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ATSISTATYDINO ISPANIJOS PREZIDENTAS
J| PASEKĖ IR VISAS MINISTERIŲ 

KABINETAS
T. Sąjungos taryba nežino 

ką daryti

VOKIETIJOJ RENGIAMA EKONOMIŠKA 
DIKTATŪRA

NAUJAS ISPANIJOS 
PREZIDENTAS

MANDŽIŪRIJOJ EINA 
MŪŠIAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PALEISTI PLEČKAITJ- 
NINKAI

Prieš keletą metų sulaiky-

STUDENTŲ STIPENDIJOS

Lietuvos laikraščių žiniomis, 
vyriausybė kitiems (1932) me-

tasai Vokietijoje ginkluotas t tams paskyrė studentų stipen-

MADRIDAS, spal. 15. — 
Nauju laikinuoju Ispanijos 
prezidentu paskirtas atsista
tydinęs karo ministeris Azna- 
r’as (Azana). Naują ministe
rių kabinetą sudaro buvusieji 
ininisteriai, išėmus du.

MUKDENAS, spal. 15. — 
Praneša, kad japoną kariuo
menė su kiną kariuomene dvie
jose vietose turėjo kruvinus 
susirėmimus. Tai įvyko į šiau- 
rvakarus nuo Mukdeno. Nu
kauta 15 kinų ir 2 japonai.

1. Ambasadoriaus Edge’s namai Washington’e. Šiuose namuose keletui dienų bus apgy
vendintas atvykęs Prancūzijos ministeris pirmininkas Lavai’is. 2. New York’o kavos ir 
cukraus biržoje mėginamas iš Brazilijos atsiųstos kelių rūšių kavos skonis. 3. Kongreso 
atstovas. Patman’as iš Texas’o sakosi reikalaus kongrese traukti tieson iždo departamento 
sekretorių Mellon’ą. ' 1

BUS PASKELBTAS KVIE
TIMAS REMTI MISIJAS CHICAGO JE

/ : • ’ fe

PENKI NUGALABINIMUI

ISPANIJA BE PREZI
DENTO

NORI AMERIKOS PA
GALBOS

ŽENEVA, spal. 15. — Ne
įstengdama japonų su kinais 
sutaikyti Mandžiūrijos klausi
mu, T. Sąjungos taryba vakar 
nutarė kreiptis į J. Valsty
bes, kad šios jai gelbėtų nu
sikratyti jiepaprastu krizių.

Japonų atstovas priešinosi, 
kad į Mandžiūrijos reikalą bū
tų įtraukta Amerika. Bet jo

veikimas
pareis nuo J. Valstybiij nusi
statymo.

NEW YORK, spal. 14. — 
Metinis kvietimas remti visas 
katalikų misijas bus paskelb 
tas sekmadienį, spalių mėn. 18 
dieną. Viso krašto vyskupijų 
katalikai bus raginami kas 
kiek įstengia prisidėti prie 
Katalikų Bažnyčios misijonie- 
rių rėmimo.

Amerikos katalikų misijų 
“board’as,” tikėjimo platini-

PALENGVINIMAI NAMŲ 
SAVININKAMS

Illinois’o gijbernatoriaus ski 
mokesčjų^ųjįMrkymo ko

misija žac&U ddpti^palengvini- 
mų nekilojamojo turto savini
nkams, kurie kelinti metai la
bai slegiami aukštų mokesčių.

Komisija rengia projektą 
skirti mokesčiams už pajamas

Cook’o apskrities kalėjime 
šiandie rytą penki žmogžud
žiai laukia nugalabinimo elek
tros kedėje. Nei vienam iš jų 
nepramatomas susimylėjimas.

NUBAUSTAS UŽ AUKŠ
TAS PALŪKANAS

Plečkaitis ir keturi jo drau
gai buvo vokiečių teismo nu
bausti. Dabar Plečkaičio drau
gai, atlikę bausmę (išsėdėję 
du metus kalėjime), paleisti.

Jie sėdėjo Stumo kalėjime. 
Paleistieji išvyko į Čekoslo
vakiją.

Plečkaitis turės dar apie 
vienerius metus išbūti kalėji
me.

dijoms (pašalpoms) 600,000 li
tų.

ŠVIETIMO REIKALAI

“Lietuvos Keleivis” prane
ša, kad šiais metais .(visoje 
Lietuvoje Y-Red.) į pradžios 
mokyklas įstojo per 8000 nau
jų mokinių. Turės būti atida
ryta apie 60 naujų pradžios 
mokyklų.

JUNGIASI KRAŠTUI PA
ŽINTI ORGANIZACIJOS APSAUGOS ĮSTATYMAS 

ATIDEDAMAS
Mažeikiai. Rugsėjo mėn. 10 

d. įfykęs Mažeikių “Senovės 
pažinimo mėgėjų kuopos” su
sirinkimas nutarė prisijungti 
prie nesenai Telšiuose įsikū
rusios “Alkos” draugijos. Ši 
draugija turi tuos pačius tiks
lus ir nori jungti visas žemai
čių krašte esančias panašias 
organizacijas, bendram seno-

Teismas nubaudė J. R. vės liekanų apsaugos, darbui. 
Knobloch’ą pinigine pabauda
25 dol. ir atlyginti teismo lė
šas už žmonių plėšimą. Tas 
žmogus skolino neturtingiems
pinigų ir ėmė nežmoniškas pa- Gargždai, Kretingos apskr. 
lūkanas, o tas priešinga vai-1 Rugsėjo 10 d. čia buvo suruo-

Lietuvos spauda praneša, 
kad sustiprintos valstybės 
saugos įstatymas šiemet nebus 
priimtas.

PRIEŠ ANGLIŠKAS 
IŠKABAS

MADRIDAS, spal. 15. —
Atsistatydino Ispanijos respu
blikos prezidtentas N. A. Ža
rnom. Ministerių kabinetas 
mėgino ji sulaikyti nuo to žy
gi d, bet prezidentas neklausė.

Tuojau po to atsistatydino 
ir visas ministerių kabinetas.

Kol kas dar nežinoma, kas 
laikinai užims prezidento vie
tą. Gal karo ministeris Azna-
r’as, kurs krašto politikoje įklausyta, 
taikosi vidurinio kelio, t. y. Tolesnia tervbos 
pataikauja katalikams ir radi
kalams.

Prezidentas Zamora yra ho
lus katalikas. Steigiamajam 
susirinkime jis kovojo dėl Ba
žnyčios teisių. Bet susirinki
mas ne tik atskyrė Bažnyčią 
nuo valstybės, bet dar nuspre- J 
ndė jėzuitus pašalinti iš kra
što, kitus gi ordenus ir kon
gregacijas suvaržyti.

EKONOMINE DIKTATŪ
RA VOKIETIJOJ

VIENUOLIŲ ORDENAI 
ISPANIJOJ APSAUGOTI

MADRIDAS, spal. 14. — 
Steigiamasis Ispanijos respu
blikos susirinkimas nusprendė 
atskirti Bažnyčią nuo valsty
bės. Bet tas pat susirinkimas 
164 balsais prieš 39 atmetė 
konstitucinį sumanymą visam 
krašte panaikinti visus baž
nytinius ordenus ir kongrega
cijas.

BERLYNAS, spal. 14. — 
Kad išgelbėtų Vokietiją nuo 
fašizmo ir komunizmo bangų, 
prezidentas von Hindenburgas 
pranešė, kad1 jis pasirengęs 
pats vadovauti vyriausiajai e- 
konominei tarybai, kuri atei
nančią žiemą diktatoriškai el
gsis. *

Ųidieji pramoninkai atsisa
kė prisidėti prie šios ekono
minės tarybos. Tad jai vado
vauti sutinka pats preziden
tas. Šiuo atveju ši taryba virs 
vykdomuoju valstybės organu.

NESISTEBI ĮVYKIAIS 
ISPANIJOJ

VIESULAS JAPONIJOJ

TOKIJO, spal. 14. — Paci- 
fiko pakraščiais Japoniją pa
lietė taifūnas (viesulos rūšis). 
Laikraščiui “Nichi Nichi” 
pranešta, kad žuvo šimtai 
žmonių. Apie 30 lavonų jau 
rasta. , ' ’• . i •&. ,■

mo draugija ir katalikų Arti-iįr už perkamus pertekliaus 
mųjų Rytų gerovės sąjunga 
šįkart visomis pastangomis 
siekia vieno svarbiausiojo tik
slo, kad kiekviena misija būtų 
tinkamai medžiagiškai aprūpi
nta. Šių organizacijų uždavi
nys — neužmiršti nė vienos 
pasauly misijos.

Visose krašto bažnyčiose 
metinė kolekta misijoms ski
riama į tris dalis: viena dalis 
skiriama vietinėms misijoms, 
kita — artimųjų rytų, trečia 
gi — visų kitų pasaulio kraš
tų misijoms.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
yra garsus savo misijonieriš- 
ku veiklumu. Jis praplėtė mi
sijų ribas ir paragino katali
kus, kad kiekvienas iš jų dau
giau ir giliau susidomėtų per- 
galinčios Bažnyčios savybė
mis. Tos savybės, tai Kristaus 
karalystės steigimas visam pa
sauly, neatsižvelgiant į visas 
sutinkamas kliūtis. ’

daiktus. Tuo būdu per metus 
būtų surinkta apie 90 milijo
nų dolerių.

Komisija veikia uždaryto
mis diirimis, tad projekto 
smulkmenos nežinomos.

NUŠAUTAS PARDA
VĖJAS

Trys plėšikai užpuolė dei
mantų pardavėjo J. L. RiH- 
derhoff’o namus, 15930 So. 
Cicero avė. Pagrobė apie 50,- 
000 vertės deimantų, parda
vėją nužudė ir automobiliu 
paspruko Chicagos link.

ĮSAKYTA ŠAUDYTI

Chicagos policijos viršinin
kas įsakė policijai šaudyti vi
sus įtariamuosius bombinin- 
kus, kurie svaido bombas į 
teatrus.

PADARYTAS KOM
PROMISAS

BAIGIASI CAPONE’S 
BYLA

MADRIDAS, spal. 14. — 
Vienuolių ordenų ir kongrega
cijų likimo klausimu steigia
majam ispanų susirinkime at
stovą tarpe prieita prie kom-

ROMA, spal. 14. — Vati
kane nesistebima, kad Ispani
joj Bažnyčia atskiriama nuo 
valstybės. To įvykio juk buvo1 promiso. Tik vieni jėzuitai

Federaliniam teisme baigta 
nagrinėti pagarsėjusio Capo- 
ne’s byla. Vyriausybės ir kal
tinamojo advokatai baigia ar
gumentuoti.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA

stvbės įstatymams.

PLĖŠIKAMS TEKO 
3,000 DOL.

šta žemės ūkio paroda. Ji bu
vo gana turtinga. Didžiausias 

i joje buvo gyvulių skyrius. Ra- 
1 guočiai — išimtinai juodmar
gių veislės, vietinių visai ne-

MEXICO CITY, spal. 13. 
— Įvairių miestą meksikonų 
prekybos rūmai iškėlė propa
gandą panaikinti Meksikoj vi
sas iškabas anglą kalba. Šių 
iškabų yra daug, ypač J. Val
stybių pasienio miestuose. 
Prekybos rūmai pareiškia, kad 
visos iškabos ir skelbimai tu
ri būti tik ispaną kalba.

KOVA DEL GUBERNA
TORIAUS VIETOS

Penki plėšikai apiplėšė Ki- ^ ^kliai’ gausia su- 

„ c, , i. , nkiojo tipo, ardenai ir belgų
Grove State banką. Pa- . \ . x . ,ver

grobė 3,000 dolerių.

NĖRA NE KALBOS APIE 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

LONDONAS, spal. 14. — 
Gandhi’o pastangos iškovoti 
Indijai nepriklausomybę eina 
niekais. Indų konferencijoje 
keli maharadžos (Indijos ku
nigaikščiai valdovai) pranešė, 
kad Indija dar nepasirengus 
savarankiškumui. Taigi, apie 
nepriklausomybę negali būt 
nė kalbos.

metisai, vietinių — žemaitukų 
nesimatė. Matyti, kad mūsų 
ūkininkai daugiau dėmesio 
kreipia sunkiojo tipo arklia
ms. Praktiškų žmonių nuomo
ne, esą tai nepagirtinas daly
kas, nes to tipo arkliai mūsų 
sąlygoms ne labai tinka. Pa
roda ūkininkai labai domėjo
si ir gausingai ją lankė.

“M. R.”

LIETUVOS PREKYBA

BATON ROUGE, La., spal. 
14. — Kilo kova dėl guberna
toriaus vietos. Gubernatorius 
Long’as praėjusį rudenį išrin
ktos federalįniu1 senatorium. 
Jo padėjėjas leitenantas gube
rnatorius dr. P. Cyr’as, ne
sulaukdamas gubernatoriaus 

atsistatydinimo, darė guberna
toriaus priesaiką ir norėjo už

imti valstybės rūmus. Guber
natorius L’ong’as pasišaukė 
valstybės kariuomenę į talką.

JTežinia kaip pasibaigs ši 
įdomi komedija.

GIRTI MOKINIAI

laukta ir tas numatyta po į- 
vykusios ten revoliucijos. Kai 
kraštas aprims ir situacija 
prablaivės, bus susekta, kad 
Bažnyčios pozicija ne taip jau 
Ubai nukentėjo.

bus pašalinti iš Ispanijos. Ki
ti vienuoliai ir vienuolės bus 
palikti. Bet jiems nebus leis
ta vesti savų mokyklų. Visos 
mokyklos norima suvalstybin
ti."

BEDARBIŲ ŠELPIMUI .
Ligi vakarykščios dienos be

darbių šelpimo fondui surin
kta 1,161/XM) dolerių. Norima 
surinkti 8,500 tūkstančių dole
rių.

INDIANAPOLIS, Ind., spa
lių 14. — Trys vidurinės mo
kyklos mokiniai, 14, 15 ir 16 
metų amžiaus, būdami girtu
tėliai, nuėjo mokyklon. Jie iš
davė du vyrus, kurie jiems 
pardavė svaigalų. Tiedu areš
tuoti.

NEW X0RK, spal. 14. — 
Iš banko Irving Trust Co. ša
kos, Brooklyne, trys plėšikai 
pagrobė 16,000 dolerių.

Ryga^ IX 11. Latvijos vy
riausybė leido Hofo tekstilės 
fabrikui įvežti iš Lietuvos 150 
tonų linų. Jie bus sunaudoti 
Sovietų užsakytų brezentų ga
mybai. Latvijoj dėl esamo mo
nopolio linai daug brangesni 
ir brezentų gamyba iš jų ne
apsimokėtų.

LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
PAGĖGIUOSE

Pagėgiuose Klaipėdos kraš
te baigiami įrengti lietuvių gi
mnazijos rūmai. Kai kuriomis 
patalpomis gimnazija jau nau
dojasi.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatoma graži die
na; maža temperatūros atmai
na

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litą $10.00 
Britanijos 1 sterl. rv. 3.89 
Prancūzijos 100 fr. 3.94 
Italijos 100 lyrą.
Vokietijos 100 mrk.
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.1 T
23.00 

i i

. h,;



“DRAUGAS
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalio 15, 1931

T f_ 1Labdaryi -nymu, šioj srity moterys daugiausia galėtų 
i’ nuveikti. Pirmiausia priemonė tam — pri
traukti prie moterų organizacijų ko daugiau 
šia moterų, o ypač jaunų mergaičių. Per
spaudų, ir atitinkamomis paskaitomis nuro-' -------------
dyti motinoms tinkamus vaikų auklėjimo į Labd. Sąjungos Centro val-

būdus. Jei norime gelbėti Amerikoje gimusių dyba šiomis dienomis yra at-

ISGIRSKITE BALSĄ.

(per keturis metus) išmokės ir nepamirškime 
jungos.

Labd'. Sų-J nustatytųjų sumų ($100).

y 1 ________ Malonu būtų, kad 12 Labd. Senelis.
BBIKALINGA 1,000 VY^tŲ! Sąjungos seime, kuris įvyks

lapkričio 15 d., k.uf>«la»gjmi- į LABDARYBĖS DRAUGIJOS 
Labdaringoji Sąjunga savo sįas draugijų ir pavienių as-1 “GELIŲ1 DIENA ’. 

ūky daro didelę talkų ir Tei- lnenų pasižadėtų tapti Garbės

Meiną kasdien, lSskyrua sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — 66.00. PU- 

■H Metų — 11-60. Trtme Mėnesiams — 62.00, Vienesn 
■ėneaiul — 75c. Europoje — Matams 67.00, Pusei Me
tų — 66.00. Kopija .06c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų nasrų- i ,. . __ .» į, , , , - - ___ , __ ,,,,
km, jei neprašoma tai nedaryti ir neprisiunčiame tam lietuvių tautybę, reikia rūpintis, kad mūsų.spausdinus ir per kuopas is- kalauja 1,000 vyrų, laika da- Variniu j Worcester, Mass. — “Gė-
tiksiui pašto lenkių. vaikai nuo kūdikyst5f, būtų. tinkamai siuntinėjus visoms draugi- romą miškui apgenėti, nerei- Tik vį8Uomenel padedant1^ Dienos ” •sėkmės, alsižvel-

joms šio turinio laiškų. j kalingiems krūmams su -šak- Sąjunga panieks iržsi-! i sunkius laikus ir pa-Redaktorių priima — nuo 11:00 Iki 12:00 rel.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavue

Skelbimai sekančiai dienai, priimami iki. S 
vai. po piet

“DRAUGAS?*
LFrHUANlAN DAILY FRIEND

Publiahrd Daily, Except Skinti#*.
JĮUBSCRrPTIONS: One Tear — 66.00. Slx Montlto 

— 66 60. Three Months — 62.00. On*: Month — 76o. 
Europa — One Year — 67.00. "3it Months — 66.00. 
Oom — .oe«

Advertislng in “DRAUGAS" brings best results.
Advartlsing ratas on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagr.

minis išrauti, kad daugiau Mėžtąjį Ukslų — pastatys naš-'sitaikiusi^ Stingų dienų, la
' “eaug> miSkai P'“etin,i. laita ir seneliams

oųjungos tvenkiniui padaryti, kad va- <daud„ 
lapkričio sarų būtų užtektinai vandens °

auklėjami.
Mūsų moterų organizacijos turi pa- j“<jerbianiieji-osio#: 

veikti motinas, jas pamokinti ne tik parei
gas auklėti vaikus, bet ir nurodyti būdus; Labdaringosios, 
kaip auklėti, kad vaikai augtų ir stiprėtų Seimas įvyks-
katalikiškoje ir tautiškoje dvasioje. Moti-; 15 d-> 1961, Dievo Ap-; Uky yra da,Ug
nos, turėdamos artimiausių santykių su sa-P'elzdos salė«b 18 st ir ; menų. Reikia tik juos surink-
vo vaikais, daro tiems didžiausios įtakos.!S^ Union ave. Seimas prasi-j ti> suvežti,‘ sumūryti ir pasi- 
Tad labai svarbu yra, kad motinos žinotų įdės 2 vaL po Piet»’ 0 J;30 val-Įdarys didelis tvenkinys. Dar- 
bent pagrindinius auklėjimo dėsnius. ToksĮvakare> to«j Pa<'loj sale£’. jV^ks Įbo bus visai žiemai, 
p id&gogiškas motinų sųmoninimas turi būti ^ra^U!s piogramas

pine

TRUMPAS AMŽIUS.

bai geros, nes- surinkta virš 
!$000 vargšams šelpti. Tas 
Į buvo galima atsiekt tiktai rin
kėjų pasidarbavimu.I e

Į Rinkėjos, ir rinkėjai, stove-I e
tjo lauke nepaisydami blogo 0-

Trumpas žmogaus amžius. ro> Pražė praeivių aukų ir 
, Aukščiausiojo paskirtu laiku Ogiojo gėlę tiems, kurie da-

likietasĮ Kadangį Labd. Sąjunga ne- žmogug gyvena, dirba, triūsia v« aukų.
_______ ________  . „ .. . .. . • .gali darbininkų samdyti, tat ir nepaniato kai senatvės su- Spalio 4 dienų, Šv. Kazimie-

pose-ir draugijose atitinkamomis paskaito-' “Brobai ir seserys lietu- kviečiami vyrai iš pasišventi- laukia> Bet tokių. laimingų ir
iais ir prakalbomis. Taip pat svarbu nuro- viai! Kartų j metus mes drįs- nio dabar padirbėti. Vai- gi nedaug tėra Jei padarytu-

■.------------------------ -22J. ■ 1 - .dyti motinoms skaitytina literatūra. įtanle kreiptis į jus ir prašyti gis , bus duodamas me statistikjĮ> pasirodytų, kad
y?'.............................. ’ - —fc » Ši darbo sritis yra labai svarbi ir ja -iūs gobiamų dr-jų prisidėti veltui, nakvynė ir-gi bus' ga- čįa, Amerikoj, žmonės skiria-
DlfzllMOS KLAUSIMAI Į rūpinti# turi pirmoje vietoje moterų sųjun- auko,lus Pne mu8^ vedamo Įįma veltui gauti. sį gu Siuo pasauiįn dažniau- sie«is, kurie tik prisidėjo prie
------------------------------------------------■ ■ ga ir kitos moterų organizacijos ir draugi- darb». Labdaringoji Sąjunga Tat vigų kolonijų lietuviai, sįaį viduramžio sulaukę.. I“Gėlių Dienos” pasisekimo.

vykdomas visose moterų organizacijų kuo- 50c.

ro parapijos salėje, po mišpa
rų, vakare, įvyko rinkėjams 
ir darbuotojams pagerbti va
karas. Dovanos suteiktos vi-

MU8Ų MOTERĄ VEIKIMAS. jos Tos rūšies raštams mes nesigailėsime -^ų pagelba įkūrė ŠV. dorintieji liuosnoriai pasidar- z Kiekvienas žmogus gyven-

Moterys, gavusios lygias teises su vy
rais, pasirodė pilniausiai tų teisių Vertos. Jos 
savo veikimų visose gyvenimo srityse greit 
ir sėkmingai išplėtė. Šiandien jau yra mo- 

kterų, kurios uoliai darba ne vien kultūros, 
švietimo ir labdarybės srityje, bet ir politiko
je aukštas vietas užima.

vietos savo dienraštyje. Jei tik bus reikalo Kryžiaus ligoninę, nupirko ū- buoB prašomį susiorganizuoti damas šiame pasauly stengiasi
ir speciali skyrių tam tikslui įvesime. k.b kur bus i^^a našiai- talkai • X / šiokio — tokio turtelio susidė-

_----------- «ams ir seneliams pneg au a. Susiorganizavus prašoma ti> kad nebaisu būtų į rytojų
LIETUVIS TEISĖJAS. , Tolimesnis darbas be ju- susižinoti su kuopos ar Cen. Dirbdamas, taupyda-

-------------  sų pagelbos nėra ga imas. C trQ valdyba dėl nurodymų, mag> apie rytojų galvodamas
Gavome pluoštą iškarpų iš Seattie, to tlarbo <lar d®u& turime. jtoĮ<įe darbai reikės dirbti

Wa»h. dienrašžlų, kuriuose plačiai rašoma Reikia Paikinti ūkio morgi.

Jonas Lukoševičius, kuris su-

apie gubernatoriaus paskirtų vyriausių Sea- ''‘4- ka" siekia *13,000. Bei- 
Mes džiaugiamės, kad nė lietuvaitės ttie miesto teisėjų lietuvį Kazį Kriaučii&ų kia pastatyti priegjaudai na 

neatsiliko nuo to beadro moterų sąjūdžio. (Kay)„ Visur pabrėžiama, kad teisėjas “Ka- nia^r\
Kaip Lietuvoje, taip ir kituose kraštuose zis Kay” yra lietuvis, kad jo žmona nesu- . reikalas ai skus.
apsigyvenusių lietuvių tarpe jos užima ž.y- tikusi pavardę trumpinti ir vadinasi Krau- ^*uBnKai paremkite iax.
nū’ų vietų kultūriškame, politiškame ir vi- čiūniene. f Sų-gos daibus. Tas viskas yra

galima padaryti ir

Centro Valdyba.
DRAUGIJOS KVIEČIAMOS 

4 GARBES NARIUS.

suomeniškame veikime.

Amerikoje veikia visa eilė lietuvių mo
terų draugijų. Iš jų įžymiausio# — moterų 
sąjunga ir Šv. Kazimiero akademijos rė
mėjų draugija^ Tos abi organizarijos greit 
išaugo, gana daug gražių darbų nuveikė. 
Mūsų dienraštis nesigaili savo brangios 
vietos šių moterų organizacijų ugdymui, nes 
mato kokius kilnius darbus jos- dirba. Pas
taraisiais keliais metais mūsų moterų ve»- 
kėjų tarpe buvo šįekr tiek ginčų, kurie, tie- 

l sų pasakius, buvo tuštoki, asmens pabūdžio* 
ir dėl te nieko gero nedavė. Nuo šio laiko 
savo dienraščio skirtyse nebeturėsime via- 1 
tos tokio pobūdžio ginčams.

Tačiau mes prašome moterų organiza- ' 
cijų vadovių rašyti tais moterų organizaci-/ 
jų ir bendrai moteris liečiančiais klausimais, 
kurie yra aktualū#, kurie visai mūsų vi
suomenei rūpi.

Vienas iš aktualiausių klausimų yra — 
lietuvybės išlaikymas Amerikoje, Mūsų ma-

Kiekviena lietuvių katalikų zų nelaimė dirbtuvėje, gatvėje
mums salima uaaarvu u d'ra$>gija, gyvuojanti Chica- arba kur kitur patiko. Sako,

Mūsų tautietis teisėjas Kriaučiūną# yra v. ; . „ . iroie ir ios apylinkėje, ar bū- buvo turtingai, banke turi tiek
gimęs Lietuvoje 1872 m. Baigęs Lietuvoje 'iras , °if•• •• tų vien vyrų, moterų arba ir tiek pinigų, bet nė testamen
gimnazijų, atvyko Amerikon. 1892 m. įstojo kl“ tlk| kad dnBar a” 16,11 mišri, širdingai prašoma tap- to, nė rašto, kam turi tas tur-
į Jungt. Valst. kariuomenę ir joję išbuvo "priryti « Labdaringos Sąjungos Gar- tas tekti - nėra. Vadinas.

kaip patys įmenate, kad’ T« kdi’*°- .."prOCTjo”
pereitų vasarų mūs, parengi-gulima išnmkėh duh- o to darbo, tos proees va,- 
1 f c ° 1 • i. - kag šiai pasidaro piktumo,' varzv-

10 metų. 1903 m. paskirtas imigrantų ins
pektorium Ellis Islandre, New York^jd vė
liau paskirtas vyriausiu inspektorium A- 

liaskoje. 1912 m. buvo kandidatu į kongre
sų. 1913 m. apsigyveno Seattle mieste ir Vi
tų laikų advokatavo. Teisėjas Kriaučiūnas 
augina penketų vaikų. Laikraščiuose (įdė

tas visos jo šeimos atvaizdas.
Teisėjui Kaziui Kriaučiūnui reikia duo

ti kreditų, kad jis visur savo tautybę pa
brėžia, nors Seattle tiktai keletas lietuvių 
tegyvena.

J. DouiUet.

MASKVA K KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ir J.

(Tęsinys)

, įs-Um;' mas į tų vežimą, užtrenkė vi 
dau# dnrek - , įsėdo dar sargybinis, ir mes 
išvykome. Kelionė truko tik kėslas minu
tes: atsidarė durelės, išlipt sargybinis, ir 
mes pasijutome esą kitame kieme. Kitas 
komendantas mus priėmė su tomis pa
čiomis ceremonijomis — liepė nusireng
ti, iškratė ir pasodino į kamerą.

Kameroje, j kurių aš brivau paskir
ta#, buto 28- žmonės, o lovų — 14, todėl 
man ir dar keliems kitiem# teko miegoti 
imt grim+ų. Aš tada sužrijpjau, kad mes 
esame Lubenkos 14 nr., kur prie senojo 
jrežimo buvo gimnazija, o dabar bolševikų 
perdirbta į kalėjimų.

Kad susipažinčiau su čia esamu re
žimu, aš čia pasilikau gana ilgai. Ir šita
me kalėjime aš pirmų' kartų pamačiau, 
kaip kaliniai vedami sušaudyti. Šio ka- 
IAjuno slogutis absoliutiška tyla, ku
ri čia viešpatauja... Ir nieką# nežino, kas

rinko $110, gavo pirmų dova
ną^ Agota Lukoševičienė, ku
ri surinko $30.36, gavo antrų 
dovanų ir Marytė Blaveckiu- 
tė, kuri surinko $20.44, tre

žmogus dažnai pamiršta tųj(’^ d©va®9" 
turtelį sutvarkyti, pamiršta. Kun- A- Petraitis> šv- Ka’ 
i‘r savo sielos reikalus. ' ■ !zi,nier0 Pa™P>j»s klebonas,

Kiek tai daug girdime atsi-iaukoi° vlsas dOT«“*- 
tikimų, kad, štai, Petras ar Į Kalbas pa.sakė kun.. A.. Pet- 
.Jonas mirė, arba Kazį ar Juo- i raitis,. kun. J. Bakanas ir 

varg. J. Žemaitis. V. Čaplis pa
dainavo, o P. Šiinkutis pa
grojo armonika.

Visi išsiskirstė linksmai ap
vainikavę gražų darbų.

R.

TRUMPOS ŽINELES:
, ... _ . 'mis per keturis metus

»- i vzo-T.iUų, 'net įmokant po $25. Visos timų, tųsimosi po teismus ob-kafl gegužes 30 d. Vainikų 1 r x
; draugijos lengvai gali tai pa- jektu (daiktu), gi uz mirus} Diena mes buvome puikiai pri-i 6 0 . 1 . ,k . v ...

p daryti, tik reikia norėti. ne “Amžinų atilsj .sirenge. Bet viską sugadino. • ’ ’ i. . . . Taigi, kiekvienas žmogus,
smarkus lietus. Tas pat atsiti-1 Įstojusios i Garbės Narius ■ ... ,, t t ypatingai pavieniai, privalo
ko ir su piknikais. Dėliai tų 
nepasisekimų, Labdarybei ne
įplaukė mažiausia $3,000. Ne
pasisekimai niekada mūs nesu-

draugijos turi teisės siųsti sa- ?iš anksto pasidaryti testamen
tų ir, jei ne visų, tai dalį sa

vo atstovus į Centro susirin
kimus ir Seimų sprendžia- . , - - T • x1 vo turto uzrasvti Lietuviu
niuoju balsu; taipgi turi tei- .... . . ' . . .d .... Labdanngųjai Sąjungai, kuri

jomis dienomis laukiama galutino Haa- laik7s n® dabar.
laikė nuo darbo tęsimo, nesu i sės savo atstovus siųsti į vie- . , , . - »i . niekad nepamirš žmogaus jai

Itos Labd. Sų-gos skyriaus su gers padarusio. Už savo gera
darius Labd. Sų-ga kas met

X Spalių 25 d. Labd. Są
jungos 1 kuopa,. Town of La
ke, rengia vakarų. Bus vaidi
nama drama “Šv. Cicilija”. 
Vakaras rengiamas Krenčiaus 
salėje prie 46 ir Wbod gatvių.

X “ x\pkalbos ir meilė”, 
gražus scenos vaizdelis, bus 
vaidinamas lapkričio 15 d. 
Dievo Apveizdos parap. salėje. 
Pelnas eis- Labd. Sąjungai. Į- 
žatiga 50c.

X Ciceros Labd. Sų-gos kuo

gos teismo sprendimo Lietuvos Lenkijos su- Tat- PraiSonw! i5rinkti “ |’rtipkimuė. _______________________ __________________

sisiekuno klausiniu, kuris žymiai ir Vilniaus organizacijos 3 atstovus į , draugijų, l.abd. Sų-go užprašo po ketvertas šv. Mi ,, __________ _________ ........................................

krašto reikalus paliečia. Mūsų tauta negalės Utinių. * arvkitne nau ngų (jarb^s Nariais gali tapti i šias, o visi labdariai karštai pa tų patį vakarų irgi rengia
tylėti, jei tas sprendimas Lietuvai nebus pi 
lankus, nes Lietuvos pusėje yra teisybė.

darbų išvien šeimynos bei pavieniai asme- pasimeldžia. gražu vakarų su vaidinimu.
Labd. Sųj. Vild. ir Direk. nys mokėdami kiek išgali iki Tat, darykime testamentus Vakaras bus parapijos salėje.

gali po minutės su juo atsitikti. Kamero
se kalbėti buvo uždrausta; kalinamieji 

į kalbėjosi tyliai, pašnibždomis. Kas pen- 
kios minutės atidaromas durų langelis 
ir čekistas apžiūri kamerų. Jei jis išgirsta 
kalbantis, griežtai ir šiurkščiai pastebi: 
“Prašau nutilti, jei ne — šausiu!” Če- 

i kišta#, šankius jus pas tardytojų ar į 
i daktiloskopiškus ar antropologiškus ty

rinėjimu#, šaukia pusbalsiu, kad uždary
tieji gretimoje kameroje negirdėtų. Kai 
išveda, niekada /įežinai, kur išveda Viena 
tepasako, būtent, ar reikia ar ne pasiim
ti šBvo daiktu# Koridoriais eiti įsako vi
siškai tyliai, — turi eiti ant pirštų ga
lų; jei nepaklausytumei — šūvis į nu 
garų. Jei atsitiktinai, kada tave veda 
fcaridoriomi, pasigirsta varpelis, prane- 

■ Šus apie kito kalinio perėjimų, tave su
taiko, pastato veidu į sienų, nždrausda- 
rni judėti, kad nepažintumei praeinančio. 
Aš pat# visa tai patyriau, mačiau net 
uždengtų laikrodį, kad areštuotieji ne
galėtų sužinoti, kuri valanda.

Dienų kalėjimo kamerose visi mie- 
I ga, ir tik atėjus nakčiai, ten prasideda 

gyvenimas, Po pusiaunakčio ateina vesti 
pas tardytojų. Nelaimingieji, laukdami

to momento, nors miega, bet girdi ina- 
žiausį šlamėjimų. Jie girdi, kaip tyliai 
atsidaro gretimų kamerų durys, kaip ka
žin kas šnibžda, eina, ir, štai, suskam
ba kameros užraktas, ir kojnunistas, lai
kydamas rankose sąrašų, ima šaukti. Kįek 
vienas jaučia, kaip silpsta jo širdis, bet 
šį kartų išveda su bagažais... laimingi! 
Greičiausiai juos tuojau pervarys į Bu- 
tirsko kalėjimų ir bent šių naktį nėra ko 
jiems bijotis. Bet išveda ir be l»gažų— 

juos veda arba pa# tardytojų, arba... su
šaudyti. - #,

Po kelių valandų sugrįžta komendan
tas ir klausia, kur daiktai, kuri)} nepa
siėmė išėjusieji. Karininkas juos apžiūri, 

l^dalį painia ir su sarkastiška šypsena lū
pose pastebi: “Naudokitės jais, savinin
kams jų nebereikia...’r Visi supranta, 
kų tai reiškia. Kartas nuo karto moterų 
šauksmai sudrumsčia tylų: “Niekšaif Bu-

Į deltai?!!! Kų jiems daro?../’

Toje kameroje aš mačiau kalinaniuo- 
! šių, kurie kentėdavo sunkiausi, koks 

tik begali būti, tardymų — juos versdavo
būti kartu su sušaudomai šiai#, , matyti,I
kaip juos šaudo, o po to beveik Visi iš ei
lė# ir pųtys būdavo sušaudomi. Vieno fak

to pakaks nušviesti visam vaizdui.
Vienas gruzinas (pavadinkime jį X) 

buvo uždarytas į mano kamerų. 1924 m. 
jis vadovavo ir aktipgai dalyvavo priešso- 
vietiškaine Gruzijos judėjime. G. P. U., 
turkų būrių padedama, numalšino šį suki
limų. Gruzinui payvko pabėgti, ir iki 
1925 m. jis išsislapstė. Bet tų metų gale 
Kleve jį sūčiupo. Čekistai ėmė jį tardyti, 
kad iš jo išgautų sukilimo vadų pavardes. 
Ir štai kų su juo darė. Čia pakartosiu jo 
žodžius:

, “Visai nurengę, nuvedė mane į rūsį. 
Po to įstūmė į tamsų koridorių, kurio ga
le buvo keletas laiptų j kitų rūsį. čia grin
džių vietoji buvo įdėtos grotelės su 20 cm. 
protarpiais. J čia pakliuvęs, prieš save 
pastebėjau lavonų, kurio pakaušyje metė
si šaunaįųp ginklo padaryta žaizda. Lavo
nas gulėjo sudribęs, veidu į groteles. Iš> jo 
žaizdos pamažu sruveno kraujas. Parodę 
šį vaizdų, mane perspėjo, kad aš pagalvo
ti teturiu tilt 24 vai.”

Kitų naktį gruzinas, baisiai susijau
dinęs, mus palrkdamasy pasakė paskutinį 
sudieu. Tačiau auštant ji# sugrįžo nuskus

ta#, apšlakstyta# kvepodais, nešinas pilnas 

kišene# papirosų. Padaliaę# juos ir muiaa,

jis papasakojo mažam 7 politiškų kalinių 
būreliui, kurs laikėsi aitskirai nuo kitų nu
sikaltėlių, kas su ju® buvo- atsitikę. Kai 
jis tardytojui atsakė, kad: atsisako- išduoti 
pasislėpusias, šis pašaukė sargus ir jį su 
tokiomis pat ceremonijomis nuvedČ' į tų 
patį rūsį. Jam ant rankų užmovė grandis 
ir pririšo prie šoainė# sienos, bet taip, 
kad galėtų matyti išėjimų į koridorių, ku
rį kų tik buvo praėjęs. Tada jam prasidėjo 
baisioji naktis. . ,

Čekistas #u revolveriu rankoje atsis
toję nišėje, kuri buvo sienoje du žingsniui 
nuo išėjimo. Koridoriuj užgesė šviesų ir 
čekistas atsidūrė tamsoje. Tuo tarpu rū
sy# buvo aiškiai apšviestas. Užviešpatavo 

1 ^yla. Kitame koridoriaus gale pasigirdo 
triukšmas. Kažin ką stumdė, kaip prieš 
minutę stumdė ir jį patį. Pasirodė su ilga, 
žila barzda nuogas senukas, ir tuo momen
tu, kada jis laipteliai# leidosi žemyn, su 
išgąsčiu žiūrėdamas j pririštų prie sienos 
žmogų ir į groteles po jo kojomis, pasigir
do šūvi#, ir seunka# su pramuštu kiaušn 
parvirto veidu į groteles. Čekistas, palikę# 
savo nišą, išėjo žingsnį į priekį, kad įsiti
kintų, jog žmogus tikrai nebegyvas ir šyp
sodamasi# pažvelgė į gruzinų, 

f (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

KVAILAS PIRKLYS IR 
PROTINGAS BEDAR

BIS.

Iš antgalvio atrodytų lig 
būtų pasaka. Ale ne. Tai tik
ras atsitikimas, įvykęs Lo- 
dziąus mieste (Lenkijoj) ir 

užrašytas vieno vokiečių laik
raščio korespondento:

“Kaltinamųjų suole sėdi ge 
rai visiems Lodziaus gyven 
tojams žinomas pirklys Z. ir

“Pirklio šeima tuo laiku 
gyveno kurorte. Bedarbi V. 
pirklys sutiko labai maloniai. 
Jis pavaišino jį skaniais pus
ryčiais ir davė gerokai išger
ti svaiginamųjų gėrimų. Kada 
ledarbis su savo naujuoju šei
mininku apsiprato ir pasidarė j 
drąsesnis, pirklys ištraukė iš1 
kišenės revolverį, padėjo jį1 
ant stalo, o greta revolverio: 
padėjo 500 zlotų.

Klausyk, tamsta,

kios garbingos matronos — 
motinos apsuptos visu tuzinu 
mažiukų įpėdinių, laikas nuo 
laiko patenkintos sukriuksi; 
bekonai (jų po kelis viename 
garde) guli dūsaudami po so
čių pusryčių, išdidžiai žiūrė- 

' darni į neprašytus svečius, 
lyg •monokliuoti nusipenėję

į apylinkę. Prie namų darže-į akmenų ir jie labai trukdo Paskutiniuoju metu /dvaras 
liai, kuriuose bujoja kuklios' gerai žemę išdirbti, kas, žino- 
nekaltos rūtos, išsišakoję jur-ima, žnfonėms daug vargo at
ginei ir visų kitų lietuviškų įneša. Varputėnų laukai nuo 
gėlių rinkinys. Toliau — dar- akmenų dabar kaip ir laisvi:
bininkų daržai, kur jie savo 
reikalams sodina daržoves ir 
bulves.

Kaip Varputėnų darbinin- 
dendi, kuriems tik ir rūpi gar kai gyvena? Sulyginus suidinami ir dalimis nuvežami

bėdai bis V. Kaltinamieji I pradėjo pirklys Z. — Aš ii-
ekonominio krizio aukos. Pir na u, kad gyveni
k1\s jau kuris laikas, kaip!skurde. Paimk šiuos 500-zlo- 
nieko neuždirba, o bedarbio ’ į,. j)abar
V. šeima jau senai badauja. 

“Neišgalvodamas kas toliau
daryt, pirklys Z. nutarė išpil 
dyt paskutinę savo pareigą— 
aprūpint šeimų.

“Niekam nė žodžio nesakęs

jų krūvos dabar suverstos 
laukų pakraščiuose. Akmenys 
nuo laukų (smulkieji) nulink
ti, o stambesnieji buvo sprog-

savo lėšomis padarė dar vieną 
didelį darbų, pagerinusį lau
kų stovį, būtent: upelio vaga 
dabar sutvarkyta — pravesta* 

(Tęsinys 4 pusi.)

6ERB. KUNIGAMS.

džiai pavalgyti, pamiegoti ir dauguma mūsų kaimiečių gy- 
palatrauti. venimu, t. y. kokie jų gyve-

J Vėl išėjome žiopsoti kieman. nain‘ butai, ir prisiminus mū- 
Mūsų dėmesį patraukė vidury S11 kai kurių miestiečių ‘šva- 
kiemo stovįs didelis paviljo- r$” ir “higijieniškumų”, 

jjias, prikrautas įvairių žemės Varputėnų darbininkų gyve- 
ūkio mašinų bei įrankių, ma- narni butai yra geri ir pato- 

Robert D. Johnson’as išrink tomai, visi tvarkingai užlai- gūs, kiek, bendrai, to leidžia
dideliame tas nauju Missouri valstijos. komi. Šis paviljonas — san- ūkiško » gyvenimo apystovos.

mano namuose me-
l.o nėra. Aš atsistosiu* prie 
sienos, tamsta mane nušausi 
ir po to ramiai išeisi. Juk 
rieks apie tai nesužinos... 

“Pirklys taip sakydamas

kongresmanu vieton mirusio (jelis atrodė, lyg Čia būtų per- Kambarių sienos išlypintos 
Sam C. Major’o. 5tra demo-' „„Kanto Aolia Mnoinlln Uoi tanetais. oras švarus, švarūs

i kratas.
gabenta dalis Masiulio ir Bal
trušaičio prekybos ar “Lietū-

tapetais, oras švarus, švarūs 
stalai, kėdės, ant sienų šven-

kio”. Kieme kelis kart paspo-Jųjų paveikslai. Patys darbi-1 
manoma pasiekti iki 120 mel- ksoję į “Agfos” objektyvų ir cinkai apsirengę švariai, malo 
žiamų karvių). ,“pasidyviję” semo “vilko” inas ir, matyt, savo gyvenimu

Šis “fabrikas pieno kas-',Lįukso “spirtnumu”, kaip patenkinti.
iic avuaiu iwBo.ts.rn vejdu nusisuko į sienų ir ta- dienų duoda 900 >000 ‘ ų jįg vaiko po kiemų kuodotas Eidami iš darbininkų namų

jis apdraudė savo gyvybę 105 r-; , (Varputėnai bendra pieno vi§tas> pr0 didep prūdjĮ nu-jlaukų link matgm didelę nau_
produkcija rodos, užima 3- žingsniavom į kitų sodybos pu jai statomų daržinę ant mūro 
cių vietų Lietuvoje). Gautas kur stovėjo vakaripastebė- 
pienas čia pat, dvare esamo- aukg|as kryžius ir gražūs, 
je rankinėj pieninėj perdir- ] iepTlvįško stiliaus darbiniu

tūkst. dolerių, kurie po jo 
mirties turėjo būti išmokėti jo 
žmonai ir vaikams. Bet kaip / 
numirti, norint, kad šie pini-

— Šauk/ tamsta, greičiau. 
Tik pasistenk iš karto nu- 

| šauti.
stulpų, kuri, aš neabejojau, 
gerokai “smulkių” kaštuoja.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

gai patektų į jo šeimos ran« 
kas ? Nusižudyti negalima, 
nes tuomet pirklio šeima nieko 
negauna. Reikėjo sugalvoti 
taip, kad pirklį Z. kas nors 
užmuštų. , /
“Jo dėmėsi atkreipė viena

me laikrašty įdėta žinutė.
“— Bedarbis V. už nesumo

kėtų buto mokestį išvarytas iš

‘ ‘ Bedarbis nežinojo, kad 
jam daryti. Bet greit susigrie
bė. Pagriebęs nuo stalo pini
gus jis spruko pro duris. Pir-

bamas į sviestų ir sūrius. (Pie kamg namai. Namai stovi prū- 
ninė pilnai aptarnauja dvarų do pakrantėje, ant kalnelio, iš
ir net dalį apylinkės). Kar- kurio atsiveria gražūs reginiai 
Vydės visais atžvilgiais pavvz-

GERA ŽINIA TIEMS, 
KURIE MĖGSTA 

KAVĄ

klys šoko vytis norėdamas dingos: karvės išrikiuotos į 
atsiimti savo pinigus. Bet dvi ilgiausias eiles, ties kiek-; 
darbininkas pabėgo. į viena karve lentelė su jos

“Teisėjas išnagrinėjęs bylų vardu, jos produkcija ir su- 
abu kaltinamuosius išteisino, kergimo laiko pažymėjimu, o
Apdraudimo draugija nieko Pne įėjimo — vidury didele kavos puoduku

liūto šrvisa” šiiima.° Kaimai i™,aim5i° iS Pirk,io už tai> 1<“"ta> k"n'j' smulkiausiai, S/ “TT X 
i.i.i.. Und jis apgavingu būdu uorė- rąžomą produkcija ir pasan- “•

jo išgauti pinigus, o pirklys, nės duoklės po kiekvienos kon vau”, sako Ed 

nieko negavo iš bedarbio”.

jo pasigailėjo ir leido apsigy
venti ant aukšto.

“Pirklys Z. tuojau nuėjo 
pas bedarbį V.

“— Aš laikrašty skaičiau 
apie tamstų, — pasakė pir
klys Z. — Ateikite rytoj pas 
mane ir aš tamstai duosiu 
darbo.

“Bedarbis, žinoma, labai 
nudžiugo. Jo žmona su aša-

trolės, kurios įvyksta kas 20 
— 30 dienų. Karvydėje yra ir 86 Faimoutn st,
maža vaistinė, kad, nelaimei į "as turėdavau gal 

skaudėjimus^ < 
nuo

Vienam moterų susirinkime
prasidėjus ginčams apie pini -į ištikus, būtų galima skubiai atstru gimus, 
giškus reikalus, namų šeimi-’ suteikti paįalba. Pačiupinėję 
ninkas pasakė:

Varputėnų, laukai baigia
mi tvarkyti. Mat, apylinkės
laukuose nepaprastai daug ; agi ta torius

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. Dtioba

2328 W. 23 St.
J. Dimša

821 W. 34 Street
M. Šlikas

10555 S. State St. *
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybų arba

“Draugo” knygyne galima 
gauti šiuos svarbius veikalus:

VADOVAS SAKYKLAI
m

Pamokslai apie Dievo malov
nę, sakramentus ir maldų. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Veikale yra 45 
pamokslai. Kaina .... $1.25
KATECHETISKI. PAMOKY

MAI.
Parašyta kun. Juozapo Rv- 

meikio. Dvi knygos. Pirmoje 
— yra iš “Tėve Mūsų”, 
“Sveika Marija”, “Tikiu į 
Dievų Tėvų”. Antroje — yra 
“Iš Dešimts Dievo ir Penkių 
Bažnyčios Prisakymų”, Iš 

nuodėmių: Septynių Didžių
jų, šešių prieš Dvasių šv., ke
turių šaukiančių Dangun at
keršijimo, Devynių svetimų
jų”. Už abi ............ .  . $1.50

(lyg būdami Žinovais) keletu I J‘Aš išbandžiau daugelį dalykų kol 
v .. aptlekinlnkas perkalbęjo mane pa-__ i karvių, jų melancholiškų ŽVll- imti kiek Pape’a Diapepsln.

Nesuprantu, kam mote- • nnb-mmAmo i KR 1 "Aš turiu-geresni apetitų. Dabarrims reikalingi pinigai * ne-1gsm1J ^^imi nukrypome l bu- aS gertl kav^ net vėlal nak. rims reiaaiingi pinigai, ne . bekomj būstinę — tj. valgyti vėžius, kiaulieną ar vy
ruko, negeria, kortomis nelo- , . , , ką ką aš noriu ir miegu kaip val-

, .. , - , , . Jkiaulydes. . kas”.lom akyse eme dėkoti nepa- šia, o moterimis kaip senais i '.. . , v «aUkite pakelį šių kaip saldainiai
o-omdarini laikais taip ir dabar tebėra ' varputenų Kiaules jorKsv tablečių iš aptiekininko. Josla.Kais Taip ir aaoar leDerų. ra. Mumg vie§.nt y t.na. 3U8tabd0 altrum,, ga8U8 8kllvyje.

--- Grinonus! --- atsake , _. .... , . • išpūtimo, vėmimą, galvo s skaudė jl-. y . į turėjo 16 veislinių kiaulių ir mą ar visus kitus nevirškinimo slmp-
jam Viena Viešnių. ... -r* J J vi tarnus tuoj kaip tik nesmagumai<2 kuilius. Parduodama beko- pa8ireiškia.

žįstamam geradariui. 
“Paskirtu laiku bedarbis V.

atėjo pas pirklį Z.

ŽINIOS IS LIETUVOS
nams gaminti ir paršeliai. 
Kiaulydėse “idilija”: riebios 
veislinės kiaulės, tartum ko-

DiapepŠiN

VIENA PARA LIETUVIŠKAM ŪKY.
Sekmadienio rytas buvo ste-(ris” laimėjo I laipsnio pagy-1 

1 lėtinai gražus. Aukštokai pa-, 
kilusi saulė baigė čiulpti dei
mantinius rasos karolius, pa-

A U JOS DAINOS/ s
LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

bertus iš nakties ant gėlių, 
žolės, medžių lapų. Burtinin
kai saulės spinduliai kiekvie
nų gyvį kuteno malonia šili
ma, stiklų šukes pavertė aki
nančiai žėrinčiais brangiakmei 
n i mis. Gryno oro pasiilgusi 
krūtinė godžiai gaudė šį gai
vinantį eleksirų, maišytų su 
šieno, gėlių, daržovių kvapu.

Priėjome didelių arklydžių. 
Tai moderniškas statinys. Ant 
stogo didelės raidės “D. L. 
K. V. 1930 mt.” Darbininkas 
išvedė pro plačiai pravertas 
duris nuostabiai gražų žirgų, 
kokį gal tik piešiniuose tenka 
matyti. — “Pavasaris”, — 

trumpai “supažindino” mus 
p. V. Hriškevičius. Eržilas 
“Pavasaris” tikra ūkio paži
ba. Matytumėt jojo didingu
mų, gracijų, jėgų, tai tikras 
gyvulio idealas! (1930 m. 
K u ršėnų parodoje ‘ ‘ Pavasa-

nmo aP$)*^ 0 jo pasiro °',ii Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
jom sme į zars y ama raume g Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 
mnga ūme ė. i e įų pa- g |įudį mergužėiėj.Oį eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
vy in^l vai ų mo ina. os Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
nugara... dviese drąsiai galėtu- Močiutg mano_Pag motiDėl_ (Chorui) ....................... 30c
me miego i, e aimės nurie-.g Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .............30c

1 S °*^‘ ^r/3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c
visa ei e, yg parin ų, ar įų ežero krantelio-Atvaižiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
pasiro e. arpu enų rgynas g g. dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
vertas dėmesio (Perniai Var- /. r,- . i- • v i- •a-, ,v 6. Oi, broliai, broliai-Margyte Man© (Chorui- ............. 30c
\ , .7. Einu per dvareh-Zahoj girelėj, (Chorui) ................ 30c
fr tį- vei®gs ar' 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c

įų). viso arpu ėnuose g augom augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
musų buvimo metu buvo 53 . ,T.. . T • i-a - m- \, ,7 . . 10. Eina garsas nuo pąt ViLniaus-Leiskit i Tėvynę (Ch.) 30carkliai, 20 grynos veislės ir, x
ardenų maišytos.’ į Daugiau perkant duodame nuošimtį.

Žirgų sužavėti perėjom į! Reikalaukite tuojau
pavyzdingų karvydę. Tai ti- Į “DRAUGAS” PUB. CO.,
kras “pieno fabrikas”. Sį o i i a v n.’ tu
“fabrikų” sudaro 81 melžia-,2334 Oakley Avė., ChlCagO, III.
ma karvė. 30 olandų veislės,*
kitos-vietinės. Bet laipsniš-' 

kai einama prie vien olandų 
veislės, nes ši veislė Lietuvo
je daugiausia išsiplatinusi.
(Prieauglis supirktas iš ge
riausių Lietuvoje kaimenių—
Raldamo, Budzinskio ir kt., ir

Tyroa, AlUrion,
ORAŽIOg AKTB

Yra tnrtaa
Murina valo, Rvalnlna gaivina 

ba pavojaus. Jui j» pamėgatta 

Knyga “Eye Care" arba “Ryv 
Beanty" ant pareikalavimo

Tikietns,
Plakatus/
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

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

CHICAGO, ILL.

Telefonais Roosevelt 7791
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalio 15, 1931
VfENA 'PARA LIETU 

VISKAM ŪKY

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) 
magistralis griovis ir iškasta mėgėjas

turėčiau geroką einamąją sąs
kaitą Lietuvos Banke ir, su
diev Šiauliai! Šeimininkas, p. 
V. Hriškevičius, didelis kalbą i 

ir ją žino apie de- Į
sėtką.

Klaidžiodami po ruimingas 
ytas — visi laukų kraštai nu-; patalpas, užklydome dar vie 
ufeliuoti, t. y. padaryta, kad įdomią salę — tai kamba- 

'auko vidurys būtų aukštesnis, !1-ys> kur įvyksta Varputėnų 
o kraštai būtų žemesni, nuolai-i šaulių būrio susirinkimai ic , 
dffo I talpinusi skaitykla. Skaityklų Į

/Dabar Varputėnų pasėliai— Je radome kelioliką lietuviškų j 
avai, žmonių tariant, “kaip laikraščių, kurie išrašomi p. ! 
auras”. Javai dauguma ori- . Hriškevičiaus lėšomis, 

ginalūs arba pirmas atselis. Saulių būrio valdybos pirmi- 
.kviečiai, rugiai, miežiai, avi- ninku yra \ arputėnų galvijų 
208 ir vikiai ypatingai ge- ratelio kontrol-asistentas, e 
:am stqvy. Kaip akis mato, nergingas p. Kazys Virbalis, 
banguoja jūrą auksinių rugių, pasišventęs šauliškam darbui, 
zumrudo spąlvos miežių, ro- Būrio garbės pirmininku pia- 

<los, be kirvio neprasiskverb- eitais metais išrinktas p. \ la- 
tumei pro jų tankumyną. das Hriškevičius. (Varputė- 

Stebėdami javus, žinoma, niJ šaulių būrys nesenai ga- 
pradėjom galvoti, koki puiki v° - ha žemės^ sklypą, kur 
ir gardi bus iš jų duona ir ateity mano pastatyti aiuosa- 
■ventėms pyragai. Tos min- vus namus;.
iys skubiai telegrafavo į mūsų Besišnekant

visa eilė mažesnių griovių. B. 
to, labai svarbus darbas pada-

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL.

Prasidėjo Misijos.

atsilankė gerb. kleb. kun. H. 
V aičunas ir svečias misijonie
rius kun. Bružikas, kurie nu
piešė draugijos tikslą ir vi-Spalio 12 d. Visų Šventųjų 

bažnyčioje prasidėjo misijos, sus ragino įsirašyti nariais, 
kurias veda jėzuitas iš Kau- i kaipgi skaityta kvietimai: 
no, kun. Bružikas pagarsėjęs v^enas į Labdarių „seimą, ku 
pamokslininkas. r*8 ivyks 15 d. lapkričio, Die-

Geriausio p. Rimdžiui pa- uot važiavus kur kitur bar- 
sisekimo. ' » genų ieškoti, vietoje galima

Patartina visiems cicerie- rasti tikrą bargeną. 
čiams per visą šį mėnesį pa- Pp. Rimdžiai yra linksmus, 
sinaudoti proga, nes, paskelb- draugiški, darbštūs draugijo- 
damas išpardavimą p. Rim
didus ant visų prekių kainose (lęsinjs 5 pusi.)

Už-'
— 1

padarė didelę nuolaidą.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Pradedant misijas, pirmą vo Apveizdos parapijos sve
vakarą žmonių buvo pilnutėlėpainėje; išrinkta 3 atstovai: 
bažnyčia, bet daugelio da ne- Valančius, apt. J. Jankauo*- 
buvo. Gi misijos yra reikalin- ^as A. Janušauskas, 
gos visiems katalikams.

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

t i kr n specialistą., ne pas koki nep*- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken- 

i kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su-

Kitas kviatininy hnvn i n toupyslt laik0 lr Pinigus. Daugelis rviias Kvietimas DUVO Į p. kit< aaktarų negalėjo pagelbėt jums
Sęnor Don Miguel Cruclia- Todėl, raginu visus Rose- šimučiui pagerbti vakarą mi- delto- kad -i'0 neturi reikalingo pa- 

ga-'Tocoruat’as, naujas Chi- lando ir apylinkės lietuvius i nint jam 20 m. literatinio dar- imoraua k“nk“
le ’s ambasadorius J. A. Valsty katalikus naudotis misijomis. J bo sukaktuves Kvietimas pri
bėms.

si rūpino. Pagaliau 
dė jąs orlaiviu pietuosna ga- ramybę, 
benti. j Misijos

mingamu.
Mano Kądlo — gcopo — Raggi 

X-Kay Roentgeno Aparatas ir vt-
imtas ir -nutarta pasiųsti lin- slškas bakterlologiSkas egzaminavi- 

“ i' f n,as kraujo atidengs man jūsų tik-
kėjimus. Be to, išrinkta ko- ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu

nuspien- su Dievu ir atras savo sielai i misija daugiau pasidarbuoti burnas 'sugryš* jims uu^kaip^bnro 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner-

Kurie naudosis šiuo brangiu 
laiku, be abejo visi susitaikys

baigsis spalio 18
25 rugsėjo dienos vakare d., 7:30 vakare su visuotinais 

atskrido iš Austrijos į Vene- atlaidais.
ciją pirmasis orlaivis su 2,000 

nepajutome, kregždžių. Atvykusios orlai- 
pilvus ir... vairą pasukom rū- Kaip baigėsi diena. Artinosi viu “keleivės” skaniai pri
mų link. Pasitaikė eiti pro vakaras. Reikėjo SKlrtis. Bei- silesusios, gerai'jautėsi, iš ten 
parką, kuris vakar vakare kėjo * skubėti stotin, kad pu- jau savų sparnelių nešamos 
aip mus sužavėjo savo slap- madienį rytą būti prie rašo- leidosi į tolimesnę kelionę, 

tingumu ir jį supančiomis le- mojo stalo... ' Ant rytojaus antrasis or-

Kun. J. Paškauskas, kleb.

n,iL

Radi o Stotis A J J.

X Pereitą sekmadienį po į

ti tuo reikalu.
. . . [ vų, širdies, reumatizmo, kirminų

Nutarta dl'-jos susirinki- uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba
..... i -i ..i- i i i .__ jeigu turit kokią užsisenėjusią. jsi-UlUs ląikyti kas ailtią sekma- derėjusią, chronišką ligą, kuri ne 

dienį kiekvieno mėn.
X Parapijos bazaras prasi

dėjo spalio 11 d. vakare. Ba
zaras bus šiomis spalio dieno- i 
mis: 16, 17, 18, 20, 22 užbai
ga.

Visi ciceriečiai kviečiami į

pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllo.kit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS <

I nėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
I Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po pi et. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 po 

pletbandyti.'
kas parodė kitą savo grožio šeiminįnkais, su mus sužavė- Austrijos 25,000 kregždžių, misijos vyrams. Misijas vedė bazaie yia kuo gra-
pusę. Vakar parkas skendo jusiu ūkiu, parku, laikydami Tuo tarpu Austrijos gyvulių kun. Bružikas, jėzuitas, yy_ gausių.
prieblandoje, jį gaubė šešėliai, po pažastimi raudonikus sū- globos draugija priima iš Eu- rai skaitlingai naudojos misi-, ^pako įvyks me-
šiandien jis maloniai jaukus, rius, gautus iš p. Hriškevičie- ropos šiaurės naujus paukš- jomis. "Vakarais būdavo pilna didelė Sv. Antano diaugi-
galima sakyti, linksmas. Vi- nės, nuriedėjome tuo pat keliu čin pulkus. bažnyčia. Misijonierius labai /08 Puo^a (banketas), kulią

gendomis. Dienos šviesoje par- Atsisveikinę su vaišingais laivis atgabeno Venecijon iš pietų mūsų bažnyčioje baigėsi)azai% 88,70 Lūkės

Gabenančius orlaiviais gražius pamokslus vyrams sa- j£amins vlelu vyrai.
(“U. M.”) paukščius Venecijoj (Italijoj) kė ir daug pamokinimų teikė; .Puo^a ̂ Us nePaprasta.

----- sutinka: Venecijos burmistras ragino visus vyrus .prie mene-!
kingi gėlynai, viskas tartum IR PAUKŠČIAI XX ME AM- ir Austrijos konsulas. Jie pa- sinės Komunijos ir rašytis 1

sos parko alėjos — takai, ta- į Šiaulius, 
keliai nušluoti, žvyruoti, krū
mai sumaniai apkarpyti, tvar —

Sako,

Kelia biznį į Chicagą.
sako, “pažvelk, kokie mes 
gražūs, švarūs, koki elegan
tiška gamta!”. Visą tai gaivi
na, duoda jėgų jiems augti, 
kaip sumanus

ŽIUJE ORLAIVIAIS 
SKRAIDO.

surūpina, kad paukšteliai, bū- prie Šv. Vardo Jėzaus drau- Į Plačiai Ciceroj’e žinomas 
tų palesinami ir kuo greičiau- gijos/ j Julius Rimdžius, turėjęs Fur-:

1 šia paleidžiami. • Daugybė ir paklausė. Tą inishings & Shoe Store, 49 Ct.,
BERLYNAS. Šaltas ir lie- 

dėkoratofius tingas rudens oras labai ap- 
gudriai apšviečia, sėdama žo- sunkino į šiltuosius kraštus 
lynuose, takeliuose šviesos išskrendantiems paukščiams rių garsinamus bargenus /‘subytins” visas kitas drau-1 neradęs Ciceroj’e geros vie

Varguolė. i patį sekmadienį nemažas skai
------------------ 'ciug įsirašė. Pramatoma, kad

Atvdžiai skaitykite biznie- ši draugija narių skaičiumi

ir 14 St., visų gerbiamas, kai
po padorus biznierius, nesu- 
lygęs su namo savininku ir

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydant) antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. 35c., 60c.,
31.00.

žemo
F .J Lt S K i N I P P , ll'i O N

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

. Thls ls a Famotis Vivanl Sėt and In- 
eludes face powder, 51.00;. Roage, 75c 
Tlsaue Cream |1.00. Oepllatory 51.00, 
Faclal Astringent 51.75, Bath Salt 1.00. 
Tollet Water 51.25. Perfume 52.75. Brll- 
liantlne 76c. Skln Whltener 76c. Totai 
Value J12.00. Speclal prlce, 51-»7 far «U 
ten piecea to lntroduce thl. line.

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

“zuikelius”, liepos saulė. kelionę. Daugelyje Austrijos
Grįžę į rūmus radome mus vietų galima buvo matyti pul- 

belaukiančią, susirūpinusią kus priilsusių kregždžių, ku-
šeimininkę su pietum. (Mat, rios nebegalėjo toliau palėkti.J *kai išėjome žvalgytis, tai vos Gyvulių globos draugija su-
pietų nepražiopsojom — už- ---------------------------------------
trakom). Pietavom malonių
šeimininkų draugijoj. P. Ma
rija Hriškevičienė, reikia pri
pažinti kantriai, klausėsi mū
sų įgytų įspūdžių ir maloniai 
atsakinėjo į mūsų, kartais 
naivius ir nevykusius, klausi
mus.

Po pietų savo smalsumą nu
kreipėm kita linkme. Taip 
sakant, į “popietinę”. Valgo
majam kambary viena siena 
visa lakštuose., tai vis pagi- 
rimo lapai,' gauti įvairiose pa
rodose. Kambario kampe sta-- 
las, o ant jo (turbūt, mažiau
siai užtinkamas Lietuvoje 
daiktas) ūkio dienynas; toks 
dienynas, kuriame užrašyta, 
ką ir kur kiekvieną dieną dir
bo atskiras darbininkas, kur 
jis važiavo, kada grįžo, na, 
stačiai, viso darbo gyvenimo 
veidrodis 1

Neajdenkėm ir jaunuojo šei
mininko, p. Vv Hriškevičiaus, 
kambario. Kambarys jaukiai 
mebliuotas, sienos nukabinėtos 
tėvų, protėvių paveikslais.
(Dvaras jau trečią šimtmetį 
pereina paveldėjimo keliu,— 
geras amželis!). Kampe, kur 
tik yra vietos, knygos, kny
gos ir knygos! Jų įvairiomis 
kalbomis ir įvairiais klausi
mais: lietuvių, anglų, pran
cūzų, vokiečių, lenkų, rusų, 
vienu žodžiu, jei aS tas visas 
kalbas mokėčiau, tai šiandien

DVI METINĖS 
SUKAKTUVĖS

ANTANAS
RAKAUSKAS

Mirė Spalių 13, 1929, o po ge
dulingų pamaldų šv. Jurgio 
par. bažnyčioj palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Atmintinės šv. Mišios už a. 
a, Antano sielą įvyks pėtny- 
čioj, spalių — Oct. 16, 8 vai. 
ryte šv. Juozapo par. bažny
čioj So, Chlcagoj.

Į minėtas pamaldas širdin-' 
gai kviečiame atsilankyti vi
sus giminės ir draugus.

Nubudusi:
MOTERIS IR DURTE

N

VINCENTAS LINKUS
Mirė spalių 14, 1931 m. 1:30 

vai. ryt. 21 metų amžiaus. A. 
a. Vincentas gimė gruodžio 25, 
±910, Easton, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Prancišką po tėvais 
A orkaitė, tėvą Vincentą, 3 bro
lius Alfonsą, Juozapą ir Pran
ciškų ir seserį Valeriją ir gi
mines. ,

Kūnas pašarvotas 460 5 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės j- 
vyks su būtoj spalių 17 d. iš 
įsuuelkio koplyčia 9 vai. bus 
atlydėtas j Visų Šventų par. 
Roseland, III. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminėj, draugus lr pažist iruus 
d&lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Tėvai, Broliai, Sesuo lr Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741

gijas.
X Pereitą sekmadienį 1 vai. 

po pietų įvyko Šv. Vardo Jė
zaus draugijos susirinkimas, 
parapijos svetainėj. Į sus-mą

!

tos krautuvei perkelti, buvo 
priverstas keltis į Chicagą. Ir 
pradžioj lapkričio mėn. savo 
biznį perkels į Marųuette 
Parką po num. 2444 W. 63 St.

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

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,
kurį pirmiau valdė E mest AVeiner, kaipo Dry Goods 
Storą. Mūsą stakas yra naujas ir pilnas. Pilną paten
kinimą garantuojame ant visko, ką tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausią patarnavimą.

Bes Vaa 580-5th Avenue, New Yo*k

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. 1 SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vaka.rai8: U tam., Ketv., ir Subato* 
— 6 Iki 9 vai

4146 Arfeher Avė. Tel. LaT&yette 7337

Namų Tel. Hyde Perk 3396

A. A. H LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
^oom 1934 Tel. Randolph 0382

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaif 
LTtarn., Ketv. ir Subatos vakare

This new checse 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellov cheese flavor 
plūs added heallh ęualities in 
ęvholesome, digestible form.

Vdveeta retains all the valuable 
elementą of rtch milk. Milk sugar. 
calcium and minerals. Evtry ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, stices, melt9 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KAAffT

elveeto
The Deliciout N4W Cheese Food

BlLLr9S vncle

/

U. ------ ■MdmmtfMaoMfeaAMMia
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'kili apylinkėje. Kas met šis 
veiklus lietuvių būrelis suren- * 
gia “Lietuvių Dienų“ (išva- 

1 bilių ir važioja savais keliais, žiavimų) ir pelnų paskiria se- 
.1 Kapinių užvaizdą p. Kru- sučįų naudai. Šįmet, gerb.

' šas sakė, kad tai pirmas toks klebonų, komisijos ir y-
patingai mūsų pasižymėjusio 

kun. P. C.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

(Tųsa iš 4 pusi.)
se ir duosnūs labdarybėj. To ats'tikimas.
kie žmonės kaip tik visur ir Automobilius buvo p. Kini- geradario gerb. 
pageidaujami jiems ir sekasiĮ bark ’o, kandidato į miestelio Cesnos prielankumu, atsiųsta 
visame’ nes moka susirasti' valdžių. Tuojau pranešta po*- mums $518.83.

Tel. Cicero 6766

daug draugų. licijai. Žinoma, automobilius Ta auka reikalavo nemaža 
atsiras kur nors apdaužytas, vargo ir triūso komisijos ir 
bet kiek nuostolių. P. Kini- pasišventusių darbininkų. La- 
harkienė automobilio vidų bu- bai apkainuojame tų pagel-

DAKTARAI:

Sfocm’s
Lrniment

LIGONINiS BALIUS.

Iškilmingus laidotuvės.
Pereitų penktadienį su baž-1 vo gražiausiais divonais, iš bų, suteiktų mums šiais sun-

nytinėm iškilmė n buvo lai-. puošus. Viskas žus.. k i ai s laikais ir visiems- gerb. _  šokius Trianon bąli '
Jojamas a. a. V. Janauskis.. Matote, kas šiame svete de kun. klebonams, gerb. koniiri- r00,n. ant Q2 ir Cottage G rovė ' 
vr-i: ±—--- , jaį} darbininkams ir dalyva-

Šv. Kryžiaus ligoninės Re- ' 
mėjos rengia antrų metinį ba-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Velionis turėjo plačių giminę jaBįj 
ne tik lietuvių bet ir svetim
taučių tarpe. Del to į laidotu
ves susirinko daug žmonių, f 
kapines važiavo netoli šimtas 
automobilių.

i Pavogia automobilių.
Kapinėse visi sustoję su

iTel. Canal 6T64 Res. Republlc 6350

! DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS

Kaimynas.

PITTSHM1GH, PA.
Vieša padėka.

Ir vėl tenka mums. maloni Į 
liūdesiu žiūriu kaip karstas pareiga padėkoti visiems niu-. 
dedamas į duobę. Kai Vienas, j “Lietuvių Dienos“ gera-, 
kitas turi minty, jog ir jis j dariams iš Scliuykill’o Coun-! 
kada nors bus taip dedamas, ty, Penna apylinkės, 
trečias mušto apie vagystę. Iš-. Ištikrųjų, gražiai pasižymė- 

v sirinkęs parankaus} automo- jo geradariai lietuviai Schuy-

ave., trečiadienio,, spalio (Oc-
vusiems išvažiavime, bei prisi- tober) į d > 7;30 vaJ Į

, dėjusiems savo aukomis, taria- r(j ne„or5s :
me kuoširdingiausuį ačiul |fa kortonH8 bile k? Iošu i 
Melsimės, kad duosniems, gai ,

■lestingiems ir geraširdžiams Verta iž nuo rėmėjų 2130 22nd STKliET
! Dievas šimteriopai atlygintų, bilietų įsigyti, nes už parduo- ;

• Dėkingos t ^us iš anksto bilietus jos gaus
Šv. Pranciškaus Seserys ^9 nuošimtį, (ii kurie pirks 
------------------------------- nuvažiavę prie langelio, remė-

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir aeredomis tik 
Iškalu o 'susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nu* 1 vaL — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare

Seredomls nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

CHICAGO

DR. S. BIEZIS

GRABORIAl:

J. F. BADŽIUS S, D. LACRAVICR
LIETUVIS GRABORtUSPIGIAUSIAS LIBT. GRABORIUS 

CHICAGOJE
j Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

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

OFISAS
668 west iš Street' 1439 g. 49 Court, Cicero, III. 
Telef. Canal 6174- ’ ’
SKYRIUS: 3238 So. Tel- Cicero 5927
Halated Street, TeL '---------------------------------------------------------
Victory 4088.

darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicągo
SKYRIUS

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

... -

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

Nauja, graži ko- 
plyrA dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKf
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

Turiu automobilius viso 
kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicągo, III.

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

♦443 So. Talinas: Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicągo. TU

CHICAGOJE

BAZARAS ĮSISIŪBAVO.
North Side. — Praeitų sek 

madienį parap.. bazaras buvo atsilankys,

jos už tuos nieko negaus. 
Tat, manantieji dalyvauti ta
me vakare, visi prašomi iš 
anksto nuo rėmėjų bilietų į-
sigyti. i

ii
Kviečiami ir vyrai, kurie , 

neapsigaus, nes*

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richiųond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

SVARBI ŽIHUT>
DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 & 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
b iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 782U. Na
mai; 6641 fcio. Albany AvtL, 
TeL Prospect 193U.

DR. J. 1 KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2869 So. Leavitt St 

' Tel. Canal 288* '
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tek Lafayette 5793

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

Office: 4459 St- California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

‘ BR. IL BARTOM
Gydytojus ir Chirurgas 

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

Res: Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3004

Ofiso Tel. Victory 3687

vienas iš gyviausių. Kuris kom. pirm. p. Prihodskienė, 
tik atsilankė, tuoj. ėmė savo su kitomis komisijos narėmis, 
laimę bandyti. O lankytojų viskų kuogeriausiai suruošė.

PADIDINO BIZNĮ.

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374,

DRtLP.POŠKA
313b ai. rr AL&i EL CyTKEET j

Antras ufisas ir Rezidencija
I 6504 S. AKTESIAN AVĖ.
ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

i vak. Antro of. Vai.; Nuo 3-6 po 
1 piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.

buvo .stebėtinai daug. Kiek- Peteliškė.
viena būda buvo žmonių ap- ------------------ x
stota. Džiaugiausi aš, džiau
gėsi ir klebonas, besisukinė
damas tarpe parapijonų ir Bridgeport. — P-nia A.; 
prie kiekvienos budos savo Pukštienė Auburn Fancy 
aiinę bandydamas. Ištikrųjų, Goods store savininkė, 3318 

yra kuo džiaugtis, kuomet vi- So. Halsted St., rudeniui at- ( 
si sutartinai darbuojasi ir vi-'ėjus žymiai padidino savo 
šokiais būdais remia parapi- krautuvėj prekes. Tai viena 
jos reikalus. • iš puikiausiij tos rūšies įs-

BALSAMUOTOJAb taiga. Turi gražiai išsiuvinėtuAteinantį sekiitadiem bus 00 .
, , įvairiausių daiktų. Langas daipaskutinis bazaro vakaras. • * . .

, , . ... , • . . liai išpuoštas ir moterų irLaukiama atsilankant visų pa- 1
v. . .. . merginų būreliai gerėjasi da>-! rapijonų nuo mažiausio iki b ° d ;

didžiausio. Gražiai baigkime daiktais.
parap. bazarų ir pasidžiaug- Tas pat. į
kime jo sekinėmis. Kviečiami

Telefonas Yards 1138

STANLEY R. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. 6. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir JKetvergais vakare

D E N T I S T A I
Phone Bouleva.d 7042

i Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. 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. MCGRADIE
GYDYTOJUOS Ir CHIRURGAS.

6558 SO. HALSTED STREET 
VaL S-4 ir .7-8. vai. vakare

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. 1 A. D8ff IAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nekėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Tel. Canal 0257 Ree. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Av4 
Valandos: }1 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:20 vakare

DR. T. DUNDULISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4X48 Archer Avenue
VhL: U ryto lkt 1 po pietų 

8 tkl 4 ir t iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir nakt} 
Virglnla. 002a.

- & M. SKUDAS
/ LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

TeL Roosevelt 7522

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8412
Nulludli^o valandoje kreipkitės 

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

svečiai ir iš kitų kolonijų: PLATINKITE “DRAUGĄ* 
parsivešite gražių dovanų. Vi-. ■ 
sų lauksime.

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

Arti 47 Street

Parap.

X Nekalto Pras. P. Š. dr- 
ja mėnesinį sųs-mų laikė spa
lio 12 d., parap. mokyklos 
kambary. Dr-jon- Įsirašė dvi 
nauji n&ri: Ona Kupčiuniutė 
ir Elena Kiškonaitė.

Nutarta surengti “sočiai“ 
spalio 27 d., parap. svet., kur 
visi galės smagiai laikų pra-, 
leist. Bus užkandžio, dainų,

AKIŲ GYDYTOJAI:
U- .

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAim DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris

Tel. Canal 6221-

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. GHARKES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
• SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:29 vakare 
Nedėliomis 18 iki U 

Telefonas Midway 2880

A. L DAflBONIS, M. D.
4910 SO. MJGH1GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Qc CO.
JŪ9Ų GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South. Hermitage Avenue

Vist Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
D E N T I S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
VM.: Nuo 14 ryte iki 8 vakare

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdeeu 0028 Tel. Brune. 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beveriy 0870

ŽAiiliinii ir šokini l-/nnwa 3rw* esti Priežastim galvos skaudėjimo, zJUGimų ir SOKiai. Įžanga Jot svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
dviem asmenim, o 20c vienam. ln0, akių kursų. NuimuiTel<- cicero 1200

c&taractuB. Atitaisau trumpą, regys- 
darbuojas P. tę ir tolimą regystę.

P AnibrnynitP 'Prirengiu teisingai akinius visuose 
1 . 2U41Drozaite, atsitikimuose, egzaminavimas daro-

E. Sinkevičiūtė ir F. Andruš- n?as 8U elektra< pmodanča mažiau
sias klaidas.

kevičiutė. Speciali alyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

X Lietuvos Vyčių 5 kuopa L Valtt“'5?811 nuo 10 ““ * v»-J “ 1 kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
ruošiasi prie savo vakarėlių, KRErvAs akis atitaiso į trum-

kurie irreit artinami Vienas PĄ n^uju išradimuKūne gren arunasi. vienas UaUgeių at8nikimų akys atitaisomos 
bus Spalio 21 d., pai-ap, svet. be akinl1. Kainos pigiau kaip kitur 

lame bus pagerbta golfo v«m- 4712 S. ASHLAND AVĖ.
[į pionatai. Tel. Boulevard 7589

Komisijoj 
šnaukštaitė,

DR. GUSSEN
X-Ray

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

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pulliuan 0866 
Oaaas, X-Ray, eto.

DR. MAURICE KARK• i
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVfik 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza. 820*

TeL Hemlock 870*

B* Tel. Prospect 8*1*

* DR. B. ARDU
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rea *425 So. California Avė. 

Vai.: 2-k 7-8 v. v. Išskiriant Ke*.

Ofisas Tel. GrovehlU 0*17
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Orovehiii 0617

DR. J. 1 SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS T 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki I po pistų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 12 dieną

Hemlock 8161

DR. V. S. KARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 Weet 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:30l iki 8:80 vale 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

Kitas vakaras bus “Hallo- 
ween dance“, spalio 31 d.,
Crystal ballroont’e. V'isos ke- DR. G. SEKNER 
lonijos žino, kad kas met iXT * A . LWrUVIB AKIŲ SPKC1AI,INTAS
North Side s jaunimas tuo lai
ku rengia šakius. Aįniet šo
kiai bus didesnėj ir gražesnėj 
vietoj.

Tel. Yards 1829
Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
. 'DENTI8TA8

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlloj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 9 vai.).
Seredoųiis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7317 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Į tuodu vakaru kviečiami 
visi vyčiai, vytės Ir svečiai.

r->.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 3Sth STBIET

Kampas Halated gt. 
VMlandbs: nūn 18*—4; nuo

Nedėliomis; no* 18 iki 18.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
▼hl. t-t. Ned- »»1* 

<558 SO. WESTERN ATS.

Ofiso Ir Ra*. Tet Boul. 5*18 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL B»14

DR. BERTASH DR. NAIKEUS
756 West 35 Street (Kamp. 35 k Halsted St)
VaL: 1-8 ir *:8<3-8t8« vaL 

Nedėlioj susitarus
VaL; 1» 7-k vai. vakare 

Nedėlioj susėtame

/
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CHICĄGOJE
ŽINUTĖS IŠ ŠV. KRYŽIAUS Sharkey (Žukauskas) jau se-

PARAPIJOS. nai garsus; Burke (Burkaus- 
kas) golfo čempionas, o da

Skaitykite bolševikų “ ro
jaus” aprašymų, kuris eina 
atkarpoje, šiandie ypatingai 
šiurpulingas skyrius. Skaitant 
net plaukai ant galvos stojas.

"rsusirinkimas įvyks 18 d. spa
lio, tuojau po pamaldų. Visi 
nariai atsilankykite į susirin
kimų ir užsimokėkit mokes
tis, kad atsitikus Ilgai nereik-

Ketvirtadienis, Spalio 15, 1931
100,000 BRITŲ NORI AP- jimų bus žymima gyventojų ir 

LEISTI AUSTRALIJĄ tautybė.
- Buvęs Vilniaus vaivados 

padėjėjas p. Kirtiklis perkel

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
Town of Lake, spalio 18 d. 
vakare prasidės trumpos mi
sijos, kurias ves kun. Bruži- 
kas, jėzuitas, iš Lietuvos. Vi-

bar, gal, ir Ed Krause bus sto ligoninėj. J. Strazas ran-
vienas žymiausių foot-bolinin- .dasi Oak Forest’e. D. Zdanis 
kų. — [serga namie.

Ed. gabus ne tik sporte,
bet ir moksle. Jis mokinasi

si parapijonys ir kaimynai žurnalizmo. Per lošimų teko 
kviečiami pasinaudoti proga sėdėti šalę jo profesoriaus, ku 
Dievo malonių, padaryti kvo-ris labai gyrė savo mokinį.
timus savo dvasinio gyveni J įm'taip pat yopnlaris 
mo. Ypatingai kviečiami tie, su sav<) sandraugais footho. 
kurie, gal, jau pasitraukę nuo ,ininkais; jie stato net kan. 
savo tikėjimo priedermių p,I- didatu . kapitoną.

Laiškas Labd. Sąjungos, 
kviečiantis dr-jų dalyvauti 
seime, priimtas ir nariai pasi
žadėjo dalyvauti. »

Draugija rengia vakarų, 22 
d. lapkričio, parapijos senoje 
salėje.

Komitetas pranešė, kad šei- 
miniškam išvažiavimui 1932

LONDONAS, spal. 13. -
Apie 100,000 britų išeivių Au- tas tokios pat vietos užimti į 

tų gailėtis arba valdyba kaltin Į stralijoje per išeivių sujungę Lodzę, šiomis dienomis jam 
kreipės į britų vyriausybę, viešint Vilniuje, vietos lenkų 
kad jie būtų grąžinti atgal, organizacijos buvo surengu- 
nes Australijoje gy venimas' sios p. Kirtikliui ir jo žmonai 
nepakenčiamas. ’ išleistuves su rautu ir vaka.-

Išeiviai savo prašyme pa- *riene> kuri Prasit?sė iki 4 vai. 
reiškia, kad išeivystės agen-' r- ^°‘
tai apgaulingai pasiuntė juos p- Kirtiklio išvažiavimo pro

ti.
Valdyba.

dymo. Dievas visiems duoda;
Verta lietuviams

m. daržas užprašytas dėl dvie
progos savo gyvenimui patai-.- į. . mūsų jaunimo veikimu ir duo-

X Mūsų parapijos husaras'11 jam paramos

pasibaigė praeitų sekmadienį, j 
Nežiūrint bedarbės, tenka pa
sidžiaugti žmonių duosnumu PADĖKA.

ri

(dirba 1(K)O—1400 litrų pieno.
Veža 39—45 ūkininkai.

— Kriukiai susilaukė nau
jų vargonininkų, turinti graži) 
balsų. Pavasarininkai tikisi, 
kad jis~ir .jiems padės veikti.

‘Ž. P.

LIETUVOŠ SVIESTO 
IŠVEŽIMAS *

Lietuvos spaudos žiniomis, 
per pirmuosius aštuonis šių 
metų mėnesius iš Lietuvos iš- 

1 vežta 103,000 statinaitės svie
sto. Palyginus su praėjusiais 
metais, šiemet sviesto išveži
mas yra padidėjęs 39 procen
tais.

šv. Pranciškaus Rem. 3 skyr. 
Šiemet smarkiai leidžiamos 

knygos.
Bibliografijos instituto ži

niomis, per šių metų pirmuo
sius aštuonis mėnesius visoj 

‘ Lietuvoj išleista apie >750 kny
gų atskirais pavadinimais. 
Tenka pažymėti, kad šiais 
metais vertimų leidimas kiek 
sumažėjo, bet užtatai žymiai 
padidėjo originalių lietuvių 
autorių veikalų leidimas. Šie
met taip pat nemaža leidžia^ 
ma gražiai aptaisytų, gero po- 
pierio knygų, o taip pat ir rim 
tų originalių bei verstų mok
slinių studijų.

“L. A.”

Į Australiją.

LIETUVOJE
ga, du Vilniaus lenkų dienra 
ščiai buvo įdėję jo biografijų, 

[kur pažymėjo, kad p. Kirtik
lio tėvai yra kilimo žemaičiai.

— Iki šiol Vilniaus mieelo 
bedarbiai prašė vaivadijos ir 
magistrato, kad jiems duotų

IŠ VILNIAUS KRAŠTOdomėtis jų sekmadienių.
Nariai, atkreipkit demėsį i 

tai, kad nutarimų rašt. Jonas 
Grišius iš 18 kolonijos persi
kėlė gyventi į Brighton Par
kų. Naujas jo adresas yra: 
4312 So. Spaulding avė.

Visais reikalais kreipkitės 
nauju adresu.

Juozas* Blankus, pirm.

Rap.

ir darbštumu. Klebonas dė
kingas visiems, kurie ar tai i
aukomis, ar darbu prie bazaro į8akome visiems aukot°-
prisidėjo. Dėkingas ir viJ ^s kurie prisidėjo prie rin-

Town of Lake. — Širdingai

siems biznieriams, kaimynams kliavos 8Palio 11 d- šv' Pran-' 
ir prieteliams. visiems dar- 'lSkaus se8er« vienuolyno'nau- j SUDEGINO MOBGKIŲ; DA, 
buotojams, parapijos komite-idak ‘ BAR GERBS KLEBONAI
tams, pp. Šatunienei, Kataus-

dai. i
Dėkojame seselėms pranciš-

kienei, Gedvilienei; p-lėms'kietgms> kurios iš Kenosha, Brighton Park. - Pereitų 
Jurgaitei, Bartkaitėms K. ir Wis’ buvo atvykusios mums sekmadienį, kaip jau buvo ra- 
A. Bagdonaitėms, J. Paukščiui * pagelbę<- Ir > širdingai dė- ^yta? brightonparkiečiams hu- 
ir Vilimui. |ko?a vlsiems> kurie Pasidėjo vo minėtina d. Deginta par.

X Šv. Kryžiaus parapijoj'pne rinkliavos-. morgičius. Buvo gražus pro-

JŪREIVIAI ŠUKELE 
MAIŠTUS

RYGA, spal. 13. —Petro
grado uoste tris vokiečių pre
kybos laivus staiga apleido 

visi vokiečiai jūreiviai. Tlas 
įvyko, kada jie nugirdo, kad

atsįranda gabių sportininkų.! Reiškiame ačių seselėms_ka- grarnas: parapijos darže dai- 
Parapijos komiteto pono Krau zumenetems, kurios priėmė nuota, kalbėta ir t. t. 
čiuno sūnus Ed (Krause), ku- seseies pranciškietes, o ypa- Per dienų, ir vakare, buvo 
ris lošia su Notre Dame fut- tinga\ Padėtinei seselei S. M. jaug žmonių. Svetainėj valgė, 
bolo tymu, praeitų savaitę vėl, Paulai- gėrė ir linksminos. Puota
lošdamas prieš stiprųjį North ^clų vlsoms renkejoms. baigės dvyliktų vai. naktį. 

Sekančiai surinkta;vvestem University tymų, pa-. i Dabar belieka pagerbti mūs
sižymėjo. Ekspertai patėmijo ’ Pranciškietgs sunn- gerb. klebonų kun. A. Briškų
jo gabumus, kai jis lošė1 porų 
savaičių atgal prieš Indiatia 
university tymų. Spalio 5 d. j 
Jimmy Corcoran taip apie ji
“Evening American” rašė: 

“Then there was Ed Krause
who went in at tackle for Al 
Culver when the big boy nee- 
ded a little ręst. Here uiv 
friends, is a gent who will be 
heard from. And quite likely

ko $28.86.
J. Šaudvitienė j$15.64
O. Sriubienė $10.33 
A. Mažeikaitė $6.54 
E. Gedvilienė $6.27 .
E. Tatarelis $5.07 
E. Mažeikaitė $4.49 
Alf. Sudeikis $4.44
P. Bigenas $4.44
V. Katauskienė $1.92 
Išviso surinkta > $88.00. 
Neužmirš seselės savo mal-

už parap. skolų išmokėjimų. 
Be to, kun. A. Briška minės 
dvidešimt metų kunigystės su 
kaktuves.

Nekalto Prasidėjimo para-, 
pijos parapijiečiai, turime ge
rai prisirengti ir tinkamai sa
vo klebonų pagerbti.

Viską žinanti.

it will be as soon as next Sa-, 
tilrday. Krause who hails do8e_™« S^rdži, ir visi) 
from De Soralle on the sontli rėmėjų.

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — Dr-ja Šv.

gide stands six-two and weighs Da kart» širdingai visiems Pranciškos Rymionkos laikys
aronnd 220. He wears No. 69 a^lu- 
in case it might interest you.
He stepped into his first var- 
sity game and the manner in 
which he tossed some of the 
Hoosiers around ahont is no 
one’s bnsiness, as they say an 
La Šalie Street”.

Ir ištikro, šis pranašavimas

PARAPIJOS BAZARAS.
1

mėnesinį susirinkimų sekma
dienį, spalių 18, 2 vai. po 
pietų, parapijos mokyklos 
kambary. Narės prašomos su-

Maiųuette Park. — Dabar sirinkti, nes yra svarbių rei- 
Gimimo Panelės Švč. parapi- kalų. 
jos bazaras pilname įsisiuba- Valdyba.
vime. Būna gekmadieniais, -------------
trečiadieniais ir penktadie-1 Bridgeport. — Saldžiausios
niais. Žmonių lankosi daug ir Širdies V. J. dr-ja turės dide-įšsipilde, nes Ed Krause var . , . . , ., . . ,. .v. visiems patinka. Visos dr-jos lę ir šaunių pramogų atemandas visa po pietį per lošimui, . m J „i.__ji j

per radio skambėjo.
Spauda, rašydama apie šeš

tadienio lošimų' dar daugiau

turi gražias budeles. Šv. Te- tį sekmadienį, spalių 18 d., 
resės dr-ja ateinantį penkta- Lietuvių Auditorijos salėj, 
dienį turės savo budelėj pui- Programų išpildys visiems ži-

_, . _ T kių, gardžių namie gamintų nomas p. Sabonis su savo tal-apie mūsų Ed pasakė. Leol e 7 * .... . _ , . .„. . ,valgomų daiktų — duonos, kminkais. Tbdel aišku, kadFischer apie jį-taip rašė: 
“The Notre Dame players

who impressed us most hesi- 
des Schwartz were Ed Krause 
at tackle and Malenkovich at 
halfback”.

Jimmy Corcoran po lošimoj 
vėl taip pasakė:

keikų, marmaledo ir tt. ir tt. visi susirinkusieji bus pilnai 
Visi bus pavaišinti. patenkinti.

Vietinis.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

Draugijos Susivienijimo

Rait.

North Side. — Draugijos

“Highlights as they come Brolių ir Seserų Lietuvių mė
hack.. Olsons kicking... Sch- nesinis susirinkimas įvyko
wartz kicking... The time that spalio 11 d., parapijos moky 
Ed Krause reache^ over and i klos kambary.
hauled down a Wildcat whsn 
he was in a mood to go plo-

Iš pranešimų apie sergan
čius dr-jos narius pasirodė,

res...” kad A. Bugvilienė jau pasvei-
Išrodo, kad mūsų jaunuo- ko (sirgo 11 savaičių). Visą 

menė jau pradeda aukščiausiai ligos pašelpa išmokėta. K. 
pasižymėti savo gabumais: Zilaitis da tebserga; guli mie-

Kasinėjimo darbai Vii- darbo. Dabar artinantis žie- 
niaus katedros požemiuose mai, daugumas bedarbių netu- 
dar nepabaigti. Šiomis dieno- ri kur ir gyventi. Magistrato 
mis imta kasinėti iš lauko. Kai visuomenės globos skyrius da- 
kuriose vietose pne pamatų bar užverčiamas prašymais, 
iškasta šešių metrų gilumo kur vargšai žmonės prašo, kad 
duobės, kur atrasta vandens juos priglaustų.- Bet magis- 
šaltiniai; be to sukėlė didelio trato minėtas skyrius, neturė- 
susidomėjimo atkastas pože damas tam tikslui pinigų, daž- 
minis tunelis, kuris eina Gedi- niausiai atsako neigiamai.
mino kalno kryptimi. Tam tik
ra komisija dabar jį stropiai 
tiria.

— Vilniaus mieste ir visoj 
vaivadijoj jau visur išlipinti

‘R. n

IŠ KRIUKIŲ PADANGES i

MARQUETTE PARK
PRANEŠIMAS.

Turiu garbės pranešti lietu
vių visuomenei, kad atidariau 
rūbų siuvimo šapų. O dabar 
jau laikas apsirūpinti drabu
žiais — užsi sakyt, sutaisyt se
nus, išprosyt. Mes siuvam vy
rams naujus siutus ir over- 
kautus. Taipgi siuvam siutus 
ir kautus storom ponioms ir 
plonoms panelėms. Kailinius 
kautus atnaujįnam.

Lauksim jūsų atsilankymo. 
V. BRIEDIS

2640 West 69 Street 
Chicago, UI.

Šiaulių apskr., Kriukių vai., 
skelbimai apie karo teismų į- (pieninės kiemų bru-

•ii ! ImAm n Ir-rv>i Tvy .-i r.vedimų ir Vilniaus krašte. Jie!ku°3’a Nebereikės
pradėjo veikti rūgs. mėn. 10 'P®**8*1! ir rudenį purve mau- 

negris į laivus. Sako, gaus į dienų. dytis. Ši pieninė kasdien per-
darbo Rusijoje. Juos sukurs-! Dėl karo teismų įvedimo le- (7 "7 7 7"“7 77 7
,. , . , .. . . . , . . . , . 1 Pardavimui kepykla, kepate rusų komunistų agitatoriai, nkų spaudoje pasirodė įvairiu • , . z. ? .. F 

• 'L , , , w. . mokias duonas ir keiksus.nuomonių. Endekų laikraščiai • .. v, . , . ., , , / . . Randasi tirštai apgyventos vienorėtų, kad karo teismų veiki- , . — . . j j , i v a.,,.. I. •_ ..... “>)• P*®1“ parduodu dėl ligos.

jiems mažinamas atlyginimas. 
Jūreiviai pranešė, kad jie

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RĄDIJĄ

WASHINGTON, spal. 15. 
— Ateinančio sekmadienio va
karų prezidentus Hoover’is

mas butų siauresnis ir jo bau-, .. Kreiptis.smes daugiau būtų taikomos w 
komunistams. 1500 W. 51 Ava. Cicero, M.

Real estate
Statau naujus namus ir se

aus priimu į mainus.
2608 WĖŠT 47 STREETPARSIDUODA grocemė irVisuotinis gyventojų su

kalbės f>er radijų iš Fort Mo- rašymas bus padarymas šių hučernė su mažu namu. Biznis 
nroe, Va. Ragins visuomenę metų gruodžio 9 dienų ir tę- išdirbtas per 15 metų. Pašank- 
gausiai prisidėti' prie šelpimo sis tik 24 valandas. Per tų lai- Lafayette 8780.
fondų sudarymo. kų bus surašyti ne tik visi gy-' Chicago, lll.

ventojai, bet ir gyventojų a-' —
HORSESHOE CHAMPION 'matai, jų gyvenamos trobos,; PARDAVIMUI ar maiymui

i ir žemė, ant kurios yra pasta-iant kendžių štoro duonos ir 
' tytos trobos. • keiksų kepykla West Sidėj.
i Bus surašinėjami gyvento- Bknis iSdirbtas Per 27 metas- 
jai neatsižvelgiant kur jie bū- Nonm ?ardnot ar iSmai"7t 
ti)—namie ar kur laikinai iš- gr8,tu la’bu-

■ važiavę, taip pat ir visi ne šio 2315 'So' Leavitt Street 
krašto žmonės, jei tik jie su
rašymo dienoje kur bus rasti.

Spėjama, kad per surašinė-1

Tel. Canal 4312

A

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W, ZACH AREWICZ
REAL ESTATE 

i Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

AUTOMOBILIAI

•AUTOMOBItsTŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pl- 

' ylai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

[ ANT RENDOS j
’ Kambarys dėl vaikino, ar 
mergiųog su visais patogumais • 

1 šilima, šviesa. ;
7015 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

A boy of fifteen years, Joh- 
nny Colao of Chicago, won 
the United States amatenr 
horseshoe singles champion- 
ship when he defeated Otto 
Fullner, also of that city, in 
the finai mateh at Lincoln 
park. Contestants from a do-

izen other statės were elimi-
Šv. Mykolo Arkaniolo No. iLnated by the lad.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS
Mandarua PRtarnavlmM Ultlkrlntaa 

Ateikite ir aplankykite dldilauat* Ir rrallauaial Įrengta lietuvių 
aptiek* įloję apiellnkėje

J. P. RAKŠTIS '
Regiatruotaa Aptlekbrlua 

1900 SOUTH HALSTED STREET
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specialiRuojamėe pildyme receptų ir nO vienas receptą* nellel- 
na 1S muaų aptleko. iki jla nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tlkellauatal išpildyta* patyrueių vaietlnlnkų. 

Z
R. ANDRELIUNAS *

(Marąnette Jewelry A Radto) 
Pirkusieji pas mus ui f 6 ar dau

giau bus dykai nufotorrafuoti. 
2650 West 63 St., Ohicągo, UI.

Tel.
Hemlock 8380

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5520

Telef. Republlc <898

D, GRICIUS
PINIGįl SIUNTIMO IR 

LAIVAKORčiy 
AGENTŪRA

NuslunCiame pinlrue Lietu
von paktu } dvi aavaltes, tele
gramų | dvi ar - tris diena*.

Laivakortes parduodame ant 
viaų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
i Lietuva.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir viens 

tegaltlkue dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgidlų.

Apdraudtlams nuo usnies, 
tarnado: taipgi automobiliu*.

Naudokitės musų tiarų metų 
patyrimu Ir nuo81rd«ln patar
navimu f

' Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tol. Tards 4669

z

Savininkas
Del geriausios rųMes 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OIUCBN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Švietių kiauti
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1880

Wm. J. Kareiva

! AR 2ADI KRAUSTYTIS?

i A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republlc 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničiū8 ir kitokius dalykus.

Mnsų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus. x

OENERALI8 KONTRAKTORTU8'
Statau namus kaip muro taip ir 

medtto nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Ttiet
ilock 1147

JOHN YERKES
Namų Teist. 

Republlc 8888

Plumbtng A Heatlng Lietuvis 
K9NTRAKTORIU8

Mano darbas pilnai garantuotas 
- Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1248
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH RnAGZDAS. Sav. 
Elektroj relkmenoe Ir flkSčle- 

rial. Įvedame elektrų. Į namus U 
dirbtuvės.
MM K Halsted 84. 1 AngMe


