir kais. Nuostolių padaryta apie
Keturakis organizuoja kums- akyg negali atsitraukti. Kas ®00 litų. Namas buvo draus-
tininkų poras. Tokio sporto nenori mano žodžiams tikėti, tas.
lietuvių tarpe dar nėra buvę. haį ateina spalio 11 d., 3 vai.' Šiaulių valsč. Žuvininkų km.
Steponas Rokas organizuoja pO pietų į parapijos salę ir, kuvo gaisras. Sudegė keletos 
ristininkų poras. 'savo akimis pamato Akad. ūkininkų trobesiai ir gyvuliai.

Rengėjai laukia daug sve- Rėmėjų būdoje. Tas darbas ir Nuostolių padaryta apie 13,-

Tel.
Hemlock 8380

z

mas lengvinantis Vilniaus at-Į Bažnyčia puošiama, daržas nas ema genenis tikslams. ne vien vietinių, bet ir iš garbė daugiausiai priklauso 000 ktų sumai. Trobesiai ir 
kitų kolonijų. O kas tik atsi-' p. Gricienei. Jinai deda daug (turtas nebuvo apdrausti, 
lankys, tai tas džiaugsis, nes pastangų, kad tiktai galėtu-; . Panevėžio valsč. Samanynės 
visiems bus “good time.” mėm visus žmones patenkinti.t “ "------

Rengėjai. Jinai visa savo širdį įdėjus į GAVO ŠVIEŽIU SALDAINIU
šį didelį, kilnų darbą. Bet ir' *

gavimą yra tai latvių atsipei- ruošiamas tam džiaugsmin- Šeštadienį spalių m. 10 d. 
kėjimas. Ikšiol latviai bičių-1 gani paminėjimui. parapijos komitetai, draugi-
liavosi su lenkais. Toks lat-j Laužo kūrimui vieta jau jos su daržo įkūrėjais bendro
vių elgęsis užgaudavo lietuvių paskirta. Toje vietoje bus de- mis jėgomis rengia tokią pra-
širdį, bet lietuviai buvo kan-1 ginama parapijos paskolos --------------------------- ——------
trūs, žinojo, kad latviai ne-' poperos. X Žinomus West Side dar- Visi tikrieji lietuviai sugel- to negana. Jinai daugiausiai

4444 so.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

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

Tel. Bouievard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
. . . i . . . .... V. M. Stulpinas, kurs dabar i 11 O omi

truks apsidžiaugti su lenkais, j Ryto bažnyčioje iškilmingą buotojus pp. Judickus Dievu-j ta širdimi kalba ir dainuoja aukoja su p. Kanapeckiene. savo ofįSą įr krautuvę turi Ai ALtSAUuAAu W uUN 
Taip atsitiko gal greičiau, ne- sumą laikys pats kleb. kun. A. apdovanojo šuneliu. Moti- “Ei, pasauli, mes be Vilniaus Kitos narės ir-gi daug prisi- 3400 g0 ave šiomis
gu daugelis tikėjosi. Štai lat- Briška. Per mišias giedos rink na 3au Srįžo iš ligoninės ir 
viai pasidarė palankesni lietu- tiniai solistai, solistės ir para- &erai jaučiasi, 
viams ir kartu susikerta su pijos choras. X Pereitą sekmadienį par.
lfenkais. j J. E. vyskupą pasitiks pa- “Rūtos” darže buvo sekmin-

Tad, tokiose aplinkybėse mi rapijos mokyklos vaikų pro- gas Akad. Remėji} skyriaus 
nime šiemet Vilniaus pagro-1 cesija, dvasiškija, parapijos piknikėlis. 
bimo sukaktuves. (mokyklos benas ir draugijos X Spalių 18 d., parapijos

Veik visose Amerikos lietu- su savo vėliavomis. salėje bus nepaprastas vaka-
vių kolonijose įvyks Vilniaus j 2 po pietų iškilmėse bažny- ras. Moterų Sąjungos 55 kp. 
pagrobimo sukaktuvių paminė čioje dalyvaus Chicagos var- minės savo 10 ibetų gyv. su-
jimas. Jei kur to neįvyks ir gonininkų choras. kaktuves. Programe be pačių

nenurimsim”, taigi, ir brigh- deda prie šio darbo. Garbė dienomis i§ Lietuvos gavo di- 
.....................................................sky™*1 turėti tokias ir darbš- delį siuntinį “Birutės” saldan

čias moteris. Žinokite, jeigu nįų Visos šviežios, gardžios, 
rėmėjos pradeda kokį darbą, pe į0 gavo įvairesnių rūšių,
tai ir padaro. kokių ikšiol Amerike dar nie-

Suėjus siuvinėti pas p. Kaz- j-as nara neį mfdęS> neį raga. 
well (Bardauskienė. Kanapec- VęS kaikurių rūšių nauji 
kienė ir p. Dargiene), p. Kaz- vardai: Barzdočius, Ragelis, 

varg. Kudirkai. Bus ir sve-1 well ’ienė visas labai gražiai Artojas, Vilniaus Svajonė, Su- 
čių kalbėtojų. Į priėmė ir pavaišino, Įsitikimas (Keistučio su Biru-

Fed. 19 skyriaus pirm. J. Gi p. Cereckienės vaisingu- te), Laimė, Ugnis, Geiža, Dži-

tonparkieKiai, susirinkę penk
tadieny parapijos svetainėj, 
8 vai. vak., parodys ištikimy
bę Vilniui. >

Kalbės gerb. mūs dvasios 
vadai, dainuos parapijos cho
ras ir solistai, vadovaujant

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
fomičiūs ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.
— ■» ■■ - - - 7
AUTOMOBILIAI

jei kas į tuos parengimus ne-j Visos iškilmės bus nufilmuo sąjungiečių, dalyvaus L. V. Enčeris ir ižd. F. Vaičekaus- mui nėra žodžių apsakyti. Tai mi (šokėjai) Paroda, Kuni-
atsilankys, tai vistiek prisi- tos. ** ' “Dainos” choro solistė p. Ska
mins lenkų niekšybę. I Kadangi parap. skola jau marakienė, North Side sąjun-

Chicagoj ir apielinkėse yra atmokėta, tat pradedama fon- giečių choras ir kiti. Visi 
prisirengę prie šių paminėji- das gražiai bažnyčiai Brigh-1 westsidiečiai kviečiami atsi- 
mų. Štai kokioje tvarkoje tas ton Parke statyti. Bažnyčią lankyti. Įžanga pigi. 
įvyks: .'manomą pastatyti be skolos. X Šiandie 8 valandą vaka-

ŠV. JURGIO PAR., Bridge- Namiškis. re, Nekalto Prasidėjimo soda-

kas rūpinasi, kad vakaras pa
vyktų.

Įžanga veltui.
Einis.

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
R.JŲ SUS MAS.

puiki šeimininkė. gaikštis. Ir tt. ir tt. Apie kai-

porte, sekmadienyj, spalių 11 
d., parapijos salėj, 7:30 vai? 
vakare. Bus prakalbos, dai
nos ir t. t.

WEBT SIDE ŽINELĖS.
licijos mergaitės renkasi Auš
ros Vartų parapijos svetainėn 
pagerbti savo dvasios vadą,

I X Atsisveikinimo su buvu- gerb. kun. L. Draugelį, M. I.
DIEVO APVEIZDOS para- siu klebonu kun. L. Drauge- C., kuris, sėkmingai baigęs pa 

pi jo j iš ryto pamaldos /už žu- liu vakaras įvyks ateinantį rapijos Sidabrinį Jubiliejų, 
vusius Lietuvos gynėjus. Po sekmadienį, parapijos salėje, dabar užėmė dienraščio “Dr»
pietų po pamokų parapijinėj P-ių Šialienės, Pocienės, Stum augo” administratoriaus vie-«
mokykloj pritaikintas progra- brienės ir kiti} bus suruošta tą. West Side’je sodalicija, vi- 
mas. vakarienė. Programoj daly- su kun. L. Draugelio klebona-

NORTH SIDĖJ paminėji- vaus visi parapijos chorai ir vimo laiku, labai gražiai gy- 
mas įvyks šv. Mykolo par. sa- solistai. Kiekviena draugija vavo. Taigi, netekdamos pa- 
lėj spalio 14. per savo pirmininkus pasakys lankaus dvasios vado, mergai-

CICERO, ILL. šv. Antano atsisveikinimo žodį. Įžanga" tės bent gražiu vakarėliu iš- 
par. bažnyčioj spalio 9, 8:15 tik 50c. lėšoms padengti. reikš savo dvasios vadui šir
vai. ryto įvyks iškilmingos X Pereitą antradienį didy- dingą padėką už gražius ir 
pamaldos už Lietuvos gynėjus sis parapijos choras išmoko laimėn vedančius pamokini- 
ir pritaikintas pamokslas, va- keletą naujų dainų, kurias dai • mus bei patarimus, 
kare po misijinių pamaldų į- nuos per atsisveikinimą su Visos iki vienos mergaitės 
vyks pritaikintas įvairus pro- kleb. kun. L. Draugeliu va- turi ateiti šin vakarėlin ir pa- 
gramas. Tarp kalbėtojų bus karą ateinantį sekmadienį. Be gerbti savo dvasios vadą.
misijonierius jėzuitas tėvas to nutarta įteikti ir dovaną. -------------------
Bružikas. I X Aušros Vartų parapijos MINI SPALIŲ 9 D.

BRIGHTON PARKE Ne- choras jau rengiasi prie dide- -------------
kalto Prasidėjimo Pbnelės Šv. lio jubilėjinio koncerto, kuris Brighton Park. — Federa- 
par. paminėjimas įvyks spalio įvyks lApkr. 15 d., Meldažio ei jos 19 skyrius, liūdesio die-
9 d. iš ryto bažnyčioj, o va-(salėje. Tuo reikalu komisija nai paminėti, kai lenkai pa
karę salėj bus pritaikintas šį vakarą daro posėdį pas pp. grobė Lietuvos sostinę Vil-
programas. Skamarakus, parapijos ir L. nių, spalio 9 d. rengia įdo-

W. PULLMA.NE šv. Petro’V. “Dainos” choro narius. mų vakarą.

Marąuette Park. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 8 
skyrius mėnesinį susirinkimą 
laikė spalio 4 d. Narių susi
rinko skaitlingai.

Nutarta advente surengti nas ar kitką galima susižinoti 
“bunco party” vienuolyno įr per telefoną — Bouievard 
naudai, kad padėjus atmokėti 1333.
skolą už gatvių ištaisymą. Ko- Į 
misija išrinkta iš darbščių 
moterų: Kazmarskienės, Ce- 
reckienės, Zvinakienės.

Rėmėja.

IŠKILMĖS PO 20 METŲ

E. Chicago, Ind. — Draugi-
Iš Centro pranešimą darė p. ja Šv. Onos rengia labai šau-

Bardauskienė. Pranešė, kad 
prasidės “pantry party” šį 
mėnesį ir tęsis'iki Padėkos 
dienos.

P. Ona Gricienė, kontrakto- 
riaus žmona, žadėjo nusiųsti 
sesutėms maišą bulvių. P. At- 
kočiunienė taipgi kai ką dėl 
“pantry” paaukoti.

Iš rengimo koncerto ir šo
kių vakaro klebonijos naudai

nias iškilmes savo 20 metų 
gyvavimui paminėti. Ruošia
ma vakarienė su gražu progra 
mu. I t 1

Šv. Onos draugija yra pa
sižymėjus labdarybės darbuo
se ir gerai gyvuoja. Finansi
nis stovis geras.

Minėdama savo 20 metų 
sukaktuves, dr-ja užprašė šv. 
Mišias šv. Pranciškaus baž-

APTIEKA
HA.V3AB APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus Patarnavimu Uitikrlntu 

Ateikite Ir aplankykite dldilauel* Ir gražiausiai Įrengtg lietuvių 
aptiek* įloję aplellnkėje

3. P. RAKŠTIS
Registruotu Aptlekorlua

1900 SOUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mm speclalleuojamės pildyme receptų Ir nė vienu receptu neišei
na 18 musų apttekos iki Jie nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai itplldytu patyrusių vaistininkų.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Smuiko pamokos —, jūsų name, 

pradėti bet kada. KaSyk angį. J. 
Konetzski, 1352 Woshinffton Blvd.

Automobilių stiklas, paveikslų rė
mai, įkurta 2 metai, |800, gryv. 
kam b., 5725 Irvlng Park.

REAL ESTATE

n n

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir so 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 108S

Tel. Varde S42I

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET
l-ml ir 2-ri morgtėial, ilduodaml 

navininkui. Kamb. 409, 12 W. Wi- 
; shlngton et

Į " pTrmos - ŪKĖS
' Extra puluiymu Kurie norit gerų 
tekių, tat čia 40 akerlų ūkė. Oera 
žemė, geri budlnkai 21,100. 120 ake- 
.rų. gera Žemė, geri budlnkat |2,800.

' 40 akerų ūkė, geri budlnkat, gyvu
liai, padargai 21.204. 14 akerlų vlA 
tų iarma, paėlMn mieste 21,700. Taip 

i pat turiu ant mainų.
P. D. AMDKEKUS 

i Pontwater, Mlch.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tu lietuvis, seniausias Chtcagroj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. I.afa- 
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonu Hemlock 5624

Telef. Republic 4894

. D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlaustos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS ,
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVE.

lapos Telef. 
Hemlock 2447

Namų Telef. 
Republic 5484

JOHN YERKES
Plumblng tt Heatlng Lietuvis 
' KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos 

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245DOUOLAS ELECTRIC 00.
JOSEPH 8HAOZDAS, Sav. 

Elektra/ relkmenoe lr flkBėle- rlal. Įvedame elektrų t namus Ir 
dirbtuvės.
MM S. Hateted St 2 Augžtte

X

1


