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VYKSTA KAUTYNES,

Tas yra paskutinis socialistų 
pajėgų išmėginimas

KRAŠTAS NUSIKRATYS JAIS VISIEMS 
; LAIKAMS
MADRIDAS, spal. 5. — Ra- toje ir autorizavo daryti įsta- 

dikalų - socialistų, komunistų tymus. . 
ir anarkistų, vadovaujami su- Pagaliau via gi‘iškriko tas 
kilimai vyksta čia ir visata susirinkimas ir paskelbti pir-
krašte ir kaskart smarkėja.

• Iki šiandien vakaro jau žu
vo daugiau kaip 100 asmenų. 
Sužeistųjų skaičius nuolat au
ga.

Vyriausybes lakūnai su boin
* • ' • r
bomig naikina sukilėlių tvir
toves ir lizdus. Autoritetai 
•pripažįsta, kad respublikai 
lyra pavojus, gali iškilti mili- 
|tarinė diktatūra.

Ir ^adride vyksta kautynės 
kai kuriose gatvėse. Kariuo
menei ir policijai įsakyta be 
atodairos šaudyti ginkluotus 
sukilėlius. ,

mųjin parlamentan rinkimai. 
Socialistai pralaimėjo. Neno- 
rėjo pasiduoti. Pajėgomis jie 
pašalinti.

Dabar socialistai ir vėl no
ri gauti pirmenybę. Šįkart 
pasikvietė talkon komunistus, 
kurie tikisi įsteigti sovietus.

Daug kas pareiškia, kad :»io 
socialistų sukilimai yra pasku 
tinis jų žygis. Jie bus sutriu
škinti taip, ikaip tas padalyto 
Austrijoj ir kituose kraštuo
se. Kol tas bus padaryta, vis 
gi bus dar daug kraujo pra
lieta.

MADRIDAS, spal. 5. — 
Socialistai, komunistų, sindi- 
kalistų ir kitų įvairaus plau- J 
ko radikalų remiami, vykdo 
sukilimus Ispanijoj. Daug su
kurstytų darbininkų pereitų 
naktį sukėlė streikus ir grie- 
liėsi sau prieinamų ginklų.

Visam kraštui gresia dide
lis kraujo praliejimas. Kai 
kuriose respublikos dalyse 
vyksta kautynės ir jau daug 
nukautųjų. Vyriausybei išti
kimoji kariuomenė Jr civilinė

ŽYDAI BIJO NAUJO 
NACIŲ ŽYGIO

BERLYNAS, spal. 5. 
Vokietijoj užsilikę žydai gy» 
vena didelę baimę. Hitlėrinln 
kų vyriausybė kokį laikų bu* o 
susiturėjus spausti! žjidus. Da
bar nujaučiamas prieš juos 
rengiamas naujas nacių te- 
roras. f. i

Naciai buvo susiturėję nuo

APSISAUGOKITE 
NETIKRŲ PINIGŲ

PASKELBTA, KAD DAUO 
JŲ PASKLEISTA

Iš J. Valstybių prokuroro 
ofiso Chicagoj praneša, kad 
ne tik Chicagoj, bet visata 
krašte paskleista ir skleidžia
ma galybės netikrų (klostuo
tų) banknotų, daugiantaa de- 
šimtdolerinių.

Prokuroro asistentas Con- 
naughton pareiškia, kad pini
gų klastavimas ir sklėidimas 
krašte per vienerius metus pa
didėjo iki 3,000 nuošimčių.

Ryšium su' klastuotų pinigų 
dirbimu ir skleidimu yta su
imta daugiau kaip 100 asmenų 
ir jie visi laukia bylų nagri
nėjimo.

Connaughton sako, kad iki 
šio laiko teismai rodydavo 
kiek pasigailėjimo kaltinamie
siems. Bet nuo šiandien t<» 
nebus — kiekvienas kaltinin
kas ko aštriausiai bus bau
džiamas.t”. ' f w

Laikas išnaikinti tuos visus 
pinigų “fabrikantus” ir sklei
dėjus. Ir tas bus atsiektu 
Federaliniai agentai yta pasi- 
ryžę išgaudyti tuos kriminali-

Kaip

I TIESOS KATALIKŲ TIKEJI- PRANCŪZUOS PREMJERAS SAUKIA 
TAUTĄ KOVON PRIEŠ SOLISTŲ, 

KOMUNISTŲ FRONTĄ

žydų spaudimo todėl, kad jie 
sargyba su policija kovoja su buvo daug užimti nuosavais
sukilėliais.

Pereitų naktį sukilėliams pa
reikalais, paskiau gi mirė pre
zidentas Hindenburgas. Pats

vyko užimti Bibar miestų, kur (Hitleris buvo viską užmiršęs 
yra ginklų ir amunicijos fab
rikų centras. Ne ilgai jiems 
teko ten džiaugtis. Kariuome
nė išmušė juos. Sukilėliai pa
spruko į aplinkines kalvas, 
prisigrobę daug įvairios rū
šies ginklų.

Visam krašte paskelbtas ka
ro stovis ir vyksta radikalų 
vidų areštavimai.

Socialistai Ispanijoj buvo 
labai įsigalėję. Jie pirmuti
niai pagrobė į savo renkas vy
riausybės vairų pašalinus ka
ralių. Po to jie sušaukė stei
giamąjį krašto susirinkimų ir 
pradėjo leisti įvairios rūšies 
įstatymus, žinoma, daugiausia 
nukreiptus prieš Katalikų 
Bažnyčių. Steigiamasis susi
rinkimas pagamino prieŠkata- 
likiškų konstitucijų ir turėjo 
jis iškrikti. Tačiau be gyven
tojų atsiklausimo Apcialistiška 
vyriausybė paliko jį savo vie-

apie žydas pasiskelbdamas 
vokiečių tautos vyriausiuoju 
vadu ir valdovu.

Šiandien tais visais reika
lais apsidirbta, titulais apsi
džiaugta, tad atsiminta ir žy
dai.

Didesniuose Vokietijos mie
stuose žydams gyvenimas yra 
kiek pakenčiamas, bet maže
sniuose — stačiai negalimas 
jiems gyvenimas.

įlinkus.
Prokuroro asistentas sako, 

kad Chicagoj, New Yorke ta 
kituose miestuose kritai 
tankai parduoda po 30 bent 
klastuotas 10 dolerines.

RADIJO OPERATORIŲ 
STREIKAS

NEW^HHBK, spal. 5. — 
Apie 2,<W^fadijo operatorių 
amerikoniškuose laivuose su
streikuos antradienį. Apie tai 
paskelbė šių operatorių uni
jos — American Radio Tele- 
graphists’ ass’n, prezidentas 
H. S. Haddock.

Operatorių reikalavimai: pa 
naikinti 12 valandų dienos dar 
bų ir pašalines pareigas, pa
didinti atlyginimų, pripažinti 
apmokamas atostogas ir pri
pažinti unijų.

ELGIAS SU 
VILNIAUS 

KRAŠTE
• J ’ f ‘
PRAHA (per paštų). — Ha

lo Noviny, nepartinis Prahos 
dienraštis, šiomis dienomis 
jdėjo aštrų straipsny prieš 
Lenki jų ryšy su Becko parei
škimu Genevoje tautinių ma
žumų reikalu.

Ltakraštis, tarp kitko, ra
šei: “Lenkijos uždavinys Že
nevoje šiandien yra aiškus: 
Lenkija prisišliejo prie Vo
kietijos. Derybose dėl Rytų 
Pakto Išakija puola sovietų 
Rusiją ir labiausiai nurodo, 
jog joje tautinės mažumos 
esančios persekiojamos. Ta
čiau Lenkija turėtu prisimin
ti, kad ji pati šiame tautinių 
mažumų persekiojime vartoja 
liarbariškus caro laikų meto
dus. ■ ■ -

Lenkijos vyriausybė kilo 
mažiausia turi teisės kalbėti 
apie mažumų persekiojimus 
sovietų Rusijoje; kaip senai 
kri Lenkija siuntė savo ka
riuomenę į Galicijos ukrųitta •
škas kaimus malšinti, vietos 
ūkininkus, kai šie panoro kiek 
laisviau atsikvėpti nuo lenkų 
dvarponių nežmoniškos prie
spaudos f Šie kąriuomenėe btt- 

ai svetimame išplėštame kra 
» elgėsi kaip kareivių gau- 

Trys milijonai baltgudžių 
neturi Lenkijoje paprasčiau
sių teisių, gyvena didžiausia
me skurde. Kaip nežmoniškai 
lenkų elgiamasi su lietuviais 
Vilniaus krašte, kuris lenkų 
imperialistų buvo iš Lietuvos 
Išplėštas, buvo apie tai daug 
kartų* rašyta. Ir šie ponai 
(lenkai) nori dabar Ženevoje 
kalbėti apie “nežmoniškų tau 
tų traktavimų” kitoje valsty
bėje 1 Šie pasibaisėtinų įvykių, 
koncentracijos lagerių orga- 
nieatoriai nori Ženevoje duo
ti humaniškumo pamokas!”

MAS ANGLIJOJ
DARO DIDELI PAŽANGĄ,

DAUG ATSIVERTIMŲ

LONDONAS. — Anglijos 
katalikai smarkiai žygiuoja. 
Laisvę atgavę, plinta, stato 
šventoves. Kai j 1884 m. rugp. 
27 d. kardinolas Wiseman ton 
sekravo Nottinghame katedrą, 
•buvo viso katalikų Anglijoj 
į 600,000, o šiandien yra į 
3,000,000. Prieš 90 metų ka
talikai turėjo 700 kunigų. Jie 
dirbo mažose koplyčiose. Viso 
šventovių tada buvo mažiau 
500. O šiemet Anglijoj darba
vosi 4,825 Į kunigai 2,196 šven
tovėse. Per paskutinius 20 
metų priimta į Bažnyčių dau
giau 20,000 suaugusių žmonių.

BARTHOU ATIDĖLIOJA 
VYKIMĄ ITALIJON

PARYŽIUS, spal. 5. — 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Barthou artimiau
siomis dienomis žadėjo vykti 
į Italiją, kad pasimačius ir 
pasitartas su diktatorium Mus 
soliniu dėl abiejų valstybių 
susiartinimo.

PARYŽIUS, spal. 5. — 
Prancūzijos premjeras Dou- 
mergue per radijų pranešė vi
sam kraštui, kad socialistai 
ir komunistai Prancūzijoje 
sudarė bendrų frontų prieš 
gyvuojančių krašto tvarkų. Jie 
siekia įvesti savo vadų dikta
tūrų. Tas reiškia, kad kraštui 
gręsia civilinis karas.

Kadangi Prancūzija atsidu
ria šin pavojun, premjeras 
ragina visus patriotus ir lais
vę mylinčius prancūzus vie
ningai veikti prieš tų raudo
nąjį frontų. Dabar yra laikas 
triuškinti tų frontų, kad pa-

UKMERGIEČIAI DAUG 
SKAITO

NRA SUSILAUKS 
REFORMŲ

WASHINGTON, spal. 5.— 
NRA nanjas kapitonas R. D. 
Richberg paskelbė, kad pra
monėje ir prekyboje nebus 
Vykdoma gamybos ir kainų 
kontrolė, kadangi tas surišta 
su didelėmis komplikacijomis. 
Sako, kad bus palaikoma 
“žmoniška” kompeticija.

MAŽUMŲ KONFERENCIJA
- - 1

KAUNįAS. — Šveicarijoje 
prasidėjusiame mažumų kon
grese, Vilniaus krašto Ir ryt- 
prūsių lietuvius atstovavo žy
mus lietuvių rašytojas filoso
fas dr. Vydūnas. Jis pasakė 
kalbų, apibudindamas jo ats
tovaujamų kraštų sunkių lie
tuvių būklę po Vokietijos ir 
Lenkijos letenomis.

Pereitais metais valat. cen- 
t relinio knygyno Ukmergės 
skyrius turėjo 705 abonentų, 
kurie per tų laikų perskaitė 
17,855 įvairiaua turinio kny
gas; daugiausia beletristinės 
literatūros, būtent, 55%. šiaip 
knygyne yra 4,154 tom. Sky
riaus skaityklų aplankė per 

22,100 žmonių; daugumas mok 
lleiviai. Skaityklon pareina 
20 laikraščių bei žurnalų. Pa
talpos erdvios, švarios. Vedė- 

I jas — p. Pūkas.

KOMPANIJA PASIDUOS 
DAUGUMAI

Chicago Motor Coach kom- j reiškė nauji nesusipratimai 
panija paskelbė, kad ji nu-, 
sprendė pasiduoti savo darbi
ninkų "daugumos nuosprendž
iui. Ji nori, kad teismas, kurs

Dabar pranešta, kad ši jo 
kelionė atidedama neribotam 
laikui. Galimas daiktas, kad 
visiškai bus atsisaky ta nuo Šio 
vizito.

Prieš T. Sąjungos suvažin- skui nebūtų per vėlu.
vimų buvo padaryti planai! Prie§ ekonominį kriųį b<>' 

abiejų valstybių susiartinimui. ■ voti premjeras ragina įateig- 
Tačiau per suvažiavimų pasi-’ti nacįonaię įr regijonų ta

svarsto “injunetionų” klausi
mų, formaliai atsiklaustų visų 
jos darbininkų, ar jie nori pri
klausyti profesionalei unijai, 
ar kompanijos .unijai. Kom- 

't panija visados srovės su, dar- 
hininkų dangumi.

Šiandien ši kompanija turi 
streikų. Nyki mažuma darbi
ninkų priklauso unijai ir strei 
kuoja. Dauguma gi darbinin
kų priklauso kompanijos uni
jai ir dirba.

Unistų streikas yra kenk
smingas kompanijai ir visuo
menei. Kompanijai mažėja 
pajamos, o visuomenė skau
džiai atjaučia mušeikų ir žu
dikų smurtų. Streiko, metu 
nužudyta du asmenys. Kone 
kasdien užpuldinėjami 'basai 
ir jau daug žmonių sužeista. 
Tas yra nepakenčiama.

Tad kompanija ir nori, |md 
jos visi darbininkai viešai, ar 
slaptais bebotais pasisaky tų, 
ko jie nori, už kurių unijų jie 
stovi. Kompanija laikysis dar 
bininkų daugumos. Tik reikia, 
kad darbininkų balsavimai bū
tų pravesti teisingai ir teis
mas patvirtintų gautus davi
nius.

ŽADA ATVIRAS DURIS

TOKIJO, spal. 5. — Japo
nų vyriausybė paskelbė žadė
jimų, kad Mandžiūkuo dury s
visados bus atviros Amerikos/
prekybai.

VOKIEČIAI AGITUOJA 
PRIEŠ LIETUVĄ

tary
bas bendrai veiklai su krašfo 
vyriausybe.

Taip pat pareiškė, kad jis 
pateiks parlamentui įstatymo 
projektų, kuriuo teismai bus 
išimti iš politikos.

KAUNAS. — Rugsėjo 18 d. 
20 vai. per vokiečių radio bu
vo pasakyta ilga prieš Lietu
vą nukreipta kalba. Toje kal
boje buvo savotiškai komen
tuojami paskutinio laiko įvy
kiai Klaipėdos krašte. Kalbė
tojas išgyrė Schreiberį ir ki
tus ir smarkiai puolė lietuvius, 
kurie saugoja tautos ir val
stybės interesus Klaipėdos 
krašte. Kalba užtruko beveik 
visų valandų.

KITAS VIESULAS FILI
PINUOSE

MEKSIKOS GYVENTOJŲ 
BRUZDĖJIMAS

MEXIC0 CITY, spal. 5. - 
Meksikos gyventojų bruzdėji
mas prieš vyriausytįę vis smar 
kiau pasireiškia. Gyventojai 
atkakliai kovoja prieš įvedimą 
į mokyklas socialistiškų pa
mokų programos.

Daugiur gyventojai rengia 
demonstracijas. Vyriausybe 
skelbia, kad tai maištai, siun
čia kariuomenę ir žudo tuos 
“maištininkas.” Toksai sto
vis negali ilgai būt pakenčia
mas. iMANILA, F. S., spal. 5. ~

Viesulas (taifūnas) ištiko Lu-, -------------- --------
zon Ralos žiemių dalį. Nuplė- DAR VIENAS NUTVERTAS 
šti telefonų ir telegrafų lai
dai, išplauti geležinkelių py- 
lymai, padaryti neįkainojami 
medžiaginiai nuostoliai.

Policija vakar sugavo ply
tos metėją į važiavusį busų 
Washington bulvaru. Jis yra 
Thomas Grayson, 21 m. amž.

Jis plytų taikė baso vežė-Kadangi nutrauktas susisie
kimas, apie nukentėjusius gy- . . . .. . .

. , , . ... tjui, tačiau pavojingai sužeidėventojus dar neturima žinių., ' . . « ,.(važiavus; jaunų vyrų. Su ki- 
kitais keliais mušeikais jis pa-KAUNAS. — Lietuvos fut

bolo klasė šiais metais ypatin
gai aukštai pakilo. Buvusiose 
kėliose tarptautinėse rungtynė 
se' Lietuva išėjo laimėtoja. 
Rugsėjo 9 dienų buvo tarp
tautinės rungtynės Rygoje. 
Čia lietuviai nugalėjo latvius 
žymia jėgų persvara. Rung
tynės baigėsi 3:1 lietuvių nau
dai. ~ • K . K V?

sileido bėgti. Neužilgo policija 
sugavo jį ir važiavusieji žmo
nės identifikavo.

ORAS

** a|«*.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien iš dalies 
debesuota; maža temperatū
ros atmaina.
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t DIENOS KLAUSIMAI

TAVERNAI VIRTO SALIŪNAIS

rai mato. Dėl to jiems nėra išrokavhno vari |lin MANOMA PFR- 
žyti saliūnininkų laisvės. Tedaro jie, kų nori, ILIi
bile tik prieš rinkinius pas juos galima gauti
ir medžiaginės paramos ir balsų prpsižyejoti 
Kai kuriuos Cliicagos stiprios politinės gru
pės išimtinai pradedu remtis sąliūnininkais 
ir visokių sukčių landynėmis, kurios atvirai 
veikia prieš visokius ir federalinius, ir val
stybės, ų- miesto įstatymus.

Keto kurio šio krašto miesto politika bu
vo švari ir teisinga. Bet jei vietinę* miestų 
politikų paims savo įtakon saliūnai, nieko 
gero -nesiiiaųksime. Juk nuo lokalinės politi
kės labai daug pareina visa krašto "politika.

Padoriosios visuomenės organizacijos, jų 
vadai ir spauda turi versti vyriausybės įstai
gas žiūrėti, kad svaiginamųjų gėrimų parda
vinėjimas būtų griežtai reguliuojamas, kad 
neleisti saliūnams įsigalėti politikoj ir ben
drai tvirkinti ir nuodyti jaunimų.

TVARKYTISOCIALINĘ 
LIETUVOJE

» “V $ tZ A
Lietuvoje varge atsidūru- 

.sietas žmonėms padėti yra ke
letas, labdarybės draugijų. 
Šios draugijos savo veikimui 
lėšų gauna iš visuomenės ir 
valdžios. Vargšais rūpinasi ir 
pati valstybė. Prie vidaus rei
kalų ministerijos yra sudary
ta net atitinkama socialinio 
draudimo valdyba. Dabar ma
noma tų socialinį vargdienių 
šelpimų pertvarkyti. Netrukus 
bus išleistas Va u jas įstatymas,

PAVARDŽIŲ IR VIETO
VARDŽIŲ ATLETUVI- 

H1MU DARBAI
Ilgus šimtmečius Lietuvę 

valdydami rusai ir lenkai, su
rusino ir apienkino netik Lie
tuvos bajorijų, bet ir dalį kai
miečių. Drauge jie aplenkiu- 
tiems žmonėms prikergė ir sve 
tinitautiškas pavardes. Taip 
pat iškraipė ir vietovardžių 
pavadinimus.

PRIEŠ 25 METUS
“Draugo” 12 nr., 1909 m. valdė lietuvių parapijų Willi- 

spalių 7 d., randame šias sva
rbesnes žinias:

1 amsburge nuo kun. M. Juody- 
šiauš prasišalinimo iki nabaš-

Ateinančiais metais visiems
Lietuvos gyventojams bus iš
duoti nauji pasai. Tuo pačiu
žygiu manoma sutvarkyti ir 

kute tvarkys visą socialinį gy, Jwvar,Jes, bei viet„vardžiu8.
venimų. i Tam tikslui Lietuvoje jau yra

Valdžia globų teiks, nežino-, sudaryta komisija, į kurių į- 
mos kilmės, neišaiškintos pi-1 eina mokslo, valdžios ir visuo-

Moterys turėtų pajusti pagarbų ir skai
tyti sau pažeminimu drauge su girtuokliai? 
lankyti saliūnus. Tėvai turi žiūrėti, kad jų 
vaikai nepasirinktų saliūnų klubais ir žais- 
mavielenris, nj?s ten išstatoma pavojun jų
kūno ir dvasios sveikata. Jaunimas pats tu
rėtų skaityti pažeminimu varstyti saliūnų 
duris ir ten eikvoti savo energijų ir laikų. 

Žodžiu, jau laikas pradėti kovoti su tais

lietybės žmonėms, vaikams li
gi 17 metų amžiaus, psichi
niai nesveikiems, kurie pavo
jingi visuomenei, susirgusio
ms raupsais, pasiutusių gyvu
lių aprietiems, susirgusiems

blogumais ir pavojais, kokie pradeda kilti. maru, cholera, raupais, dėmė-
iš vadinamųjų tavernų, virtusiais reguliariais, 
senoviškais saliūnais.

Prohibicijos laikais, kuomet ėjo kova dėl 
to nevykusio įstatymo panaikinimo, aukštes
nieji ir mažesnieji politikieriai žadėjo žmo
nėm^, kad saliūnai daugiau nebesugrįš. Jie 
sakė svaigalų pardavinėjimų taip gežai su
tvarkysiu, kad nereikės užlaikyti girtavimo 
ir ištvirkimo landynių — saliūnų. Daug kas 
Maanė, kad taip ir* bus.

Panaikinus prohibicijų, miestuose privi-, r 
sa taip vadinamų “tavernų”. Buvo didžiuo- 
jamųsi, kad ir prohibicijos nusikratyta ir ga
liūnai negrįžo. Tačiau taip yra tik iš vardo. 
Tikrenybėje tie tavernai yra tokie pat ga
liūnai, kokius šis kraštas turėjo prieš pro- 
hltpeijoš laikus. Skirtumas yra tik toks, kad 
•enovės galiūnus lankydavo beveik išimtinai 
vyrai, o moderniškuosius tavernus — užei-

vyrai, moterys, jauni vaikai ir net mer
gaitės. Seniau padorusis jaunimas neišdrįsda
vo kojos į saliūnų įkelti, kuomet dabartiniuo
se tavernuoee girtuokliauja vist: seni ir jau
ni, moterys ir mergaitės.
| Jau daug nusiskundimu gauname, kad 
priviso ir tokių tavernų, kurie yra begėdiš
kais ištvirkimo urvais.

Jei pradžioje dar šiek tiek buvo laiko
mus! šiokių tokių nustatytų taisyklių nau
josios gadynės galiūnuose, tai dabar Chica- 
goj ir kituose didmiesčiuose jokios tvarkos 
nebesilaikoma. Nebereguliuojama degtinės pa- 
riavinėjimas, nepaisoma, kur kas darosi.

Dabar keliama klausimas dėl ko taver
nai virto reguliariais saliūnais, dėl ko poli- 

. cija leidžia per pirštus saliūnininkų nesilai
kymą nustatytos tvarkos!

Į tuos klausimus nesunku atsakyti.
Daugumos didmiesčių politika sugrįžta 

į galiūnus. Saliūnininkai vėl pradeda daryti 
įtakos į politikų. Šit jais politikieriai inra 
•kaitytis, nes jie turi ir pinigų ir su žmonė- 
mis kontaktų palaiko. Saliūnininko žodis jau 
gauna politikėj jėgų.

Politikieriai nėra akli. Jie tų labai ge-

SPAUDĄ KITUR IR PAS MUS

Žymus Europos politikas Barthou, kal
bėdamas laikraštininkams, pareiškė, kad 
“spauda,yra didžiausia pasaulio galybė”. Jis 

. pažymėjo, kad dabar daug rūpinamųsi tai
kos palaikymu. Kad tų sėkmingai vykdyti, 
“reikia nuginkluoti protus”, kų tik spaudos 
pagalba tėra galima padaryti.

Visi pripažįsta, kad spauda turi didelę 
galybę. Dėl to kultūringose tautose nerasi 
šeimos, kur neateiti) laikraštis, kurių namuo
se nebūt įtaisyti knygynai. Tik mūsų, lietu
vių, tarpe spauda dar neturi tinkamo pripa
žinimo. Dar daug yra lietuvių šeinių, į ku
rias neateina jokis laikraštis, kurių namuose 
nerasi nė vienos geros knygos. į

TUŠČIOS PASTANGOS

Artinasi rinkiniai. Partijų kova eina vi
su frontu. Opozicija griebiasi visokių prie
monių, kad užduoti smūgį prez. Koosevelto 
krašto gerovės gaivinimo planui. Opozicijai 
daug gelbsti kapitalistai ir jų palaikomoji 
spauda. Netenka abejoti apie tai, kad opozi
cijos priešrinkiminė kampanija daug kenkia 
vyriausybės darbams. Mūsų manymu, tuo ta
rpu opozicijos pastangos yra tuščios. Prezt 
(lentas rinkimų metu gaus daugumos pasiti 
k ėjimų varyti pradėtąjį darbų pirmyn. Taip 
ir reikia. Sustojimu puškelyje, neįvykdymu 
MRA plano, kraštui būt užtraukta didelė ne
laimė.

(Atsiminimų bruožai)

įųr ** v- (Tęsinys)
Gaisras

Sunkūs buvo laikai, net viskas pigu, 
turi kelias kapeikas ir gali ramus būti, 
kad nekęsi bado. Vaikai pradėjo lankyt 
femfcyklas ir •mokytis, šviestis, nes be ino- 
kslo sunku gyventi; reiks art žemelę ir 

‘ liet prakaitas diena iš dienos. Neinokino 
tada niekus lietuvių kalbos ir apie tai net 
kalbėt nekalliejo, nes rusai norėjo lietu
vius uurusinti, bet tas jiems nepasisekė. 
Liko dar rusų pėdsakų ir šiandien, nes 
visi “pongaliai” nekallia lietuviškai, o 
tik rusiškai, ur lenkiškai.

Užpuolimas
Žr. Puikus |wvasario laikas. Saulutė 

Šviesiai šviečia ir šildo žemelę. Visi kal- Uai, miškai ir lm kai pasipuošę žalia to* Jde. žiedai leidžia iš savęs kvapsnį. Vi- 
tOT Įteisina, ramu: gražiai čiulba - ulba 
paukšteliai linksmindami ir ragindami 
'lųtudirbėiiuh į laukus.

Dirbi žmogus ir nežinai, kas tavęs 
rytoj laukia ir kų gali sutikt. Dirbi die
na iš dienos, kad tik atėjus žiemai nerei
kėtų badant.

Saulutė iškilus iš už puikių, žalių, to- 
lymų kalnelių ir savo spindulėlius greit 
jm, žemele išsisklaidė, išdraikė neskirdamaI
nei turtuolio, nei vargdienio grįčiutės; vi
siems lygiai šviet(\ šildė. Seniai žmonės 
dirba, prakaituoja ir nieko tokio nežino. 
Tik kų tai išgirsta aukštai ūžiant, bir
biant ir negali suprast, kų tai reiškia ir 
kas tai yra? Nuktebo visi ir dairės į vi
sas puses. Ilgai žiūri, ilgai dairos, kol 
galų gale pamato ankštai lekiantį orlaivį. 
Baugieji bėgo, slėpės, drąsieji subėgo žiū
rėt. Turtingai ir poHcistai žiūrėjo pro 
žiūronus ir pastebėjo, kad tai esąs vo- 
kiečių orlaivis. Ne visi norėjo tikėt, bet 
netikinčiųjų abejojimus greit nutraukė 
krintantis iš aukšto koks tai ritulėlis. lai 
bomba, kurią norėjo lakūnai nrmest ant 
anuotos stovinčios Gedimino (cerkvės) 
kalne. Nfpataikė kur norėjo. Rombą kri
to gnu t Ali nuo tos vietos. Sprogdama iš
mušė didelę duobę. Jos dalelės pro langų 
įkrito | žydo butų ir žydus sužeidė, nes

tuja šiltine, vidurių šiltine, a- 
tokritine šiltine ir kruvinųja. 
Taip pat bus šelpiami nuken
tėję nuo gaivalinių nelaimių. 
Be to, bus šelpiami ir Lietu
vos piliečiai, kurie svetimuo
se kraštuose atsidūrę didelia
me varge.

Be valdžios, vargšus šelps 
ir miestų bei valsčių savival-

menės atstovai. Tam tikri spe
cialistai jau važinėja įvairiuo
se Lietuvos kraštuose ir tik
rina pavardes, bei surašinėja 
vietovardžius. Šiame darbo 
jiems padeda valsčių savival
dybės ir kaimų seniūnai. Vi
sos Lietuvės valsčiuose sura
šytų pavardžių yra apie 200.- 
000. Vietovardžių viename va.- 
sčiuje surenkama vidutiniškai 
apie 250.

Naujas Vyskupas

Šv. Mato apaštalo ir evan
gelisto dienoje, 21 d. rugsėjo, 
Brooklyne, šv. Jokūbo Pro-ka- 
tedroje, atsiliko iškilmingas 
pašventinimas į vyskupų Jo 
Malonybės Jurgio Wm. Mun- 
deleino, ligšiol Brooklyno vy
skupijos kanclieriaus. Pašven
tinime dalyvavo 12 vyskupu, 
du abatu, 38 monsignorai ir 
400 suviršum kunigų. Šventi
no pats Brooklyno vyskupas 
McDortnell, jam asistavo Ne- 
warko vyskupas O’Connor ir 
Buffalo — Colton. Pamokslų 
pasakė New Yorko pavysku- 
pis Cusack. Apeigos traukėsi 
nuo 10 valandos ryto iki pu
siau antros popiet. Pasibaigus 
apeigoms, apie 400 užkviestų 
svečių valgė pietus vietinėje 
mokykloje. Po piet tapo pa
sakytos šešios kalbos.

Naujas vyskupas yra vokiš
kos kilties*. Jo tėvukas ėmė 
dalyvunių naminėje Amerikos 
karėje ir tapo užmuštas kovo
je ties West Point, Va., 7 d.

ninko kun. Kriaučiūno atėji
mui.

Vyskupas Mnndelein apart 
angliškos, vokiškos ir lotyniš
kos kalbos, moka dar gražiai 
itališkai.

Kai ši medžiaga bus sutvar- Į
kyla, bus išleistas pavardžių!^«užė" 1862 ui. Vyskupai Mu 
žodynas, kuriame bus sužymi-1 VJele,n >'ra «"n«s 29 d- lie 
tos visos lietuviškos pavarde 1872 m- turi tiktai

, ir pažymėta, kiek kurios pūva- 37 metua a"™““s ir tokiu M~ 
dybės. Jos globos negalinčius rdės šeimų yra Lietuvoje. Taip du y™ ja™1*118™ vyskupu A- 
dilbti dėl senatvės ir invali-|pat manoma išleisti alfabetinį meri^°ie- Pirmutinius mokslas j

Kunigaikščio Merkelio Gie
draičio, Žemaičių Vyskupo, 
300 metų jubiliejaus iškilmė 
Marijampolėje rugsėjo 16 (29) 
d. per Mykulines vakare 6 va
landų miesto klubo salėje.

Iškilmės programa:

1. P. A. Voldemaras, Peter
burgo universiteto studentas, 
skaitys referatų “Vysk. Merk. 
Kun. Giedraičio nuopelnai lie
tuvių tautai” (istoriška jo gy 
veninio peržvalga).

2. Kun. J. Staugaitis, “Va
dovo” redaktorius, skaitys re
feratų “Katalikybė ir Civili
zacija”.

3. P. J. Bobrevičius, Peter
burgo konservatorijos moki
nys, padainuos solo (vienu ba
lsu) : a) Siuntė mane motinėlė 
(tautiška daina), b) Užmigo 
žemė (Sasnausko kompozici
ja), r) Lopšinė daina (iš ope
ros Žoslen, vertė Jovaras).

diškumo, kuriems globa kitu 
būdu yra nęųumatyta. Ligo
nius, nėščias ir gimdyves, džio 
va sergančius2- ir venerinėmis 
ligomis užsikrėtusius. *4

. Pašalpa bus, (eikiąma pini
gais ir natūįa, atiduodant ‘

miestų, miestelių ir bažnytkai
mių žodynų ir paskui ištisų 
visų surašytųjų vietovardžių 
žodynų paeiliui apskritimis ir 
valsčiais.

ėjo

Buvo didelis džiaugsmas, 
kad gegužės 30 d. senoje Broo 

sv. Mikalojaus parapijos' kly«o <hdyje užsimezgė nauja

netikusiai savo vaikus auklė-
" . ». 4 k' • i . v ‘ ja, arba išnaudoja žalingiemsprieglauda#, fegomnesį darbo .... : .. tikslams. Is prieglaudų bus is- namus,' sanaMMjas ir t.t. ir
atiduodant globoti į šeimas.
Labdaringosios organizacijos, 
rarba atskiri .asmenys, kuyie 
'pašalpos reihįalinga išlaikyti, 
gaus tam tikrų. atlyginimų tš 
valdžios ir savivaldybių. Į kū
dikių gelbėjimo lopšelius bus 
priimami ne tik pamestinukai 
kūdikiai, bet ir tie, kuriuos 
nepasiturintieji tėvai nepajėgs 
išlaikyti. Taip pat prieglaudo' - I
se bus laikomi grynai našlai
čiai vaikai ir nepasiturinčių 
tėvų arba tų tėvų vaikai, jei
gu teismas pripažins, kad jie

leidžiami tada, kai galės sa- 
vystoviai dirbti ir bus darbu 
aprūpinti. Gabesnieji bus mo
komi atitinkamose mokyklose

* ' * -JĮ.

Lietuvos visuomenė jau ku-

mokykloje New Yorke, paskui 
lavinosi de La Šalie Institute, 
Manhattan College ir galop 
St. Vincent’s Seminarijoje, 
Beatty, Pa. <

Kada dabartinis vyskupas 
pabaigė seminarijų, jisai ne
turėjo dar tiek metų, kad bū
tų galėjęs tapti įšventintu į

lietuvių parapija. Gavome kle
bonu kun. A. Kuodį. Gaila ti
ktai, kad negavus dar pilnų 
parapijos teisių nuo vyskupo, 
jaunas kunigėlis turi rankos 
surištas, tuo tarpu pamaldos 
yra atliekamos pobažnytinėje 
šv. Onos airių parapijos sa
lėje, ant Gold St., netoli nuo 
senojo tilto. Jau turime supir

kunigus, taigi vyskupas Mc kę re!talingiauriu, bažnyčioje 
Donnell išsiuntė jį į Rymą, 
kur Mundelein mokinosi tre

daiktus^

jus metus Propagandos kole-
rla laikas, kai protestuodavo £O°je- ^yme jį įšventino j 
prieš elgetavimu. Iš ties,, ei i kunigus vyskupus McDonnelI,
getavimus Lietuvoje dar yra kursai S P*‘

darė kanclieriaus padėjėju.gana paplitęs. Naujai pertva
rkant socialinę globų, elegeta- 
vimų manoma uždrausti. O 
pačius elgetas, kurie nepajėgs 
jokio darbo dirbti, atiduos į 
atitinkamų globos įstaigų.

Tsb.

1897 m. tapo kandierium, 1906 
m. naminiu popiežiaus prela
tu, o šįmet vyskupu - pagal
bininku su sostine net Mažojo 
Azijoje (Loryma).

Naujas vyskupas Brooklyno 
: lietuviams gerai žinomas, nes

Kun. M. Krušas, ligšiol asi
stentas Šv. Jurgio parapijoje 
Chicagoje (pas kun. M. Kriau
čiūnų) tapo paskirtas į Wau- 
kegan, M. klebonu vieton kun. 
Staškevičiaus, kursai iškelia
vo į Lietuvą.

“Draugo” sidabrinio jubi
liejaus paminėjimas įvyks la
pkričio 18 d., Lietuvių Audi
torijoj.

jie kaip tik tuo metu valgė pusryčius. 
Pastebėję lakūnai, kad nepataikė, kur no
rėjo, nieko nelaukdami paleido antrų ir 
ta krito netoli pirmosios duobės. Policija 
nešaudė. Nieko nelaimėję lakūnai nulėkė 
savo keliais. ,

Negeras tas ženklas. Pirmam orlai
viui pralėkus, pasirodė jų daugiau, nes 
norėjo gerai apžiūrėti, ar vokiečiams čia 
bus gera gyvent, ar ko kito, nes to nie
kas nesakė. Kiti lakūnai raštų ir “kiau
šinių” nemėčiojo, kaip kad pirmas darė. 
Žmonės pamatę orlaivį, besiartinant vieni 
bėgo į namus, kiti į bažnyčių; kur ka? 
besugalvojo, o, neduok Dieve, jei dar or
laivis pasisukinėdavo vienoj vietoj, tai 
spėjo, kad rengia* “kiaušinį” įnešti. Iš
liko Telšiai nesužeisti, bet vis buvo ne
ramu. Dažnai ir daugiau atvykdavo rusųta • '
kariuomenės ir gaudydavo jaunus vyrus, 
kurie nenorėjo stot į kareivių eiles. Visur 
buvo neramu ir liūdna.

Rodos, kad viskas aptilo ir nieka.i 
nieko nebdarys, bet ne... Tik, štai, vienų 
paskutinį pavasario vakarų, kai saulutė 
apleido žemelę ir nakties sparnai ketino 
apsiaust jų, sudundėjo anuotos balsas, net

J-.'- ■
visas miestas suvirpėjo. Tai buvo nesu--Į mus, dvarus ir ten laukė savo likimoJ 
prantamas ženklas. Išsigando viri, nes iv- J Visur viskas judėjo, visi neramūs išsi-
nojo,.kad tai vokiečių darbas ir laukė: ar 
rusų kariuomenė duos tokį pat atsakymų. 
Nesulaukė to, nes rusai, it karštu vande
niu liejami, išbėgo iš Telšių palikdami 
visus daiktus. Bėgo ne tik kariškiai, bet 
ir kai kurie civiliai, nieko su savim ne- 
pasi i uidami ir užmiršdami, kad rytoj lau
kia jų badas. Daug, oi, daug netaugrįšo 
iš išbėgėlių. Daug žuvo... kur?., toli nuo 
tėvynės, nuo mylimų giminių, g*l apleisti 
ir kur į griovį užkasti...

Pakilo mieste netvarka: kurio bėgo, 
išbėgo, o kurie pasiliko, tai pasiliko, bet 
ko tai bijodami, ko tai aimanuodami. Ri
nko visi žmonės savo daiktus ir norėjo 
kur nors paslėpt: kas suspėjo užkasė į 
požemius (skiepus), kiti sukasė į duobes 
ir lankė mirties. Tikintieji parpuolę prie 
bažnyčios durų meldės ir prašė Dievo, 
kad nutolintų nuo jų karų, kad priešas 
nieko nedarytų. Ištikro, kas Dievo prašo, 
tas visad išrašo. Jei kas neturi vilties, 
kad Dievas jo maldos išklausys, tas ge- 
riau, kad nesimelstų, nes tokia malda ne 
malda. Kiti žmonės bėgo į girias, į kai-

gandę.
.Bijojo žmonės vokiečių, it kokių gal

važudžių, žmogėdų ar kitų, nes rusai bu
vo daug prikalbėję. Sakė, kad vokiečiai 
esą nedori žmonės ir ėda kitus, net savo 
brolius, ar tėvus. Sakė, jei vokiečiai už
eitų, tai visus žemaičius iškartų, išplau
tų ir kitaip kankintų, taip kaip pirmai
siais krikščionybės laikais, kaip elgės Ro
mos ciesorius Neronas. Bijojo žmonės pri
siklausę tokių kalbų ir bėgo kur kas iš
manė, o žydai iškišę savo nosis pro langus 
linksmai žiūrėjo į bailiuosius ir kų tai žy
diškai kalliėjo. Jie laukė vokiečių, nes ma
nė, kad galės iš jų daug uždirbt, bus “gut 
gešeft”, o tik paslėpė giliuose urvuose 
brangiuosius daiktus palikdami keletą 
menkesnių, kad parodžius — nieko netu
ri... Žydai buvo*ramūs ir dar, kur patikę 
]>ažįstamų nusiminusį žmogelį, padrusin
davo ir duodavo užtikrinimų, kad nieko 
blogo neatsitiks.

(Daugiau dus)
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KUN. J. MARUS - MIL- 
WA0KEE IR RACINE

KLEBONAS .
Oary, Ind. — Kuu. Juozapas 

S. Martis, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, apleido Šį 
piiestų. Išvažiavo j Milwaukee, 
AVis., užimti mirusio a. a. kun. 
Antano Balinsko Vietą.

Antradienio vakare, spalių 
2 d. buvo suruošta išleistuvių 
vakarienė parapijos svetainė
je. Šiame įvyky daugiausia pa 
sidarbavo Eidantų, Adomai
čių, Ruzgų ir, Valėnų šeimy
nos. Valėnienė ir Mališauskie
nė priruošė skanių valgių. Į 
atsisveikinimo puotų atsilankė 
skaitlingas lietuvių būrys ir 
dalyvavo beveik visi šio mie
sto kitataučiai kunigai, kurie 
mšvietė klebono nuveiktus da
lius ir pareiškė jam daug gra 
iių linkėjimų. Po trumpų, j- 
spūdingų kalbų, klebonas kun. 
J. S. Martis, atsisveikindamas 
visus, nuoširdžiai dėkojo sve
čiams už gausingą atsilanky
mą, o parapijiečiams už įtei
ktas dovanas ir rėmimą para
pijos jam čia klebonaujant 
per ilgus metus.

Būdamas per 14 metų šio 
miesto lietuvių parapijos kle- 
bonl, gerb. kun. J. S. Martis 
rūpestingai darbavosi parapi 
jos gerovei. Jis nuveikė daug 
didingų darbų ir pasižymėji 
savo maloniu būdu. Šioji lie
tuvių kolonija gailisi netekus 
darbštaus ir nuoširdaus vado 
ir uolaus veikėjo.

Linkime geradariui kun. 
Juozapui S. Marčiui geriausių 
pasisekimų naujoj paskirtoj 
vietoj ir sėkmingai darbuotis 
dėl Milwaukee ir Raclnė, Wis. 
lietuvių parapijų.

Adv. N. Valasina

1$ SPRING VALLEY, ILL 
'• PADANGĖS

* ’ - V
Rūpesčiu mūsų gerb. klebo- 

po kun. A. Rupšio, Šv. Onos 
bažnyčioj buvo misijos, kurias 
veilė mis. Bmžikas, jėzuitas 
nuo rugsėjo 17 iki 23 d. Po 
iškalbingų pamokslų daug ap
sileidusių žmonių grįžo prie 
tikėjimo. Pamokslai buvo sa- 
kotni rytais, po mišių, ir va
karais. Sakydavo, po 2 ir 3 
pambkslus. Rugsėjo 21 d. bu
vo bendras ėjimas Kryžiaus 
kelių, kuriems vadovavo pats 
misijonierius, o ant rytojaus 
visi ėjo išpažinties, gi sekma
dienio rytą per pirmas šv. mi

rdui Šimučiui, “Draugo” re
daktoriui. Spalių 7 d. per su
sirinkimą bus skaitomas nuo 
jo gautas laiškas.

Atsidarė Granville, Ilk, an
glių kasykla, Spripg Valley, 
Ilk, No. 3. Kasykla neužilgo 
pradės operuoti. De Pue, 111., 
(Mineral Paint Zinc Co.) ii 
pradės imti daugiau darbiniu 
kų.

Žolė pas mus žaliuoja, kaip 
gegulės mėnesį. Randama la
bai daug grybų.

Ko, ko, bet grušių, tai gani 
ta šįmet, besigailėjo.

šias, pirmiausiai šeimynos, pa
sipuošusios baltomis gėlėmis, 
o vaikai raudonomis, ėjo prie 
šv. Komunijos. Po> tėvų ėjo 
visi. Neliko nei vieno žmogaus, 
kurs nebūtų ėjęs prie Dievo 
stalo. Išdalinta 1000 konuini- 
jū-

Pppiet 2 valandą procesijo
je atlankyta 4 bažnyčios ga
vimui visuotinų atlaidų. Va
kare 7 vai. buvo atnaujinimus 
šliūbų ir šv. Krikšto. Visa ba
žnyčia buvo su žvakėmis. Mi
sijos baigės palaiminimu.

Pirmadienį buvo egzekvijos 
ir šv. Mišios prie šv. Onos už 
mirusius parapijonus ir pasa
kyta įspūdingas pamokslas.

Dieve duok sveikatos ištve- 
rmingam misijonieriui skelbti 
Dievo žodį.

Atsidarė daug saliūnų, bet 
nėra kam gert. Nors seilė var
va, kai žmogus eina pro šalį, 
bet turi kentėti, nes nėra pi
nigų. Albinas Pilipaitis

NEW YORK VALST. LIE
TUVIO DEMOKRATU 

SĄJUNGOS ORGA
NIZAVIMO KLAU

SIMU
Įvairiose lietuvių kolonijose 

randasi lietuvių demokratų 
klūbų, piliečių klubų ir t.t., 
kurie šalia savo narių sociali
niais reikalais, taipogi domisi 
ir politiniais klausimais.

DIENRAŠČIO "DRAUGO”
METU JUBILIEJAUS

LAPKRIČIO - NOV. 18 D., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Haisted Street '

desnę paramą savo tautiečiams 
politiniuose reikaluose, jei tu
rėtumėte vieną didelę įr stip
rią centralinę politinę sąjun
gą, kuri galėtų bendrai atsto
vauti mūsų vienų politinįų pa
žiūrų lietuvius New York val
stijoj.

Lietuviai, panašiai kaip 
kitos tautos (italai, vokiečiai, 
lenkai' ir t.t.) galėtų daug dau 
giau iškelti savo tautos vardąS. L. R. K. A. 146 kp. keti 

na surengti prakalbas Leoną-: ir garbę ir drauge suteikti di-

Gyvenimo praktika ir fak
tai šiandien aiškiai parodo, 
kad geriausiai yra priklausy
ti prie vienos arba kitos par
tijos: demokratų arba respub
likonų, nes kitokiu būdu sun
ku yra išlaikyti “politinį neu
tralitetą” kitokiems klubams. 
Be to, abi partijos žiūri su ne
pasitikėjimu į neutralias pilie- 

ir čių draugijas.

Šia proga siūloma, kad į- 
lietnvių kolonijosevairiose

tūkstančiai lietuvių prijaučia
nčių demokratų partijos prin
cipams, “Lietuvių Demokratų 
Klubai”, “Lietuvių Piliečių 
Klubai”, kurie remia ir pri
taria demokratų partijai, kad 
visi susiorganizuotų j “New 
York Valst. Lietuvių Demok
ratų Sąjungą” (“Lithuanian 
- American DemOcratic Leagua 
of New York "State”).

Nuoširdžiai prašoma visų 
lietuvių demokratų vadų rim
tai apsvarstyti šį. pasiūlymą, 
visose New York valst. lietu
vių kolonijose: New York Ci
ty, Brooklyn, Maipeih, Alba- 
ny, Ssbenectady, Utica, Bing 
hampton, Amsterdam, Niagara 
Falls, Rochester ir t.t.

Prašome susirašinėti su John 
C. Morkūnas, 41 Willite Dr.,

Pastaba: “Lithuanian - A- 
merican Democratic Club of 
Monroe County” (prie kurio 
priklauso Rochester) širdin 
gai pritaria šiam sumanymui.

.tokiu būdu pelno sau mažiną 
laimę, o tinginiai dejuoja i: 
sielvartauja ir užsipelno Die
vo rūstybę.

New York valst., kur randasi Rochester, N. Y.

M111

Ištikimieji Dievo Tarnai, 
kentėdami garbina Dievą ir

SKAITYKITE IR FLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

KVIEČIAME ATIDA- 
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi Imti 
ne mažiau $100.

I‘AB INKIS DHACGIsIvVS 
TVIRTAS

HAISTED EtCHANGE 
NATIONAL BANK

Haisted SI. ir J9th PI.
Narys FBDERAL 

INSI KANCE KORPORACIJOS I

«•■■■■■■■■■■
I REUMATIZMAS" 
• SAUSGELE I
_ Nealkankyklte savęs akaus- ■
■ mals. Reumatizmu, SausgBle, m B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu -— raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- H
a vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
" guldo ■

CAPSIOO COMPOUNU mos- ” 
tls lengvai pra&altna vlrSminB- I

■ tas ilgas; mums Šiandie dau- . 
h grybe žmonių siunčia padBko- •

, nes pasveikę. Kaina 50c, per g 
| paStų 55c, arba dvi už $1.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS" augalais gydytis, kairia » 
B 50 centų.

■ Justi n Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST. ■

Chicago, UI. •

STUDENTAS VINCAS B1 
RANAUSKAS PASIŽY- i

MĖJO , į
---------- -

Rochester, N. Y. — Lietuvis
• ' J

studentas Vincas Baranauskas, 
gvv. Durnan St., dauguma ba
lsų išrinktas Benjamin Frank- 
lin High Scbool Studentų pi
rmininku, įvykusiuose balsavi
muose pereitą penktadienį.

Mes, rochesteriečiai lietu
viai, džiaugiamės, kad Vincas 
laimėjo šią svarbią vietą mo
kykloje, tuomį išgarsindamas 

ivo tautą svetimtaučių tarpo. 
Rinkimuose buvo net penki ka 
ndidatai į pirmininkus ir Vin
cas gavo daugiau balsų, negu 
visų kitų kandidatų sykiu su
dėti. Visi Šv. Jurgio parapijos 
Studentų kuopos nariai,’ ku
rioje Vincas yra taipogi labai 
aktyvus, džiaugiasi, kad jų 
prieš - rinkimus agitacinis da
rbas turėjo nelauktų pasek
mių.

Benjamin Eranklin High 
Scbool yra viena didžiausių 
mokyklų New York valst.; tū
ri apie penkis tūkstančius stu
dentų.

Metinė parapijos vakarienė
Neužmirškime, kad sekma- Į 

dienį spalių 14 <1., 6 vai. w} 
kare, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje įvyksta nepaprasta me 
tinė parap. vakarienė. Būtinai 
visi dalyvaukime toje vakarie
nėje, nes parapijai yra svar
būs metai — statant naują Šv. 
Jurgio bažnyčią. J. O. M.

gyvenantiems

Chicago
Chicago Heights 
Berwyn 
Cicero 
Summit 
Evergreen Park 
Elmwood Park 
Stickney 
Morton Grove

Jei nesate užsiregistravę precinkte, kuriame gyvenate, turite užsiregistruoti 
Spalių 9 d., tarpe 8 vai. ryto ir 9 vai. vak., kad galėtumėte balsuoti Lapkričio 6 d., 
1934 m. -✓ '•A • , , . * . » • •Asmenys, kurie turi užsiregistruoti, kad galėtų balsuoti Lapkričio 6 d. rinki
muose, yra šiąX*

z
1. Tie, kurie persikėlė gyventi iš vieno precinkto į kitą.
2. Tie, kurie laikotarpy nuo paskutinės registracijos sulaukė metų, arba 

kurie susilauks metų Lapkričio 6 d. ar anksčiau.
3. Tie, kurie laikotarpy nuo paskutinės registracijos tapo Jungtinių 

Valstybių piliečiais, arba, Ijurie liks piliečiais Spalių 6 d. ar anks
čiau.

4. Tie asmenys, kurie nėra įregistruoti tam precinkte, kuriame gyvens
Spalių 9 d. . ' ■ ' x

Registruoti balsuotojai, kurie persikraustė iš vieno antrašo į kitą antrašą tame pačiame precinkte, turi 
pasirodyti prieš Rinkimų Teisėjus Spalių 9 d. tarpe 8 vai. ryto ir 9 vai. vak., ąrba prieš Rinkimų Teisėjus Revizijos 
vakare, Spalių 13 d., tarpe 6 vai. vak. ir 10 vai. vak. ir registravimą pataisyti, kad parodyti tokius persikėlimus.

Jei gausite pranešimą pasirodyti priežastį, kam jūRų vardas neturėtų būti išbrauktas, šiam pranešimui tu
rite atsiliepti vpatifikai atsilankant prieš Rinkimų Teisėjus savo precinkto balsavimo vietoje Šeštadienio vakare, 
Spalių 13 d., tarpe 6 vai. vak. ir 10 vai. vak. ir parodant tinkamas priežastis — KITAIP JŪSŲ VARDAS BUS IŠ
BRAUKTAS Iš UŽRAŠŲ.

Tuoj po Spalių 13 d., Komisija Rinkimo Komisijonierių išstatys kiekvieno pręcinkto registravimo vietoj at
spausdintą sąrašą balsuotojų. Visi piliečiai raginami peržiūrėti šį sąrašą, kad išieškojus neteisingus registravimus. 
Bile kas turintis informacijas apie neteisingą registravimą turi Komisijai Rinkimo Komisijonierių įduoti Ravo pra
šymą šį vardą prašalinti iš užrašų, Pirmadienį ar Antradienį, Spalių 22 ar 23 d.

Apskrities Teisėjas Jareeki ir Komisija Rinkimų Komisijom erių pilnai kooperuos su visais balsuotojais 
mėgindami įsteigti kiekvienam precinkte registravimo sąrašą visiškai liuosą nno suktybių.

PRED V. MAGUIRE 
MABEL 0. REINECKE 
HARRY A LIPSKY

( ROARD OF EI.ECTION COMMISSIONERS OF THF, 
( firrv OF CHJCAOO. AND E«-OFFICIO OF TITE 
( CITtES OF CHICAGO HEIGHTS AND BRRVYN 
( THE TOWN OF CICERO AND THE VH-LAGER OF 
( SVM1OT. EVERGREEN FARK, RTICRNET. 
( MORTON GROVE AND ELMRTOOD PARK, COOK 
< COCNTV. ILlĄNOia.

APPROVKD

EDMUND K. JARECKI,
COUNTY JUDGE

JOHN B. RU&CH, 
Ohief derk.

EDWARD P. DUNNE, 
Attorney.

Jau didelis skaičius Chicagos lietuvių, įvertino mūsų 
garsinamus pečių bargenus, aplankė mūsų krautuvę ir 
įsigijo sau tą modernišką su visais patogumais pečių.

Jeigu jūs dar neaplankėte mūsų krautuvės ir neturė
jote progos pamatyti didžiulio pečių stako, padarykiTi 
tai artimaųsiomre dienomis. Nesigailėkite.

Z M-

4;

Aplankyti mūsų krautuvę dar nereiškia, kad čia turi
te pirkti. Mes tik norime, kad jūs pamatytumėte mūsų 
prekes ir kainas o paskui sulyginti su kitomis krautu
vėmis.

Taip pat turėtumėte pamatyti mūsų pačių dirbtuvė
je padirbtus Seklyčių (Parlor) setus. & 
kurie padirbami prityrusių žmonių ”
vartojant geriausios rūšies medžiagą 
ir parduodami tik už

(KIEKVIENAS SETAS PILNAI GARANTUOTAS)

Roosevelt Furniture Co.v ? V ‘ A. ' M
TNCORPORATED 

(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

LIET. JAUNIMAS - VIL
NIAUS MINĖJIME J

pV>• , ______ i
Brangūs Vyčiai!

Spalių 9-toji yra lietuvių 
Tautos gedulo dienu.» 3r. ■ 7 *

Tų. dienų, lietuvis, nežiūrint 
kurioj pasaulio daly negyven
tų, gedi Vilniaus, Lietuvos so
stinės, kurį 1920 m. spalių 9 
d. sulaužydamas vos prieš 2 
dienas pasirašytų sutartį, kla- 
stingasai lenkas užėmė ir iki 
šiol laiko okupavęs.

Gedi lietuvis tų dienų ir at
naujina savo pasiryžimų — ne
sigailėti savo pajėgų Vilniaus 
atvadavimui.

Šį skaudų įvykį Cliicagos 
lietuvija paminės ateinantį an
tradienį, McKinley Parko au
ditorijoj, L. K. Federacijos re
ngiamam gedulo vakare.

L. Vyčiai- neturėtų atsilikti 
nuo savo tėvų ir šiame pami
nėjime skaitlingai dalyvauti.

L. Vyčiams užgrobtasis Vi
lnius yra brangus dar ir tuo, 
kad ten ilsis mūsų o-jos glo
bėjo Šv. Kazimiero kaulai.'

Prašau visų Chicagos L. Vy
čių imti uolų dalyvumų spalių 
9 d. paminėjime, parodant pa
sauliui, kad “Mes be Vilniaus 
nenurimsime” iki jo negražin
sime Lietuva?.

Juozas Poška,
L. V. Cbic. apskr. pirm.

susirinkimai buvo labai svar
būs. Nebuvo net prisilaiky
ta nustatytos tvarkos, kad su
sirinkimai baigtųsi per pusva
landį, nes kuoj» labai daug 
darbų yra užsibrėžus. j dr. Bėklaičio,

kuriais dabartiniai nariai no-1 
rėtų susipažinti. Kuopa norėtų! 
gauti adresus šių asmenų. Vi
ktoro Balandos, buv. pirmojo 
112 kuopos pirmininko, kuh.( 

į dr.

MAŽMOŽIAI
rašo Labas

PUIKIAUSIUS RADIOS
GRAŽIAUSIUS 

RAKANDUS 
Už PRIEINAMIAUSIAS
F KAINAS

GALITE ĮSIGYTI

“PEOPLES”
RAKANDŲ

KRAUTUVĖSE

SAUGOKIMĖS PRIEŠŲ!

11935 MtTį) MADOS 
O/ RADIOS
Philco, Crosley, R. C J 
Vietor, Zenith ir kitų. 
Didžiausis pasirinkimas už 
kainas

Nuo
»18.50

Iki ;
*200.00

buv. pirmojo
Pereitas susirinkimas buvo dvasios vado; Juozo Marti- 

vienas skaitlingiausių.- Daly- siaus, buv. vieno pirmųjų stei- 
vavo virš 70 narių. Tarpe ki- gėjų ir vėliau per daugelį me
tų reikalų, daug laiko pašvęs- tų veiklaus pirmininko; Pra-
ta svarstymui didelio rengia
mo 10 metų sukaktuvėms pa 
minėti bankieto ir šokių, ku
rie bus pabaigoj šių metų, vie 
nam viešbučių mieste.

į komisijų įėjo: iš narių L. 
Paulauskas, E. Prosevičiūtė ii 
K. Mažeika; direktorių S. Šau 
linskas, St. Micholia, E. Lu
kas, kuopos vedėja K. Lobi- 
kas ir pirm. J. Juozaitis.

Bengiamos iškilmės bus ne
paprastos. Daugiausiai be
kreipiama dėmesio į pagerbi

no CižaOsko, Marijonos Sven- 
eiskas, Bernice Vaitkiūtės, So 
fijos Bajorinaitės ir kitų, ku
rie 1924—25 m. buvo nariais 
Prašom atsišaukti šiuo adresu; 
Jonas Juozaitis, 6822 So. Ro- 
ckwell St., Chieago, 111. Rep. 
4631.

CBIC. JAUNIMO KA
LENDORIUS:

New Urleans, Louisiana vai., 
3 metų mergaitė įkando savo 
prižiūrėtojų, Addie Johnson, 
šioji užvedė bylų prieš mažo
sios tėvų, ieškodama $1000 at
lyginimo už įkandimų.

Teisėjas atmetė jos užvestų 
bylų, aiškindamas, kad mažy
tė per jauna apsiginti save tei 
sėm; 2., kad slaugė gul įpy
kino mažųjų mergaitę taip, 
kad turėjo kušti sayo apsigy
nimui; 3., kad tokį darbų ap 
siimant, slaugė turėjo tikėti- 
tokių dalykų.

Štai už kokius dalykus žino 
nės užveda bylas teismuose.

* » \ 'Le ‘ i 1 «suprasdami, vagiliai nepasida
rytų sau galo.

Manydami pasipelnyti, kiš- 
darni pirštus kur nereikia, šie 
jaunuoliai patys nežinos iš ko
kios priežasties jie nesijaučia 
sveiki, jų kūnai pradėk nega
lioti ir mirs. Dėl to perspėji
mai buvo dedanti visuose lai
kraščiuose. Mat, spauda pa
siekia kuone visus, nežiūrint 
luomo ar amžiaus.

fteiitadienis, spalių 6 d,, 1934
==3SS====£===

Sugautas 17 m. amžiaus jau

uuolie bedarant “hold-up”, po 
ticijui prisipažino padaręs su
virs 200 “hold-upų”. Juokau
damas pasakojo kaip St. Cha 
ries pataisos namuose jaunuo
liai mokinasi kaip tobuliau a- 
tlikti savo kriminalinius dar
bus. Vaikėzai kada nori, ta
da pabėga iš šių pataisos na
mų.

6ARSINKIN1ES
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Pastaruoju laiku Chicagos 
dėt. Vyčiai buvo kiek apsnū

dę. Suprantamas dalykas, nes 
ir didžiausių organizacijų na
rių skaičiai sumažėjo užėjus 
depresijai. Veikla sustojo, nee 
visi iTipinosi sava padėtimi ir 
neturėjo tiek laiko pašvęst Or
gijų darbams, kaip kad pir
miau, gerais laikais. Dabar, 
laikams pagerėjus ir vėl pra
sideda draugijų veikimas.

Lietuviški komunistai pra
dėjo raginti savo jaunuosius 
narius-es rašytis į Liet. Vyčių 
eiles, kad vėliau, paėmus šios 
kilnios dr-jos vadovybę į sft- 
vo rankas pasukti Vyčius j 
raudinusias vėžes, nežiūrint 
kokio būdu tai būtų daroma.

Ar jaunoji lietuvių karta 
pasiduos radikalams! Ne! Sti
prios valios jaunimas praša 
lins iš savo tarpo nekviestus 
svečius. ' v

Reikia bendro fronto kata 
likvbės ir lietuvybės palaiky 
mo darbe. Tuo tikslu buvo su
organizuota Lietuvos Vyčių 
org-ja. - <•

Katalike jaunuoli, jaunuolę, 
įsirašyk prie savo vietinės Vy
čių kuopos. Kovokime visokį 
priešų. Laikykimės ir nepasi
duokime! 3L

Spalių 9 d. (antrad.) Mc-jGal kas sakys, kad tokie su 
Kinlev Parko auditorijoj Vii- sikirtimai tai tik juokai. Bet 

mų šios kuopos organizatorių1 niaus gedulo vakaras. ; advokatams padaro darbo, ku-
ir steigėjų. Spalių 11 d. (ketvirt.) L. V.[ris dabar visiems reikalingas.

Kuopos valdyba ir komisijos Chic. apskr. susirinkimas Au-
nariai laiškais ir asmeniai1 šros Vartų parap. salėj, 
kvies visus buvusius pirmuo-- Spalių 14 d. (sekm.) 11:45 
sius narius ir pirmininkus. vai. ryto, 112 kuopos išvažia-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49 Lh CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—» vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Bered. Ir SubaL S—9 vai.

L. VYČIŲ OHIO. APSKR. 
VAJUS:

Tvirčiausius ir gražiausius 
Seklyčiom setus
Dirbame savoje dirbtuvėje 
Kainos negirdėtai mažos 

Nuo
*38.00

. iki
*195.00

Imame senus radios ir ra
kandus į mainus ant naujų

LENGVOS IŠMOKĖJIMĄ

C O M > A •

2556 W. 63rd Street
Tal.’Hemlock 8400

4183 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3171

Chieago, III.

Vienas “Draugo” skaityto
jų, J. Sedemka, gyvenantis 
Homestead, Pa., sužinojęs apie 
rengiamų kuopos jubiliejinį 
bankietų, kadangi yra vienas 
pirmųjų šios kuopos narių, ne 
tik davė gerų patarimų, kaip 
turėtų būt rengiamas bankie- 
tas, bet dar atsiuntė labai į- 
domių dovanų — numerį laik
raštėlio “Knighthood”, kuris 
buvo leidžiamas kuopos prieš 
10 m. Numeris yra spalių 1 d. 
1925 m. Rašytas anglų kalba. 
Stebėtina, kokie rimti ir pa
vyzdingi buvo pirmieji šios 
kuopos organizatoriai. Būtų 
gerai, kad dabartinės kuopos 
pirmas numeris naujo laikraš
tėlio išeitų šiais metais.

L. Vyčių 112 kuopa praSo 
atsišaukti buvusius narius, s j

Praėjusių savaitę, vajuj pi
rmųjų vietų turėjo užėmus 
Town of Lake — 13 kuopa Su 
300 balsų. Marųoette Parkū 
— 112 kuopa stovėjo II vietoj 
su 175 balsais.

Bet šių savaitę, Marųuette 
Parkas padirbėjo ir sulygino 
balsas su Town of l.ake kuo
pa, kuri savaitės bėgyje nepa
darė progreso. Kuri iš tų kuo
pų užims pinnųjų vietų, peror 
dys tik šios sųvaitės darbas/

Kitos kuopos dar nėra į|i- 
; siūbavusios. West Sidės — 24 
. kuopa, kuri buvo tikimasi už- 
iinsianti svarbių vietų šiose 

I vajaus lenktynėse, dar nesu- 
i judo.

Taip pat Brigliton Parko 36 
kuopoj tyla, jokio darbo. A‘

RENGIA 10 MITŲ SUKAK 
TUVIŲ BANKIETĄ IR

ŠOKIUS

Linija

TS Gothenburgo į Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais Ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Si 
kelionė jungia mūsų Atlantlko Ir 
Klaipėdos laivų susiesiektmą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau 
kloja mūsų naujas laivas "MAfll- 
EHOLM,” keliones laikas 24 vai. 

Išplaukia iš K«w York
Kungshoim........... Spalių 25
Giripsholm ............ Spalių 30
Drottningholm .... Lapkr. 17

Krefpkltės J vietini agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė. Chieago

Marąuette Park — Du pa** 
tarieji L. Vyčių 112 kuopoa

vintas “Rike and Weenie 
Roast ’

Spalių, 16 d. (antr.) 112 kuo 
pos susirinkimus.

Lapkr. ii d. -
choro koncertas, West Side 
Lietuvių auditorijoj.

Lapkr. 25 d. — L. Vyčių 
Chic. apskę seimelis ir met.
Šokiu vakaras.™..

Rasta, kad trys bernai jia- 
vogė $1000 vertės radimu, ku 
ris buvo išstatytas Belgian 
village, Pasaulinėje Parodoj. 
Jie ieškomi ne tiek dėl jų bra
ngumo, kiek norint išgelbėti 
vagišių gyvastis. Radiumo ra-

“Dainos” diacijos (spinduliavimai) yra 
labai pavojingos nemokantie
ms jo vartoti. Gydytojai ir 
policija bijo, kad netyčia, ne-

Oittnoma Tol. LAFnyette 6798 
Naktimis Tsl. CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Va).: 2 Ud E popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office Tel. RKPnblic 7898 
Res. Tel. GROvcbUl 0817

7017 S. FAIKFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2433 W. MARQVETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS. 

VaL 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-11 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANal 0857
Res. PROspect 8858

DR. P. Z. ZALATORIS
v

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1831 SOUTH HALSTED STREET.

Rezidencija 8800 So. Artcsian Are.| 
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet

6 iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—8 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0403

Office l’hone
PROslnat 1028

Res. and Office
2358 So. Leavltt St. 

CANAL 8708

kiekvieno trečiadienio “Jhau-

‘Jaunimas” ateityje

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina c^isų.valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARQUETTE7k. OFISE:
2403 WKST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St.
Telefonas PROspect 1133

Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pėtny^ios vakarais nuo 

7 D»i 9 vai.

RDSELANDOOFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

Seredomųs iki 9 vak.
Subatomis visų dienų iki 9 v.v.
-............... + • -

JOHN fi. BORDEN
1 • • r

Lietuvife AdvokatasA . * * • »'T V -
2201 W. Cermak Road

(W«t 22nd St.)
(Metropolitan ‘ State Bank Name) 

Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

. tktkarafa < Iki 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas, HEPubRc 9800

PERKAM
LIETUVIB-

mSURAHOE 

NOTARY
PUBLIC KUS BONUS
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGAS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2098 WSST 47th 8TREBT Tai, LAPkyette 1083

ALBX ALEŠAUSKA8 and SON
A'

Fumiture and Piano 
Movers

Seniausias Lietuvis 
Moveriš Chieagoje 
7108 80. TAI,MAN ST. 

7128 Mo. ROCKR'ELL ST. 
Tel. REPuKIc 6089-8051
Mes parduodam anglis že

miausiom kainom. Pneahou-
tas H. 'R. >7.00 tonas

k.

go” Nr.

Jaunimas, kviečiamas ben
dradarbiauti “Jaunimui”.

Tel. LAFayettc 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer AVe. ne,toli Kcdjrfe) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliomis pagal 
sutari]

Tel. CANal 8123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Ap-pointinent

Ofiso Tel.: LAFayette J650
Rez. Tel.S VIRginia 0669

DR. V. E. SIEŪLINSKIS
DENTISTAS x 

G A S X - R A Y
4148. ARCHER AVENUE

Kampas Francisco Avė.

TeL CANal 8123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedfillomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REFubiic 7888

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. AMhland Avė. ,
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 8 Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevartl 7820 
Namų Tel. PROsgMSCt 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

______*kl« Įtempimą, kurta
**ti t>rt**Į®ti’nl galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, tfėrvuotu- 
mo. akauOitną akių karfitj, atltalao 
trumparegystp Ir toliregystp. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama I

* mokyklos valkus. Kreivos akys att-
* taisomos Valandos nuo 10 iki t ▼. 
NedSlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at-

i Bltlklnsg akys atltatnomoe be akinių. 
Kainom pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulev&rd 7589

Ofiso t Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. UEAlluek 8288

DR. i G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 3858 W. 89th 81.
Valandos: 18-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedfilląmis pagal sutattl

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tet VIRginia 0084 
Ofiso vai.: 2—4 ir 4—1 ». m. 

Ned8Uomls pagal sutarti

Tel. Oflro BOCLevard 5918—14 
Rez. VlCbory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nno 8:89-8:88 

750 W. 35th Stroet

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškaltas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

TeL BOULevard 7048

DR. C. Z. YEZtt’lS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 iki 8 tlkUt
Berodo] pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WB8T 69th BT.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tsl. Wsntwprth <188

Res. Tel. Hyde Pafk

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOT K M v IR VAIKU UGŲ 

8PECIALIST8
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: l Iki 4 po pfotų, T Iki 8 vak. 

fAdrvras MrM08M

l V A I R O 8 DAKTA&Ali!

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4720 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryta nuo 8 Iki 4 
vai. po plotų fr nuo 7 Iki 8j80 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 18 

valandai dieną.

Telefonas MIDwny 8SM

Ofiso Tel. CAlsimct 8888
Ros. Tel. DREzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
vizų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas lįst Street 

Valandos: 2—4 pop^ t, 7—9 vai. vak. 
Nedaliomis Ir Aventadienlals 10—12

Res. Phone
ENGIca-ood 8841

Offfce Phone
TIRlanglc 0044

DR. A. R. MUCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210 ..

VAL: 2-4 ir 7-8 VAL vakaro

7

DR. MAURIGE KAHN
OYDYTOJAg Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YAR.Is 0991 

Re*.: Tel. Pl.Aza 2400
Valandos:

Nup ld-12 v. ryto; 2*8 Ir T-l V. V. 
Nsdėldlsnlala nuo 10 iki 12 Aleną

L



Šeštadienis, spalių 6 d., 1934

OCEROS 2JNIOS
== n n Y IT riltf

Nuo šio sekmadienio, spaliu 
7 d., Šv. Antano bažnyčioje 
bus penkerius Mišios: 6, 7:31), 
9, 10:30 ir 12. Visi naudoki- 
tės Dievo malonių proga.

Per visų spalių mėnesį mū
sų bažnyčioje Rožančiaus jni- 
nm Idos bus kas vakaras 7:31) 
vai.; sekmadieniais 3 vai. po
piet; reiškia vietoj mišparų, 
bus kalbamas rąžančius.

Dabar eįjįa mūsų parap. ba- 
zaras, parapijos svetainėj. Se
kmadieniais nuo 3 vai. popiet, 
ir vakare, o trečiadieniais ir 
šeštadieniais tik vakarais po 
ražančiaus pamaldų. Klebonas 
kviečia visus Cicerus ir apy
linkės lietuvius paremti parap. 
bazaių.

“ “X ■įStf** smb nonų;

klebonas galės kalbėtis net su, „ „ .~ , • .. . ’,, . ... .... So. Chicago. — Sekmadieni.Europa, Klebonas labai dekin- .V . . . , .‘spalių 7 d. įvyks Sv. Juozapogas choro nariams ir jų vadui .. .
A. Mondeikai.

Šv. Vardo dr-ja klebono in
tencija užprašė keliolika šv. 
Mišių. Klebonas nuoširdžiai 
dėkoja draugijai už sveikini
mus ir gražių atmintį. .

Praeitų sekmadienį 
pašventinimus Seserų 
Apeigas atliko kun. dr. Vait
kevičius, M. 1. C., pamokslų 
pasakė Provincijolas kun. J. 
J. Jakaitis, M. I. C.

Radio C. Z.

Dalyvaus dain. Ona Juozą i tie- mūsų biznieriams {tegerbti, J

įvyku
namo.

RUDENINIS IŠVAŽIA- 
. VIMAS

Roseland. — Spalių 7 d. Vi 
sų Šventųjų parapija rengia 
rudeninį išvažiavimų į Vytau

parapijos visų Pranciškų var
dinių šventė. Tų dienų lygiai 
7 vai. vakare bus nepaprastas 
vakaras su programa, kad pa
gerbus gerb. savo klebonų ku 
nigų Pranciškų Vaitukaitį, ku
ris kati ir nesenai atkeltas į 
šių parapijų, daug gražių dar
bų nuveikė.

i Dėl to, Šv. Juozapo parapi 
jos išrinktoji komisija darbut) 
jasi, kad Šv. Juozapo parapi
jos visų Pranciškų pokylis bū
tų vienas iš iškilmingiausių.

Šv. Juozapo parapijos cho
ras, vedamas varg. K. Gaubio 
taip pat ruošiasi prie šių iš
kilmių. Žinoma dainininkė E. 
Rakauskienė taipgi dainuos 
vaidinių vakare. Tikimos daug 
svečių ir iš kitų kolonijų.

nė, varg. B. Janušauskas ir 
kiti.

Kun. P. Lukošius Šioj para
pijoj daug veikia ir yra visų 
mylimas.

Vakarienė bus kuo skaniau
sia; šeimininkės stropiai ruo
šiasi. Rengimo komisija nui- 
širdžiai kviečia kolonijos biz
nierius, profesijonalus ir visu? 
atsilankyti į šių vakarienę, kr 
riojc turėsime gražių progra 
mų, išgirsime kulbų ir pager 
baime savo mylimų vikarų.

Ieva Lukošiūtė

KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJ

kurių ypatingu būdu pakvie
sti biznieriai. Taigi, visi į biz
nierių vakarų!

Eažančiaus mėnesiui prasi 
dėjus, kiekvienų vakarų laiko
mos yra pamaldos. Ypač malo
nu yra matyti skaitliugui lan
kantis moteris, vyrai turėtų 
daug gražinus pasirodyti.

Pradžioje lapkričiu mėnesio 
mūsų parapijoje įvyks jubilie
jinės misijos, kurias ves gerb. 
Tėvas B. Pauliukas. Tui bus 
patogiausias laikas įgyti šven
tųjų jubiliejinių metų atlaidus.

Ašt.

DAR VIENAS PIKNIKAS

■ ,l"" ’ ■" ■ -..",
kniko, kuris įvyks 14 d., Sio| leidimu buvo paskelbta ir pli 
mėnesio, Vytauto darže, Šis
piknikas yra ruošiamas vieto 
je bazaro. Visas pelnas eis 
vietinės mokyklos naudai ii 
vietinėms seserims. Rap

JUDAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
RODYMAS ATIDĖTAS

Town of Lake. — Bažnyčio
je gerb. kun. kleb. Sk ripkos

čiai po To*n of Lake būva 
pasklidus žinių, kud sekmadie 
nį ir pirmadienį, spalių 7 ii > 
dd., žinomas Ulini įlinkas A»| 
Peldžius rodys įdomius juda-^ 
muosius paveikslus. (Susidėjus 
tūloms aplinkybėms, paveiks- 
lų rodymas atidėtus vėlesniam 
laikui ir apie tai bus spaudo

je pranešta. A. Peldžius

P ADĖ K O N Ė

Parapijos karnivalas sekmin 
gai tęsiamas tolinus. Kiekvie
nų vakarų matosi daugiaus 
įvairumo. Ateinantį sekmadie-

Ciceriečiai rengiasi minėti 9. ...., .. . » ,. to parka su įvairiais sportod. spalių — Vilniaus užgrobi-1 . . ,žaidimais. Ristynės prasidės 3 
vai., po to seks ristynės, lenk
tynės, Šakar - Makar liaudies 
dainos ir kitokie žaislai. \v-

mo sukaktį. Rytų bus šv. Mi
šios už Vilniaus vaduotojus.. • ' X ’4 r *
Sekantį sekina<įienį 3 vai. po
piet, parap. salėj bus fcraži 
programa. Visus kviečiame.

Mūsų klebono vardinėse pas 
klebonų atsilankė 40 kunigų 
iš Chicagos ir apylinkės ir ke
li svietiškiai. Visi klebonui li
nkėjo, sveikatos ir ilgiausių 
metų. Parapijos choras vardi

Progress
FURNITURE CO.

DIDIS
RUDENINIS

IŠPARDAVIMAS
MAŽIAUSIOS KAINOS 

MIESTE

kestra pradės griešti 1:30. į- 
žanga tiktai 10c., vaikam^ dy
kai.

Skaniais valgiais ir gėrimais
visus atsilankiusius svečius»
roselandiečiai vaišins, gera imi 
zika visus linksmins. Už įžan
gos tikietus bus duodama ne 
mažai dovanų. Piknikų laikas 
jau baigiasi ir mažai bus to
kių progų tyrame ore linksniai 
praleisti laikų.

Taigi ateinančiame sekma
dienį visus roselandiečius ir 
chicagieeius širdingai prašau 
atsilankyti į Vytauto parkų, 
o “good tlmc” visiems užtik
rintas. Jeigu lytų, arba būtų

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parap. komitetas ir veikėjai

w___________ . ( visu smarkumu ruošiasi prie
Rengimo Komisija nį ren^jaina graži programa trečio, ir paskutinio, šįmet pi-

PAGERBTUVIU VAKA
RIENĖ

Spalių 4 d., kun. Pranciš 
kus Lukošius minėjo savo va
rduves. Ta proga sekmadienį, 
spalių 7 d., 7 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje visi parapi- 
jortai rengia pagerbtuvių va
karienę su įvairia programa.

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems žmonėms Apie

3c Dienoj
NITGA-TONE jrodė esąs sveikatos 
apdrauda daugeliui 'nusilpusių vyrų 
Ir moterų. Tat tikras tonikas, kuris 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusil- 
pnSJuslus organus. Atrodo, kad visas 
kūnas reaguoja šį stebėtiną trytmen- 
(ą. Jaunystes dvasia sugrįžta nusti
pusiems ir seniems. NUOA-TONE 
stimuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus, kurie tapo neran
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervtn- Į 
gumas pasalinama, nes NUOA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikta kaip to

PASKOLOMS ANT 
PIRMU MORGIČIĮJ
Nuošimtis tik už liku

sių sumų, aut lengvų at- 
mokėjimų nuo 5 iki 20 
metų. Įstojimų ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

Įstok i šių draugijų si- 
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai, Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nork'kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendų iz-šnmokėtų sumų.

Ši Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugijų.
2324 S. LEAJVITT ST. 

Tel. CANal 1678nikas ) nfcrvų sistemų. S) tikrą, to-- 
niką parduoda visi aptiekorial su 

per Šalta diena, visas triukš- garantija sugrąžinti pinigus nepaten- 
.. . klntlems rezultatais. Pilno mėnesio

mas bus parapijos svetainėj: trytmentas už Vieną Doleri. Gaukit 
1 1 J e bonką Šiandien. Nusistebėsite ką Ji

10806 So. Wabash Avė. Jums padarys.
; Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 

Kun. J. Paškiuskas ~ Ide‘uU Liuosuotoją vidurių 25c 
Ir 50c.

OF CHICAGO

EDERALdAyiNGS
loAn asiociation

JUSTIN
MACKIEVVICH

6 Šmotų ąžuolo medžio Break-
fast setai parsiduoda už stebStl-
nai žemas kainas, šis setas leng
vai vertao $25.00. Čia tik —

14.95

Pilnas 3-Jų Dailų Lovos Įrengi
mas. Graži Lova. Coli Rptingsai. 
Vatinis Matrosas. Verta $25.00. 
Dabar viskas už

*14.95

šis nniijiiinariingas aukštos rflSIes 
Tapęs: ry seklyčiai setas kitur rel- 
k/čtų mokfit du sykiu tiek, bet 
Progrese Purniture Krautuvė stO- 
ltja tik už

$47.50
PIRKITE < IA PAKAK III 

TAUPYKITE PINIGfM

tURE1
3222-26 S. Halsted St 

Tel. VICtory 4226 
Vedėjas J. Kalėdlnsku |

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

■ t

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS ,
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 -----------arba------------ Boulevard 7179

ir Reikalaukit

MARIJONĄ OABRKNIENE
kuri mirė rugsėjo 2.%, d. 1934 m. ir tapo palaidota 
rugsėjo 29 d., o dabar ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimų ir palydėjo jų į tų 
neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimų 
iš mūsų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. 
kleb. Albavičui, kuris atlaikė įspūdingas už jos sielų 
ir pasakė pritaikintų pamokslų.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukoto
jams.

Dėkojame graboriui' Butkui kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų į am
žinantį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau A. A. Marijona, lai Dievas suteikia amžinų 
atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras, Posūnis Podukrė ir Sese
rys.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBS JAI

Vbi Telefonai:

1741-1742
'Z* TA

) Specialistai iškalime Ir Išdirbi- 
mc visokių rūšių patnink’.ų Ir gra- 
bnflmhi.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias Icrtaa,

pamtaiklų
šiai su pačiaiAsdlrbėjaia.

CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus mo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSAOOLA MII 
BBUfOMT 8485

, Office: HILLHIDE 8M85 
Vince n t RoeelU, secr.

G RA BO RIA I :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI ORABOEIAI

Patarnauju laidotuv 
Rautais —•  *

darbu Malta ai 
Te*. CANal 8515

PL.Chatefo
1439 8. 49th OtT Cicero, HL

Te*- ČIOBRO 5887

Tol. LAPayette 8572

J. Llulevičfus
G ra bortus 

ir
Balsam, *>tojas

Patarnauja Cbica- rNntfjtt."'goję Ir apyt
Didelė Ir grali 
Koplyčia dykai 

4M8 Archer AvC

I. J. Z 0 L P
O KABO RITO Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tel. ROCIevard 5308—MISUUD01AM PIGIAU NEGU Km | mūrOū

‘ X' ' *TV* * { .•* * • . * .4 "5'^
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir -Vargonai Dykai!

J MUKIUS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABOES

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
31

i'

4?

IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse • •• Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma

tuo pačiu vardai

GRABORIUS
. Koplyčia dykai

1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS J

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139

—

SIMON M. SKODAS
ORABOR1VH Ir BALHAMUOTOJAH 

Patarnavimas seras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOKros 8817

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS J
Palaidoja už $15 «» Ir aukičtau 

ModsrnMka koplyčia dykai 
Mft W. tfitli 8L TeL CANal 8174

Chleaco. Ilk



Šeštadienis, spalių 6 d., 1934

FEDERACIJOS SKYRIAUSk‘mba^ ,vi™ *mėjos kviečiamos atsilankyt ir 
naujų narių atšvęsti.

Ieva Paulienėvaikučiai jam nusiuntė gražų 
gėlių bukietų. Bridgeport. — Simano l}au- dainininkai C1 

kanto draugijos mėnesinis su-. Jonas Čepaiti: 
gir ink imas įvyks sekmadienį, cila, o taipgi 
spalių 7 d, 12 vai., Lietuvių orkestrą. Visit 
Auditorijos svetainėj. Susirin- siklausyti šio; 
kimas yra svarbus reikale re-'

1 ngianio metinio baliaus, arba 
.• 41 metų sukaktuvių draugijos ( 
į gyvavimo; vakaras bus spalių 
128 d.

Kurie negavote laiško kvie
čiant į susirinkimų ir į 'balių,; 
būtinai sekančiame susirinki-J 
me priduokite savo tikrų ad-1 draugai: 
resų. P. K., sekr. . t dosi į i

NEDARBAS LIETUVOJE
Towrf of Lake. — Moterų 

Sųjungos 21 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, 7 d. spalių, parap. moky
klos kambfiYy, 1 vai. popiet. Vi 
sos sųjungietės prašomos su
sirinkti; nepamirškite ir nau
jų narių atsivesti. Valdyba

Ryt ražančiaus pamaldos 
Aušros Vartų bažnyčioj bus 
3 vai. popiet.

KALNAS. — Artinantis 
žiemai, vėl paaštrėjo Lietuvo
je nedarbo klausimas. Atitin
kamos įstaigos tuo klausimu 
jau susirūpino. Jos apsvarstė 
prietnones, ir lėšas suorgani
zuoti viešiesiems darbams.

vakare šv. Jurgio parap. sa- Ruoėiaa pagerbti darb^’ kur,uos reikla atl,ktL
lėj skaitys paskaitų apie auš- ^ių metų Vargonininkų Sų- Spalių 9 d. paminėjimas be-
ri ninku s, o antradienio vaka- JunK°« seiine mūs¥ varK- J- ndrtu bus MeKinley Park sve’ 
re, spalių 9 d. paminėjime, Mc- Brazaitis tapo išrinktas Sųju- tainėj. Dalyvaus visų kolonijų 
Kinley parke, kaltos apie Vi- nK°s pirmininku. Parapijos lietuviai. Taigi ir mes bngb- 
lnių. Be abejonės, šio vetera- chora« tų žinių' sutiko dideliu! tonparkiečiai skaitlingai daly 
no veikėjo kalbos susirinks pa džiaugsmu ir nutarė suruošti Ivaukime. '.. Valdyto
siklausyti gausingas lietuvių pagerbimo - pasilinksminimo
būrys. Be jo, kalbės vietiniai vakarėlį šeštadienį, spalių 13 Federacijos 19 skyr. rengia 
kalbėtojai. Dainuos solistai ir d-> Terapijos salėj. { vakarėlį mąs šokių vakaras bus sekma 
L. Vyčių choras. Nepamirškit, mečiais bus pakviesta ir visi
kad tai bus antradienio vaka- Chicagos Provincijos lietuviai 
re, spalių 9 d., MeKinley par- vargonininkai su Žmonomis, 
ke. Kam rūpi mūsų tautos rei- Visi Brazaičio bičiuliai, ku- 
kalai ir Vilniaus atvadavimas, r*U ji® daug turi visose kolo- 
visi dalyvaukime. nijose, ypač West Side ir No-

____________ _ rth Side, kviečiami atsilanky-
ADTIMACI DA7ADAO spalių 13 d> ’ West sidę>
Ali I INAul DA£AnAu Po vakarienės ir programos

---------- bus pasilinksminimas. Įžanga
West Side. — Spalių 14 d., 25c. Rap.

mūs parap. svetainėj prasidės
K bazaras. Tęsis spalių 14, 21 ir 

28 dd. Parapijonai dabar ba- 
zarui neša įvairias dovanas į 
klebonijų. Moterys gamina la
bai gražių siuvinių. Kažin ką 
vyrai droš?
Kun. A. Jeskevičius sveiksta
Kun. A. Jeskevičius, M. I.

C., po apendicito operacijos, 
kurių padarė dr. Jovaišas spa 
Iių 1 d., eina geryn. Už kokios
savaitės tikimasi sugrįš atgal lėj, todėl paveikslų rodymas 
į Aušros Vartus. Mokyklos’atidėtas kitai progai. A. P.

NE KOKIOS ATOSTOGOS

Town of Lake. — šv. Kaz. 
Akad. Rėmėjų 1 skyr. regu- 
liaris susirinkimas įvyks sek 
madienį, spalių 7 d., 2 vai. po 
piet, mokyklom kambary. Pra 
šomos rėmėjas- skaitlingai su 
sirinkti. Pirm.

ŠIAULIAI. — 3fl metų lie
tuviškos spaudos atgavimo su
kaktuvėms paminėti, Šiauliuo
se netrukus prasidės senovės 
knygų paroda.

Žudikas plėšikas Vito Nitti, 
18 m. amž., nubaustas kalėti 
iki gyvos galvos. Jis nužudė 
vienos skalbyklos vežėjų.

Bridgeport..«— Dr-jos Šv. 
Petronėlės susirinkimas įvyks 
sekmad., spalių 7 d., 1 vai. po
piet, Šv. Jurgio parap. svet. 
Narės malonėkite atsilankyti 
ir užsimokėti užsilikusius mo
kesčius.

0. Kliučinskaitė, rast.

Kaip kas sekmadienį, taip 
ir rytoj, radijo klausytojai tu
rės malonumo pasigerėti radi
jo programa, kurių leis Prog- 
ress Fumiture krautuvė A- 
stoties WGE8 11 vai. prieš 
piet. Dalyvaus keletas gabių 
radijo dainininkų ir daininin
kių. Be dainų, bus pranešta 
visuomenei įdomūs dalykai. 
Dėl to patartina kiekvienam 
pasiklausyti. KL

J. Šiaudvitienė ir E. Ogen- 
taitė spalių 6 d. rengiasi va 
žiuoti į Grand Rapids, Micb. 
J. Šiaudvitienė važiuoja pas 
savo dukrelę, kuri yra Pran- 
ciškietė vienuolė ir toj parap 
mokytojauja.

Laimingos kelionės.

Su naujais radijo ne tik ga
lima pasiekt Europą, ir gra
žus balsas, bet ir geriausias ir 
pigiausias būdas pasilinksmi
nimui namuose. Muzikų kokių 
nori ir kada tiktai nori. Mūsų 
žymūs dainininkai ir Muzika 
ntai ant rekordų visados yra 
Jums gatavi patarnauti. Jei
gu pirksi naujų raditr pirk 
radio kombinacijų, o bus visi 
patenkinti. Kainos nuo

North Side. — Spalių G d., 
3 vai. popiet renkasi į para
pijos svetainę visų draugijų 
išrinktos komisijos ir valdy
bos dėl parapijos bazaro, kad 
gražiai sutvarkyti draugijų bu 
das, nes spalių 7 d. prasidės■a
bazaras. Paffapijonas

VESTSAIDIE6IAI VĖLIAU 
MATYS JUDAMUOSIUS 

PAVEIKSLUS

Rytoj nuo 1 iki 2 vai. po-, 
piet bus graži Budriko krautu

Pranešimai RENDON G kambariai ir 
maudyklė ant antro aukščio. 
Viskas naujai ir gražiai iš
taisyta. Renda pigi.

2723 So. Emerald Avė:

North Side. — Svarbus su
sirinkimas Labdarių 6 kuopos 
įvyks, sekm., Spalių 7 d., tuo
jau po pamtUdų parapijos mo to! tai yra muzikėlis instru 

mentas, kurį nesigailėsite įsi 
giję-

PARDAVIMUI arba MAI-I 
NYMUI 40 akerių ūkis. Su 

j gyvuliais ir paukščiais. Geros 
triobos; prie gero kelio ir ne-Į 

į tol?' nuo miesto. Atsišaukite:
MR3. U. ASTRAUSKAS 

R. R Na 4, Bot 84 
Plymouth, Ind.

i Lietuv
ig TRUMPAM ATKODUOS f

Tiktai po 50 centų Vienas
“Rjo’ Mikas" Ir Trauk stmntski Polkos. J. Kirvelis. orkestrą 
Lietuvos Hymnas ir N ortu Miego Polka. Lietuvių Tautiška 
orkestrą —

16258 — Skudutis Ir karkia Galijotas. Niekus su orkestrą 
16261 — Studento Sapnas Ir Svetima Padange. J. Glraitls Ir S. Paura 

— Vasaros Grožybėa Ir Atslekyrimas su Mylima. J. Paliraa ir 
Glraitls

16200 — Sent Duok Tabako Ir Elva Boba Pupu Kult. Jonas Butėnas 
16204 •— 1-2,3 BRR — Kupletai ir Polkai "Jovalas.” Dineika Ir 

Petrauskas
16269 ■— Aukso Miglos Ir Meilės Tu Mums Nedainuok. 8. Pauras ir 

Gtraitis
16173 — čigonai Ir Vakar Vakarei). Budriko Radio orkestrą 
14014 — Klausyk Mylimoji ir Burdlnglerius Praktlkuoje. Žiūronas ir

• Grupa.
- Gasroadines Bankletas Ir Pas Motinėlė. J. Žiūronis Ir Grupa
- Sėdžiu Po Langeliu Ir Pas Močiutė Augau. Krasauskienė Ir

VaMėHūiė V ' ■' ,

- Per vilnis — Valcas Ir Nepaiplrlk -Manės —, Polka. Instru- 
mentil iškas* t rijo

14029 — Llnorolnls Ir Užgavėnes. J. Žiūronas Ir Grupa 
14641 — Diemantas Polka Ir Gellnas Polka. Kaimo orkestrą 
14641 — Laivine Ir UimlrSl Tėvu Kapus. Jonas Butėnas 
26623 —- Atsiskubino BetiejUn Ir Gul Šiandienų. Brooklyno Mlsrus 

‘ Kvartetas
kad nn’Sėle.i Ir Varguolis, 14fld« Sipavičiūtė

• Pas MalūnėlJ — Valcas ir Ant Kiemelio — Polka. KariSkas 
benas

26080 — Godelės Urėdas Maiše. A. Vanagaitis Ir K. Kraučūnas 
36085 — Ku-Ku —Valcas ir Tėvynės — Polka. Tarptautinė orkestrą
26086 — Bučkio — Valcas ir Nauja — Polka
26087 —.Bernuiėl Neveik Pačios Ir Sibiro Tremtinys. Juokis O'Sauskas
26088 — Kur Nemunas ir Dauguva Ir SmūklėJ Valnlkėlia J. OlžauUkas
26081 ę-Linksmas Jaunimėlis — Polka ir Agotėlės —- Valcaa Soltfu 

. ' ■ orkestrą
26013 — Ant Marių Krantelio Ir Prlrodino Seni Cmonės. Jonas Butėnas 
26094 — Oi. Cla-čla Ir Ganėm Aveles. Mare Strumsktenė Ir P. Petrai

tis
—- Grybai Ir Levendrėlls Maro Strumsklenė Ir P. Petraitis
— IJetuvaltė — Polka Ir Močiutė — Valcas. Amionlmu duetas
— G» spūdinė Razallja Ir Jonas Pas Rože. S Pilka Ir M. gemal- 

tattė ““
—, Barborytė NosJ Trina Ir Alutis Ir žemės Rojua 8.

M. Zemaltaltė
— Obuoly* Ir Atmatnlbku Daina. Petras Petraitis 

24102 — Didmiesčio Ir Kares IAtiku Polkoa Juozo Sasnausko 
26105 — Angelai Gird Danguje ir Tvllalą Nalktl. Petras Petrrallls 
28106 — Mano Tėvelis — Valcas ir Ar žinai Kaip Gerai — Polka P. 

— Barpallaus orkestrą
Dėlsnesmo — Valcas Ir Kraičio Polka. P Sarpaliausork. 

8000 — 21 Metu Kalėjime Ir Varpelis — Valcaa 8. Rimkus Ir Bud
niko orkestrą

— Daktaras Ir 7 — Pačios. 8. Rimkus Ir Budriko Radio ork. 
8002 — 4 —- P-'t-’l ir Meilės Karalaitis. K. Pažerskis ir Rudrtko Ifa-

dlo orkestrą

Pirkėjos rirkdamns 6 rekordus, ganu $3.00 vertės lie 
tuviškų> gaidų dykai.

Prūriuntimas ^Amerikoje 50 centų, o į Canada $100. 
Rankiniai gramafonai atpiginti ilęi $2.95 
Midget Radio po '

161945
16096

FOTOGRAFAS 
Atsidarė nuosava, mo 
derniftkų studlo su Hol 
lywood žvlesomM 

420 WE8T 63r<l ST. 
Engleveood 5840—58*1

Daug žilumos — natai pelenų; ge
ras užvaduotojas dėl Pocabontas: 
Black Gold. lump arba egg. |6.00;j 
Mine run. $5.75; screenlngs 84.75. , 

GRINDY MINING COMPANY 
Cedarcrest 20lt

klausia 14021
14026

14624
[OLD GOLD RŪKYTOJA NUO 1932]

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storas Vilnonius 
Svodertus dcl Vyrų, Moterų, 

.uergaiėlų tr Vaikų 
NFRIA VIINONEN PANCIA- 

KAS DEL MOTERŲ IR 
VYRŲ.

Taiso senus svederlue

26074Maloni plė Colbęrt:—
Old Gold’s pasaka yra ytin svarbi pasaka dėl mo

terų. Bet męs negalime jos papasakoti taip gerai, 
kai tai papasakoja patįs Old Gold!

Moteris kuri ruko Old Gold, pati patyria jų vė
sumų, Švelnumų, draugingų lengvumą-gerklei, Šio 
tikrai skirtingo cigareto. Ji patyria, taipgi, kad liuosi 
nuo alyvuoto, dirbtinio paskaninimo, Old Gold yra 
tyresnis, taipgi Švelnesnis rukimas . . . nepaliekųs 
peiktino kvapo rūbuose arba atsikvėpavime.

Mes pakartojame, Old Gold’s pasaka, yra ytin 
svarbi pasaka motei ims. Mes ne galime jos papa
sakoti taip gerai, kai afjįąji padaryti patįs Old Gold!

Širdingai, '
P. LąRJLLAUD COMPANY, INC. 

UTBGTA ntS

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vietnry 3488 

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais..

26095
26096
26097

Pilka Ir

P. S.—Mes tikime, kad jus atkartosite savo drau
gams, plė Colbert, kad: Geresnio Tabako neauga 
negu kad vartojama Old Gold. Ir jis yra tyrus. 
Ir todėl Old Golds yra lengvus ant GERKLES 
ir NERVU.

Katrie perkate anglis 16 
dral vertų. siųskite Juos J 
CRANB COAL CO. Gausite 
geresnes anglla ui maliau 
Plnfgų

rtULUM. AMERIKOS CIGARĖTAI

Naujoj Vietoj
l AUDETTs Colbert CeciI B. Dc Milte paveiksle "CLEOPATRA’ 

tai yra Parumount paveikslas. ,

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: BOUlev&rd 4705—8167

12100 So. Halsted St 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092,

Švelnus gerklei CIGARETAl
Lietuvių programas WCFL, 970 k. kas nedėldienį nuo 1 
iki 2 vai. po piet.
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