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Britų Vyriausybe Nusileido Karo Laivynui
PRANEŠA, IŠ JAPONIJOS SKRIDUSIU 

AMERIKIEČIU YRA GYVU

IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ VAIZDELIAI
a

Iširs Austrų Fašistų Orga-

z mzacija
\

AMERIKOJE GAL BUS SUKURTI 
“BUDĖJIMO” KOMITETAI

DARO NUSILEIDIMŲ 
JŪRININKAMS

AMERIKIEČIU LAKŪNU 
ESĄ GYVU

LONDONAS, rūgs. 17. — 
Kai-kurių karo laivų jūrinin
kai viešai pradėjo reikšti ne
pasitenkinimo vyriausybe už 
jos skelbiamą ekonomiją ka
ro laivyne. Kitur jūrininkai 
ėmė rodyti nepaklusnumo že
nklų. Tada Sir Austen Cham- 
berlain, pirmasis admiraliteto 
lordas, parlamente paskelbė, 
jog vyriausybė palengvinsianti 
gyvenimą laivyno vyrams. Pa
skirta komisija patikrinti e- 
konominę jūrininkų padėtį. 
Tas reiškia, kad laivyno tar
nautojams nebus mažinamos 
algos.

SEATTLE, Wash., rūgs. 17. 
— Gauta žinia per radie, kad 
amerikiečiu lakūnu Allen ir 1. Atremontuotas (pertaisytas) J. Am. Valstybių karo laivas “Arizona.” 2. W. H. 
Moyle, andai iš Japonijos skri-i^ec^» kurs paskirtas generaliniu konsuliu į Ottawa, Kanadoj. 3. Indiana valstybės uni- 
dusiu ’į čią, kad laimėti dova- yer.siteto Prof c°gshaI1, kurs surado ir nustatė šalies gyventojų centrą, arti Linton, 
ną, esančiu gyvu kokioj tai ne- Ind.
apgyventoj salaitėj toli šiau
riuose.

REIKALINGI “BUDĖJIMO” 
KOMITETAI?

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNAS SMARKIAI 

STATOS

Šiemetinis statybos sezonas 
yra labai intensyvus. Statomi 
gražūs namai ne tik Kaune, 
bet ir priemiesčiuos: Panemu
nėj, prie Vytauto parko, Ža
liakalny. Per šių metų 7 pir
muosius mėnesius (ligi rug- 
piūčio 1 d.) buvo išduota tiek 
leidimų: pastatyti gyvenamus 
namus iš akmens ar betono 
148 (1930 m. 159), kitam rei
kalui, taip pat iš akmens 43 
(39), medinių gyvenamų na

tai rengiasi. Bet tai įvaro di
delio susirūpinimo kai kurie
ms belgams. Pradedamuosius 
darbus mano pradėti jau gruo 
džio mėn. Turimomis žiniomis, 
tokios stoties pastatymas at
sieitų apie 35 mil. litų. “R.”

KATALIKIŠKOSE MOKYK
LOSE 2,662,000 MOKINIŲ

WASHINGTON, rūgs. 16.
— Šalies Katalikų Gerovės ~; 
Konferencijos Auklėjimo de
partamentas apskaičiuoja, kad
šiais mokslo 1931—32 metais 

mų 411 (289), kitokių 235 | visas katalikiškas mokslo įstai- 
(177). Iš viso privačių stdty-)gas visoj šaly pradėjo lanky-

GAL SUIRS ORGANI
ZACIJA

VIENNA, rūgs. 17. — Pra
neša, kad po nepavykusio au
strų fašistų organizacijos su
kilimo, koks pradėtas Stirijoj, 
matyt, bus visai panaikintas 
jos veikimas.

Fašistai neteko visų svar
biausių ir vyriausiųjų vadų 
ir rėmėjų. Vieni jų uždaryti 
į kalėjimus, kiti pasprūdo į 
užsienius. .

ATIDARYTAS OLANDI
JOS PARLAMENTAS

HAGA, rūgs. 16. — Kara
lienė Vilhelmina atidarė Ola
ndijos parlamentą. Kalbėda
ma ragino narius imtis grie
žtos ekonomijos valstybės rei
kaluose.

IRAKE SIAUČIA CHOLERA

JERUZALE, rūgs. 16. - 
Britų valdomame Irake (Me
sopotamijoj) siaučia cholera. 
Šimtai žmonių suserga. 719 
jau mirę. . '

ŽIOGAI ARGENTINOJE

PRIETARINGESNĖ UŽ 
PAGONUS CHICAGOJE MAJORO SUMANYMAS

CHIKKAT, Kinija. — Į vie
tos Maryknoll misionierių di- 
spensariją gauti vaistų savo

SMURTININKŲ PA
SLAPTYS

ATLANTIC CITY, N. J., nesveikam kūdikiui kelis kar- 
rugs. 17. “American Bar!^ atėjo nepaprasta moteriš- 
Association” prezidentas C.^g Kada jai patarta atnešti 

A. Boston čia kalbėdamas pa-ikūdikį, jinai atsakė, jog bija- 
reiškė, kad gal šioj šaly pri- nįį, kad jos kūdikio neapsės- 
sieisią išnaujo sudaryti taip “piktosios dvasios.” 
vadinamus budėjimo” komi- Susidomėjęs ta moteriške
tetus plintančių organizuotų 
piktadarybių išnaikinimui.

Anot Boston, amerikoniška 
civilizacija nepajėgia išnaikin
ti piktadarių. Jų-daugelio su
sekimas tiesiog negalimas. Pa
galiau piktadarių teismuose 
baudimas abejotinas. Savo ra
žu kalėjimai kupini kalinių.

kun. Tierney ją klausinėjo ir 
patyrė, kad ji paeina iš Peru 
respublikos. Tenai susituoku
si su kiniečiu pagonu ir su 
juomi atvykusi į Kiniją. -

Iškelta aikštėn Chicagos 
", smurtininkų paslaptys, t

Kitados nužudytas smurti
ninkų gaujai priklausęs Mi- 
chael Heitler. Jis nusimanė a- 
pie savo likimą. Tad surašė vi
sas smurtininkų paslaptis ir 
tą raštą paliko dukteriai. Da
bar jo laiškas pateko Į spau
dą. , . % v'

Iškeliama aikštėn mokėti

Chicagoj yra užsiėmimų, ku
riuose pareigas atlieka poli
cija, nors tai negalima pripa
žinti policijos darbo rūšimi.

Majoras Cermak sumano į 
tuos užsiėmimus pašaukti be
darbius karo veteranus, gi ti
kruosius policmonus paliuosa- 
vus pastatyti kovoti piktada
rius.

Policijoje vietų ieško apie 
17,000 jaunų vyrų. Iš jų ga-

tojų iniciatyva buvo pareng
ta 1,468 nauji butai. Tas rei
kalas jiems atsiėjo apie 30 
mil. litų, iš kurių 2 mil. tenka 
už valdiškų trobesių pastaty
mą. Už kubinio metro pasta
tymą gyv. namams iš akmens 
ar betono reikėjo vidutiniškai 
mokėti po 65 lit., kitokiems iš 
betono po 35 lt., medinių gyv.

ti apie 2,662,000 mokinių.
Šis departamentas taipat a-

pskaičiuoja, kad visose saky
tose įstaigose mokytojauja 89,- 
981 asmuo.

RASTAS NUŽUDYTAS 
LAVONAS

NEW YORK, rūgs. 17. —
namų po 45 ir medinių namų, Į Praeitą savaitę Long Island 
skirtų kitiems reikalams, po įlajoj nežinomu du vyru nak- 
25 lit. “R.” čia užpuolė savo laive atosto-

PABRANGO DARBININKAI
gaujantį B. P. Collings, jį 

surišo ir įmetė jūron, jo žmo
ną kriminaliniai užpuolė ir 
paėmė į vieną pakraštį. LaivePagyvėjus namų statybaf 

Kaune, pabrango ir statybos likus tik jųdviejų mergaitė 5
« 1 • • « • TT V i i • j 1 • i J • _ _ 1metų, kuri ant rytojaus rasta 

apleistam laive. Rasta ir Mrs. 
Collings.

mūro darbų moka po 2 lit. 70c Ši pastaroji visas laikas po-

darbininkai. Ypač pakilo kai- 
lima parinkti kelis šimtus a-Inos specialistų darbininkų, 
tatinkamiausių. Taip jiems už valandą prie

NUBAUSTI UŽ SUKTYBES
Matyt, ji buvus katalikė, policijai ir politikieriams pa

neš žino, kas yra išpažintis ir pirkimai. Išvardina 8 savo
komunija. Ir štai ši moteriš
kė virtusi prietaringesnė už 
pagonus.

BAŽNYČIOS GRIUVĖSIUO
SE RASTA 150 ŽMO

NIŲ LAVONAI
AUGA KINIEČIŲ KON

GREGACIJA

BELIZE, Britų Hondūras, 
rūgs. 16. — Vienos katalikų gs 
bažnyčios griuvėsiuose rasta 
150 žmonių lavonų. Visi lavo
nai paimti į vidurio miesto 
aikštę ir ten sudeginti.

SANTA FE, Argentina, rū
gs. 16. — Šios respublikos pro
vincijas Santa Fe, Cardoba ir 
Santiago dėl Estero apnyko 
žiogai* Grąsina derliams 800 
ketvirtainių mylių plotuose.

Miesto teisėjas Sbarbaro 
baudomis nubaudė 23 pirklius 
už suktybes naudojant svars
tykles.

Nubaustų tarpe yra duonke
piai, ledo pardavėjai, daržc- 

Chicagoj už. trafikos taisyk vjų pirkliai ir vienos gazoli-

priešus, kurių jis bijojo.

NEPAISO POLICIJOS 
TIKIETŲ

lių peržengimą nusižengusie
ms automobiliais važiuotoja
ms policija išduoda tikietus,

nos stoties savininkas.

— 3 lit., dirbantiems pagal 
Ištukas po 3 lit., dailidėms po

licijos kamantinėjama. Paga
liau vanduo išplukdė į pakra-

1 lt. 50e. ir stogų dengėjams i štį nužudyto Collings lavoną, 
po 3 — 3,50c. ! Rankos ir kojos surištos, kaip

Mrs. Collings buvo pasakota.Šiaip paprasti darbininkai 
už darbo valandą gauna nuo 
90 centų iki 1 lito. “R.”

SUGAVO DIDELĮ VANAGĄ

Suffolk apskrities distrikto 
kąltintojas nelabai tiki tos 
žmonos pasakojimams ir ją iš- 
naujo kamantinėja.

SWANHWAFU, Kinija, ru- 
16. — 1927 metais apaš

talinis delegatas Kinijai, Jo kad jie stotų teisman
Eksc. arkivyskupas Constan- 
tini, čia įkūrė kiniečių vyrų 
kongregaciją vardu Viešpa-

Sakoma, jog viso žuvusių j ties Mokiniai.” Delegatui šia- 
žmonių čia ir apylinkėse bū- rae darbe gelbėjo miręs ki- 
sią apie 2,000. nietis vyskupas Chao.

Nežiūrint sargybos veikimo, Netoli šio miesto ši kongre- 
griuvėsiuose plinta plėšimai, gacija turi savo vienuoliją ir
Parėdyta šaudyti plėšikus.i 

Mieste Tela, Hondurase, mi
rė J. A. Valstybių konsulis

60 narių (vienuolių). Du na
riu jau išėjo į kunigus.

Šiai naujai kongregacijai
Taggart, kurs mieste Belize jos pradžioje vadovauja ispa- 
susirgo plaučių uždegimu pra-'nai kunigai Redemptoristai. 
ūžuą uraganui.

VAKARŲ AUSTRALIJA UŽ 
NUOSAVĄ DOMINIJĄ

MELBOURNE, Australija, 
WASHINGTON, rūgs. 16/ rūgs. 16. — Vakarų Aūstra-

AMERIKOS LAIVYNE 
RAMU

— Kada gauta žinių apie kilu- lija išsprendė atsiskirti nuo 
sias neramybes Britanijos ka- abelnosios Australijos ir jku- 
ro laivyne, tuojaus patikrinę rti atskirą dominiją i(Britani- 
ta šios šalies laivyno padėtis, jai priklausomą valstybę). Tuo 
Praneša, kad J. A. Valstybių tikslu gyventojai bus pakvie- 
j ai vyne ramu. sti balsuoti už apsisprendimą,

 Jmik

SMURTO AUKA

Trafikos teismo teisėjas So- 
stenby pranešė, kad žmonės 
nepaiso tų tikietų ir neina tei
sman. Virš 10,000 žmonių vi
sai neatsiliepė. Jie visi bus a- 
reštuoti ir užsimokės pabau
das ir teismo lėšas.

Toliaus teisėjas sako, kad 
toks elgimąsis privers policiją 
panaikinti tikietus ir trafikai 
nusižengusius tiesiog areštuo
ti.

BUVUS SMURTININKŲ 
BANKA

Nesurandamas uždarytos 
First Italian State bankos 
precidentas Ariani.

Tuotarpu iškeliama aikštėn, 
kad Ariani buvo daugeliui 
smurtininkų bankininku. Šios 
sąskaitos atskirai buvo veda
mos. I

Ties 77 ir Laramie gatvėm 
automobiliu je rastas nušautas 
Carlo Piazza, 40 m. mechani
kas.

4 ŽUVO UŽLAJOJ

OAKLAND, Cal., rūgs. 17. 
— San Francisco užlajon įkri
to liepsnojąs Pacific Air Tra- 
nsport Co. orlaivis. Žuvo vai
rininkas ir 3 keleiviai.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 17. — Arti Tumu Se- 
verin nukrito ir sudužo kelei
vinis orlaivis. 6 žmonės žuvo.

TOKYO, Japonijai, rūgs. 17. 
— Šį miestą ir apylinkes va
kar palietė žemės drebėjimas.

* •

HAVANA, Kuba, rūgs. 17. 
Čia baigės gatvekarių tar

nautojų streikas.

■a___

Igliškėliai, Mariampolės ap. 
Nesenai didelis vanagas, be
vaikydamas karvelius įskrido 
ūkin. Gumausko kluonan. Čia 
jis ir buvo sugauta. Pakirpus 
sparnus vanagas įleistas svir- 
nan, bet nieko nelesa ir žmo
nių vengia. “M. R.”

PANAIKINS PROVINCIJŲ 
TARYBAS

PRETORIA, Transvaalins, 
rūgs. 16. — Pietų Afrikos U- 
nijos ministeris pirmininkas 
Hertzog pranešė išsprendęs 
panaikinti provincijų tarybas.

WELLINGTON, Naujoji

SU DARŽINE SUDEGĖ 
ž. Ū. AKADEMIJOS

MAŠINA

Krakių valsčiuj Zundelynės 
kaime sudegė Vlado Gimbuto 
daržinė, dengta šiaudais, joje 
buvę ž. tik1, akademijos kulia
ma mašina 16,000 litų vertės, 
ir dobilų 5,000 litų vertės. Vi
so nuostolių padaryta už 24,- 
000 litų. “R.

STATYS HIDROELEK
TROS STOTĮ

»»

Hidroelektros stočiai netoli 
Petrašiūnų statyti visai rim-

__

Zelandija, rug^s. 17. — Queėns-
town ir apylinkes supurtė že
mės drebėjimas.

\

CT1ICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie pramatomas 
lietus ir vėsiau. Vakar tem
peratūra išnaujo buvo pakilus 
virš 90 laipsnių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 3
Belgijos 100 belgų 13.96 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos. 100 mark.

___ _

19.48
23.70



o DRAUGAS Ketvirtadienis, Rūgs. 17, 1931

“DRAUGAS”
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 36.0S. Pu- 
sal Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — 33.30. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama |7.00, Pusei Me
tų — 34 00^ Kopija .Ola. *

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
šlna, jei neprašoma tai oadarytl Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. >
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Mums nesvarbu, ko jie čia lankėsi. Tai jų 
(..'ykas. Tik mums atrodo, kad kailio
Inu. raštininkams, būti] buvę labai įdomu ap- 
kt lyti mūsų parapijas, jų mokyklas, mer
gaičių akademijų, lietuvių kolegijų ligoninę' 
ii kitas mūsų įstaigas, ku.i >» da kiekvienas 
Miisipratęs lietuvi,, gėrisi ir didžiuojasi. Pp

Labdarybės Skyrius.
Pranešimas Visoms Labd. 

Sąjungos Kuopoms.

Visos Labd. Sąjungos kuo-

AČIU, AČIŪ

Daugelis lietuvių turi
inuos įyairių daiktų — auksu 

į ar sidabru — kurie jau išėję 
lis mados. Paaukokite juos lab 
jdarybei, o čia bus sunaudoti

Šiuomi širdingai ačiuojame gražiems tikslams.
visiems geradariams, kurie

O ozas ir Gricius paaitenkTa. tk “Stuko- P08’ kuri°8 dalyVavo Pa8ku‘ aukomis ir kitais būdais pl i
timam Centro išvažiavime 1 rrinus” piknikų uP'uukę. Pagalia i, jie nemė

na-i Publika abiem kalbėtojam 
dėkojo karštais rankų ploji
mais.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
IŠ LABD. CENTROKarts nuo karto skelbiame 

spaudoje, kad kuris ar kuri se 
natvės sulaukę, darydami pali- 

vl" kimo testamentus nepamiršta 
ir Labdaringos Sųjungos; ar-

Kas pirkote bilietukų dėl 
gramafono Labdarybės Cent
ro piknike, rūgs. (ttept.) G d., 
Labdarybės ūky, žinokite, kad 
laimingasis numeris yra 767. 
Kas turite tokį numerį, malo
nėkit atsišaukti sekančiu u»i-

’ .sidėjo prie išvažiavimo pasi
sekimo. Taipgi ačiuojame vi
soms kuopams, visiems veikė-

gino nė su mūsų laikraštininkais plačiau įsi- w a (sekimo. Taipgi ačiuojame
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 i Dėl to’m„8 ir lllanome,‘ kad tiedu r« M®1, «w> pratinos padu-

vai. po plet i laikraštininkai, būdami Chicagoje, lietuvių atvežti į Centro . . darbininkams kurie i , , “ *’ L
į gyvenimo „ė kiek nepažino, nes „ė vienos ^kinkinių, kuris įvyks 30 d. Vbl“

j iš jų kultūrinės, nei kitokios lietuvių įstai- 8*° mėnesio, Ausi os \ artų pa-
! gos neaplankė. Matyti, jie priklauso prie tos iaP1j°s salėje. j
1 rūšies laikraštininkų, kuriems kultūriškas lie

Centro Valdyba
pinigų bankoj nuošimčius pa
aukoja Labdarybei. Tai kilnūs

Sykiu prašome atvežti pini- 'ėms bažnyčioje turi būti išda- z,nones‘ Ml?Us -i161118’ gal nie‘
tuvių gyvenimas yra paskutinėje vietoje.

PASTABELES.

gus ir už parduotus tikietus linti savaitę prieš rinkliavų 
dėl aukoto gramafono. Be to, 

i visos kuopos prašomos nelai

, , . , , . .... , resu: Zigmont Gedvilas, 12022kas kitas, kad ir palikimų ga-
• ,, I Haįsted St., \Vest Pull-vęs, neatsimins maldose, (X T11Y „ man, III.

labdariai tikrai nepamirs sa- .Važiuodami patelefonuoki t:

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunriay.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — »«.00. Sis Months 

— 13.60. Tbree Months — 32.00. One Month — 76e. 
Europe — One Year -J. $7.00. «x Montha — 34.00. 
Copy — .03c.

Advertlsing ln “DRAUGAS” brlngs best results.
Advertising rates on appllcatlon.

SAVU REIKALU.

Ruošianties prie Seimo. Lai
kyti pinigų savo ižduose?'^ J“ j«> ''isoms kuopoms pra- vo geradario. Taigi verta vi- Kas'I»mi7o','e

dėti ruoštis prie metinio Su- siems, darant testamentus ne-1 . , ... x....... . ’ . .apsiausta (kautų) ir dvi siau-mo, J,s garsinti. Sermo garsi- pamiršti ir Labdanngosros 8, dines 
ntmut genaus,a prremonė is- jungos. Už tokius geradarms 
kabinti viešojoj vietoj afišas, kasmet atlaikoma po kelias 
Visi matys, visi domėsis. šv. Mišias.

Nesenai Chicagoje ir kitur Kupiškėnai atvežti į Centro susirinkimų, 
pradėjo organizuotis į tam tikrus kliubus. Pinigai kaip visiems žinoma,
Mes, manydami, kad iš Kupiškio kilę lietu- Centrui labai reikalingi. Yra 
viai organizuojasi tuo tikslu, kad padėtų sąskaitų, kurios būtinai reikia 
Kupiškio žmonėms kultūros bei švietimo rei apmokėti. Nuošimčiai už pir- • •
kalus tenkinti, įdėjome j mūsų laikraštį ke- mųjį mortgičių Metropolitan ; urnai į programų. k kt 1
lėtų ju atsišaukimų. Bet dabar iš paskelbto State Bank taipgi reikia mo- *mUt , programų taipgi it i

" >> i -xi_ j n • u- :xi * i -u.- a a -ii kia anksti pradėti rinkti. Tuo“N-nose” laiško dr. Graičiunui, Kupiškėnų keti. Be to, pastaruoju laiku 
kliubo pirm-ui, matome, kad to kliubo tikslas reikėjo pataisyti šulinys ūky- 
yra padėti skelbti laisvamanybę Kupiškyje, je, kas irgi nemažai atsėjo.
Iš Kupiškio K. Jėčius rašo dr. Graičiflnui, Vienu žodžiu, greitu laiku rei- 
kad “mūsų tikslai, mūsų idėjos sutampa, ir kalinga sukelti virš 600 dol. 
mes susitinkame kovos lauke, nešdami savo

V—a.

su. Komisija.

DVIEM TROKAIS I 
PIKNIKĄ

KAS DĖJOSI LABD. S A. 
JUNGOS IŠVAŽIAVIME“Draugas”, kaipo dienraštis, tarnauja 

Amerikos lietuvių visuomenei nuo 1916 metų 
pradžios. Jisai daug nusipelnė Lietuvai, A- 
merikos lietuviams ir gražiai informavo sa
vo malonius skaitytojus įvairiais gyvenimo 
klausimais, kasdien teikė žinių.

Mūsų dienraščio vadovybė trokšta, kad 
“Draugas” būtų įvairus ir įdomus, kad skai
tytojai ir lietuvių visuomenė. būtų juo pa
tenkinta. l)ėl to retkarčiais Įvedame naujų 
skyrių, tobuliname laikraščio administracijos 
aparatų, didiname redakcijos štabų. 

v Malonu yra pranešti, kad į dienraščio
“Draugo” redakcijos dąbartinį štabų vra . v v. .
pakviestas p. Petras Jurgėla-Jurgelevičius, i “syki aflt visados užbaigsime ginčus su Ro- pje rinkliavų bažnyčioje Lab. gijose, organizacijų kuopose, rims Labd. ttų-ga nuveikė: pa

. mno rultirrr nrrnttinlo ___ >> SSnilinirlli I .ttiViK rluGur

idėjos vėliavas prieš juodų jį klerikalizmų.” 
Kitoje vietoje pasakoma, kad už Amerikos 
Kupiškėnų pinigus reikia “prie pat Kupiš
kio įkurti Laisvamanių Kapines,” kad “jiems 
mirus jų karsto kunigas su krapyla nebe-

Valdyba.

tikslu reikia aplankyti visus 
savo kolonijos biznierius ir pa 
prašyti skelbimo. Neatsisa
kys.

Da yra laiko. Da yra laiko 
įsubruzti ir gražiai iki seimo 
labdarybei pasidarbuoti, kad 
Seimo diena visi galėtume pa-

BRIGHTON PARK. — T
Labdarių Sųjungos Centro iš- 

Lab. Sųjungos išvažiavimas, važiavillliĮ 8 kuopa atvažiavo
kaip žinome, įvyko savame ū- (jvįeni dideliais trokais ir dū
ky rūgs. 6 d. Diena buvo gra
ži, tat ir publikos apsčiai su
važiavo.

rė visokį biznį. Gauta gražaus 
! pelno. Trokus aukojo anglių

tarnavęs Lietuvos kariuomenėje kapitonu. 
P-rtas Jurgėla Lietuvoje yra žinomas kaipo 
rašytojas, kelių knygų autorius, skautų or 
ganizacijos įkūrėjas, publicistas ir lietuvių 
kalbos žinovas.

Padidėjus redakcijos štabui, “Draugas”

Kokių Darbų Kuopos. Ne- —J — , įsvežiotojas V. Gotautas, 44K
į. Atidėlioti? ' ^e*ni° diena, visi galėtume pa- Vakarop suruošta trumpas į S. Cahfornia, ir M. Stankiene, 

sidžiaugti. Reikia dėti pastan- programas. Gražių kalbų pa-j turinti grocernę ir bučernę,
Rinkliava. Rašėme ir pakar gų? kad 12-sis Seimas medžią- sakė visuomenės veikėjas ir 4149 S. Campbell,

šlakstytų?’ Tas pats dr. Graičiūnas piane- tojame, kad kuopų valdybos giniu atžvilgiu pavyktų. Del Lab. Sųjungos priėtelius bei
ša, kad jis pasiuntęs jau ir pinigų “įrengi- malonėtų nueiti pas savo to, gražus labdarybės obal vienas jos steigėjų. Nurodinė-
niui Kupiškyje Laisvų Kapų’’ ir tuo būdu gerb. klebonus ir pasitarti a- sįaį reikia skelbti visose drau jo, kokius didelius gražius da

Lab.
mos papos agentais — kunigais.” Sųjungai. Laikas dabar pato- neaplenkiant nei namų ir pa- statė šv. Kryžiaus ligoninę,

Ačiū: M. Stankienei ir E. 
Mikalauskienei, kurios uždir= 
bo $24.50.

F. Gubistai, kurs prie sal
dainių gryno pelno padarė

Iš to butų galima ir pasijuokti, nes Ku- 8US- Kaikurios kuopos tų dar- prašant aukos. Centas prie gerų žemės kampų pervedė na j $32.50.
piškėnų bedieviai steigia laisvamanių kapi- b4 jau atliko. Garbė joms! sento — tūkstančius sudarys, ujai Gimimo P. Šv. parapija;,
nes, kuriose tnano pasilaidoti ir tuo būdu 1-ji kuopa Šv. Kryžiaus--------- nupirkp gražų ūkį ir dabar
“užbaigti ginčus.” Jei taip būtų, tai jie tik- parapijoj; rinkliava ten įvyko' NUOŠIRDUS. PRAŠYMAS deda pastangų, kad greitu lai
rai pasitarnautų visuomenei. Bet prie kapi- ruf?P- 30 d, Aukų surinkta ---------- ku pastačius reikalinga našiai

pasidarys dar įdomesnis ir gyvesnis. Dėl to ! aių mano įsteigti ir “kultūros namų” Kupiš- 1GQ dol. Visų gerb. klebonų, kurių čiams ir' seneliams priegiau-
pasitikilne, kad mūsų malonūs skaitytojai : kyje, kuriame mano platinti bedievybę. Apie Dievo Apveizdos parapijos valdomose parapijose da nė- da. Visos tos įstaigos tarnau- 
dabar dar uoliau “Draugų” platins ir rems. i tai pranešame, kad Kupiškėnai katalikai ne- bažnyčioj rinkliava bus šį mė- ra Lab. Sųjungos kuopas, šiuo ja mūsų tautai ir yra tikrai vi

Nuo valgomųjų dalytoj gry
no pelno liko $9.00. Čia dar
bavos Sadauskienė, Kulikaus
kienė ir Navickienė.

Prie sūrių Vaičekauskas ir 
Klimas padarė “$8 00.

Juk “Draugas” yra mūsų visų, o ne vieno 
kito asmens. Tad visi eikime jam į talkų, 
kas gali raštu, o kas gali gyvu žoiižiu ir 
darbu. Kuo daugiau “Draugę” remsite, tuo 
daugiau jis jums duos, tuo sėkmingiau teiks 
žinių, informuos, švies ir vadovaus.

Ypač šiais “Draugo” jubiliejaus metais 
tikimės visuomenės
did< J: am darbe,
ir apie kurį netrukus plačiai paskelbJrnė.

apsigautų ir nesidėtų prie tokių kliubų, ku- nesj. 
rie turi tikslų bedievybę jų tėvynėje skelbti 
ir “laisvamanių kapines” steigti.

Katalikų mokyklas Jungtinėse Valstybė
se lanko 2,662,(XX) mokinių. N. C. \V. C. švie
timo skyrius nurodo, kad Jungtinėse Valsty-

Ačiū aukotojoms: • Marozo 
lietuvių pasididžiavimas, kepyklai, 4332 S. Californių 

Vaicekauskienei už saldų go-
prašome įsteigti arba atgai- sų

šv. Antaiio parapijos bažnv vinti, jeigu seniau gjvavo. Taipgi kalbėtojas pažymėjo,
čioj rinkliava bus vy’kinama Ateina žiema, vargas, skur- kad daug v įa mūsų, kuiie nei-i rimų ir Kulikauskienei uz me 
spalių 4 d. ‘ <las suvargusių šeimynų da la- vertina gražios labdarių dar-1 sandvičiams. "

biau padidės. Reikės ne vien buotės, nes jeigu įvertintų, tai Viso 8 kp. pelno padaryta
Kitos kuopos prašomos bu (^uonos, jr 5iiUuios. Todėl tuojau įsirašytų nariais, nes $77.00. Valdyba.

tinai sekančiam Centro susi- .v , , .,. -„_.a. vRni maža tik 10 c imokestis visai maža ūk w c. i NUQ REDAKCIJOy Bene
pamiršote Tamstos, kad reda- 

Kitas kalbėtojas ir labdarių į kcija kelis sykius prašė korea- 
pondencijas rašyti aiškiai, nė- 

> skubinant ir ant vienos pope-
bo lietuviams išeivijoj turėti iros 1”k5t0 P08ės! Kas ,edak- 

, . . . . , . a i cij°s prašymų ignoruoja, laitokias įstaigas, kurios lietu- ..... •’ nesitiki niatvti laikrašty ir sa-
vius stato greta kitų kult iriu-! vo koreSpGndencijos. Xkys vi
gų tautų. Lub. Sujungus dar- gjeIlls bral,gUS daiktas, 
bai amžinai bus minimi. (Tąsa 6-ųjam pusi 1

iš anksto reikia organizuotu-c? ».------------- ---- - ---- - t uicvj - • i • v • i ūmia vi
enėg paramos ii talkos vienam bėse yra 7,912 katalikų pradžios mokyklų rink^me pranešti, kada jų pa- reika|e gaiįnia būtų varg- į mėnesį 
, prm kurie daba. rengiamės , ir jas lanko 2,258,000 mokinitį; 2,254 aukštes- rapi^ bažn7čl0S«ybuJ rinklia- g pagelbėti. Be to, prašo Kif__

klebonų prašome neatsakyti “‘J,181. ™t°8 VWke^ ‘ veikėjas p. L. šimutis gražiai,
rinkliavos, nes Labdarybė dir uoPoly vel 1 1 ' nuosekliai išdėstė, kaip svar-
, v A A J L r. A nv» gailestingų darbų. . . .,...., ...KO JIE LANKĖSI?

Nesenai Chic i.’ oje lank.'si Lietuvos laik
raštininkai p. Bružas ir p. Gricius. P. Brb- 
žns valandžiukei buvo užsukęs ir į “Drait 
go” redakcijų. Tiek mes j',ei ir tematėtne.

nes mokyklas lanko 260,000 mokinių; moky- vk ^am tikslui. Gerb. kunigų 
tojų seminarijų yra 67 ir jas lanko 10,000 
mokinių; 167 kat. kolegijose—universitetuo
se yra 114,000 studentų, o 188 katalikų Se- ka a^ Jau^os darbų. Be to, yįsuonienė.gį kviečiama prie
minarijose — 20,(XX) klerikų. Matote, kaip v e prašome para kiekvienos progos remti Lab-
Amerikos katalikai rūpinasi jaunimo švieti- žmones, kad kiekviena., darbuotę, remti rengia
mu ir auklėjimu. Jie gali būti geru pavyzdžiu.kas ^k k’ek kab>.Paauk Gj. niU8 vakarėlius, pramogas ar 
ir LietūVog katalikams. . Lapeliai ir vokeliai žmon- kitkų.

A. MatniiSf

Gerajai Motinai.
(Išversta iš anglų kalbos).

Olivija lngaitė, atsisėdusi prie stalo,
susimųseiusi ir neskubėdama skaičiavo pi- •r xnigus. Ji neskaičiavo tani, kad daug jų 
turėjo. Tai buvo kitokia priežastis.

“Tai turbūt klaida,” — tarė ji sau. 
— “Aš turiu dusyk tiek, kiek turiu gau
ti, man tik to viso pusė priklauso. Ir abe
joju, kad p as Mičelis būtų juos įdėjęs į 
mano vokų. Betgi, man rodosi, kad šian- i 
dien jis buvo perdaug užimtas ir labai j 
susirūpinęs. Girdėjau — jo žmona ser
ga .” i

nigus pusiau ir įdėsiu savo krepšelin. O, 
pirmadienio sulaukus, aš imsiu ir sugrų 

ginsiu ne savo dalį.”
Ir jei tai būtų galima tuojau sugrą

žinti? Betgi šiandien šeštadienis, ir ji tu
ri juos laikyti pas save iki pirmadienio.
Ir sugalvojo tai visa laikyti paslaptim, ' tos,” — fore Olivija.
knd nipVnu noyinnbv bnl iv v-Aizr+i.in 1 r žili— __ • :

“Aš gi norėjau pabaigi!,” — atsi
liepė Ingienėj — “žinai,’tų apysakų, ku
rių aš-buvau pradėjusi rašyti.” Ir išvar
gusia ranka pabraukė savo kaktų. “Aš 
jaučiuos silpna.”

Aš atnešiu puodžiukų šiltos arba-

kad niekas nežinotų; net ir motinai nieko Į 
nereikia apie tai užsiminti. Vargšė mo
tina! Jos gyvenimas tikrai sunkus ir var 
gingas. Ji stengėsi tiek daug gera pada
ryti savo dukterei; tačiau silpna jos svel 
kata visada sukliudo, kai ji pasiryžta dau
giau daryti.

“Olivija!”
Tai buvo motinos balsas. Ir Olivija, 1 lange pardavimui. Ji yra kaip tik tokiu, 

greitai paslėpusi krepšelį, paskubom nu 
ėjo

Olivijai nereikėjo užtrukti. Netrukus 
ji sugrįžo su puodžiuku arbatos.

“Jeigu aš turėčiau rašomųjų mašinė
lę?’ — prasitarė Ingienė, palengva gel
dama arbatų, — “tai nebūčiau taip iš
vargusi.”

Olivijai. — “Betgi tikrybėje .ji tenka tik^ “Turbūt motinos dešinioji yra susti-
vienų kartų per mėnesį mokėti. Vai, Oli 
vija, aš niekados neįsivaizdavau, kad mes 
abidvi turėsim taip gyventi. Gyvenime aš 
planavau daug didingų ir gražių dalykų

rusi?” — paklausė Olivija, gailėdaniasi - 
savo motinos.

Jos motina palingavo galva. “Ji vi
sai man nepakenčiama,” — pasisakė ln- 
gienė. — “Tr, jei galėčiau, tai niėgin-savo dukterei.”

“Neliesirflpink manim, motule,” — j čiau elektros masažų; tai gal atleistų 111a- 
drųsiai atsakė Olivija. — “Viskas gerai į~no rankos krumplius, gautuosius nuo ra- 

— Ir ji pažvelgė į savo raukius-M

į motinos kambarį.
“Aš prisibijau truputį,” — tarė In- 

rė: ' gienė. — “Ir manau, kad kramplitti ir vėl
“P-as Mičelis nebūtų nuskriaustas, s pagaus dešinę mano rankų.” 

jei pasilaikyčiau tuos pinigus. Jis toks , “Ir delko gi, motin?” — klausė Oli- 
turtingas! Beje, ką/ gi aš galvoju ir ko- vija. — “Ir kų gi pati veikei? O atrodai Į 
kios mintys ateina man į. galvų? Bloga visa išvargusi ir nuilsusi. Tikrai gi nu
yra neturtingam būti. Tačiau reikia ko- sikamavai ir vėl nūs i va r gi na i tais savo 
voti su pagunda. Aš padalinsiu tuos pi- rašymais.”

Ir pi valandėlės susimąsčiusi ji ta- .

būtų, jei tik pati būtum tvirta ir sveika.” šymo.’
“Jeigu aš turėčiau rašomųjų masinė * Čius. — “Eidama miestan, pati galėsi juos

lę,” — vėl prpdėjo Ingienė, — “tai aš išsiųsti,” — tarė ji. “Betgi ilgainiui 
manau, kad mano rankraščiai nebūtų at- mums pritrūks pinigų net pašto ženklams 
mesti. Aš manau, kad kai, kurie redakto- pirktis, jei taip ilgiau viskas tęsis ir g\ 

“Aš tai žinau,” — pastebėjo Olivija. riai, net nepažvelgę *į ranka rašytuosius veninio sąlygos nepagerės.”
‘Aš mačiau gerų mašinėlę, išstatytų mano rankraščius, grąžina juos man at- “Dar užteks visko?’ — atsakė Oli- 

gal.” i vija, sučiaupiama savo lūpas. “Nūngi aš
kokios nori ir prie kurios esi jau įpra- “Ar tu, motule, manai, kad taip tik- > eisiu miestan ir išsiųsiu motinos ruiikraš
tusi. Tai kainotų tik vienos savaitės a!- rai yra? Juk rašai gražiausias apysakas,” ' čius.”

— domėjosi OHvija, padrąsindama savo ' “Tuo tarpu aš mėginsiu užmigti ir 
motinų. ' 1 truputį pasilsėti,” — tarė Ingienė, atsi-

Ingienė nusišypsojo. “Kai taip sa- kišdama sofą.
kai, tai visada padrųaini mane ir suteiki Olivija skubiai apsirengė, užsidėjo 
man didesnio pasiryžimo.” Tai tarusi, In- skrybėlę ir pravėrė duris, pasirengusi 
gienė kaire savo ranka palietė dešiniųjų, j įdavė jai laiškų.
norėdama įsitikinti, ar bent kiek yra jaut- įdavė jai ališkų.

“Bent dabar negalima jos pirktis,”
— samprotavo jos motina. — “Netrukus 
reikės nuomą už butą mokėti.”

“Ir atrodo, lyg toji nuoma reikia 
kasdien mokėti,” — pridūrė Olivija.

Jos motina nusiminusi nusijuokė liūd
na šypsena. ^‘Tai tiesa,” — pritarė ji ri ir veikia. (Bus daugiau).
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos
------------ Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS-------------
Keli nurodymai namų 

įsigijimui.

losepli P. Day nesenai įdė-
>t laipsnį “Saturday Eve

liną Post” užvardytą: 
Kai}) ir kuomet pirkti na-, 

ims.“ Jis gvildena kiekvieną 
sargunią ir, kaip (Chicagos 

ankininkas sako, jei būtų ga
nia išrasti mašina begaliniam 
oekuliavimui sulaikyti, tai 
įes galėtume padaryti šitą,

IĮ saugia smulkiam inves- 
,loto j ui.
Tečiau kaikurie nurodymai, 
rildenami šitame straipsny 
is įdomūs statymo ir skoli
nio žmonėms ir kaikuriuo- 
atsitikimuose išaiškins, ko- 

?1 visai geras moralis rizi- 
is neišeina geran.

pestingai prirengti straipsnius 
su rekliamomis, mainomomis 
kas trys ar keturios dienos.
Tokie obalsiai tiktų kaip ši
tie: ‘‘Taupyk ten, kur gali pa
siskolinti,” “Taupyk ir tu
rėk,” ir nuolat garsinanties 
ir būvant (jei galima)- vienu
žymesniųjų garsintojų savo žiajisias draugijas, bet turėki- 
bendruomenėj, skaitytojai tuoj ,te savo tikslu “Geriausia ir tinio ar mėnesinio įmokėjimo

sinimas gali suimti, nes, *jei
jūsų draugija pilnai atlieką 
savo pareigas pardavinėdama 
savo bendruomenei namų nuo- 
savumą, tai neims ilgai iki jūs 
turėsite gana pareikalavimų 

jūsų pinigų jūsų amato ribo
se. Nesistengkite turėti did-

tekliaus ar taupymo, paimant mėnesiui nuo to laiko kada! gali tą padaryti tik rūpestin 
vaikui suėjo šeši metai am-^gu sistematingu taupymu, pi 
žiaus. Jis nenešė įmokėjimų siskyrė vietos statymo ir sko

didelę sumą ir mokant dides
nį nuošimtį negu kita kuri fi
nansinė Įstaiga ir tas taipgi 
yra rizikinga dėl didelių iš

traukimų tokiame sunkmety, 
kokį turime dabar per pusan
trų metų. Tikroji statymo ir dabar aš turiu ?” l‘o dešimties dešimties metu baigiant aut 
skolinimo draugija yra savai-

draugijon už vaikus ir neleido 
nei vienam nešti už kitą ir 
vienas vaikų, nespėjęs nune
šti, tuojaus klausdavo, “kiek

linimo draugiją ir kiekviena 
sulaukus aštuonių metu am 
žiaus, pradėjo mokėti po $12 
00 mėnesiui už kiekviena. P

ilietų a 
teikti 1

s turėjau malonumo į- štesnę mokyklą jis sugelia• 
kiekvienam Šitų vaikų Įduoti kiekvienai čeki siano

pastebės tą, laikraščio redak
torius pastebės tą ir mielu 
noru duos vietos skaitymų ski-

Saugiausia.” 
Išaiškinkite savo tvirtini- ‘in«ai

planu, kur tiksliai ir sistema- 
galima investuoti

subrendusį čekį sumoje $500.-
ir ‘X). Jie visi yra suaugę ir ne

, mus tėvams, kad jie investuo- matyti ifivestinima augant.

10. Namas turi būti nuei
namo tolumo nuo viešos mo
kyklos, ar busų linijos, parū
pinamos bendruomenės vai
kams vežioti į mokyki?}.

11. Kad kryžkelė būtų ap- 
'ienas pirmutinių patarimų,; saugota policisto, ar kito ke
rį p. Day duoda, yra tas, sargo tose valandose, kuo- 
d nereikia pirkti namų be Įme^ va^ai nueina į mokyklą, 
metų amžiaus', jei nėra ti- ar pareina iš j°s. 

rūmo, kad nuosavybė yra 12. Kad žemė šalę tavosios 
ngvai parduodama. Jie pri- ^atų užtenkamai aprėžta, id- 
ša žmogų prie vietos ir ga-, ant tvartas, garažas, ar kita 

priversti jį atsižadėti pro- kokia nepageidaujama troba 
s pakilti kitur. Šitas, pa- j nebūtų statoma šalę tavo būs- 
k jo, yra tiesa atsitikime
uogaus surišto su didele ša- 13. Kad namo ir jo užlaiky- 
is platumo komercine firma, •mo lėšos būtų tavo ir tavo 
;t mažiau pritaikoma jau-,ae^mos įplaukų ribose, pride- 
įm advokatui, gydytojui ar ramai atsižvelgiant Į nepasi 
rkliui.
Jis pataria peržiūrėti namus

sekimus bizny. Vadinas, rei
kia skaitytis su vidutinėmis, 

ažiausiai pageidaujamu lai- j °# ne didžiausiomis pajamo- 
i, verčiau drangią žiemos mis
ieną, kaip giedrią pavasario Kuomet Įplaukos parei
ieną, kuomet kiekviena vie- 

atrodo pageidaujama.
Jis užbaigia juos sąrašu 
šiolikos persergėjimų namus 
‘rkant. Jie skamba šitaip:

Gauk gerą, teisėtą par- 
iodamąjį raštą prie žemės ir 
obų, tinkamai garantuotą, 
ui jis yra tokis.
2. Turėk apdraudos polisą 
Iraudžiantį namą nuo ilg

ies.
3. Keliautė Į užsiėmimą ir 
liestą ir atgal turi būti pa

na iš vieno žmogaus pajamų, 
reikia reikalauti gyvasties ap
draudos sąryšy su hipotekos 
skola, kad šeima galėtų tu
rėti nuosavybę liuosą irjšmo 
ketą mirčiai atsitikus.

15. Reikia atsiklausti apie 
rinkliavas ar mokesčius ir 
taipgi apie viešus pagerini
mus, rengiamus, ar užbaigtus 
toje apielinkėje, kurie gali 
pareiti • mokėti nuo nuosavy
bės.

16. Žemės vertybių krypties

$2,000.00 kolegijos nioksb 
pradžiai.

Moralas: Jei didelė daugu 
ma šeimų Amerikoje sektų ši 
tuos du pavyzdžius, tai mes 
tuojaus būtume pasituriu’i 
tauta, gerai apsišvietę žmonė 
ir turėtume savo namus.

ra reikalo .sakyti, kad jie yra 
taupūs.

Kita šeima, kur tėvas ir 
motina laukė laiko, kuomet dvi 
jų dukrytės baigs ‘aukštesnę 
mokyklą ir reikės jos leisti į

ltyfie visuomet, kaip tik turė-|tq mėnesinių uždarbių Man prisimena du atsitiki-
site ką naudingo ir įdomaus;da]į ,r daryk-te visa> kas mai; Vjena Mma turinti

galima pritraukimui vaikų vertą vaikų ir, tėvui esant <11- 
prie taupymo. Aš norėčiau at- dėlių statymo ir skolinimo su
kalbėti nuo perdulelio daliu liniuku, atidaryta sąskaitos
išmokėjimo idėjos, ypatinga* kiekvieno, mokant po $3.00 kolegiją ir, žinodami, kad jie 
didelėmis sumomis. Pirmiau- --------—------------------------- - ----- -----------------------------------

jo skaitytojams, nes jūsų kos- 
tumeriai yra ir jo rėmėjai.

Statymo ir skolinimo drau
gijos neturėtų siekti toliau 
savo amato ribų, darant pas
kolas, ar finansuojant namus, šia, ji neturi tinkamos vietos1
ir neturėtų augti didesnės 

kaip narni} statymas ir finan-
statyme ir skolinime, nes jo
je nėra paakstinimo prie iš

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 
400 puslapių kaina ................................................. $2.00

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioųx kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ............................... .............. 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina................................................................... 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

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

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

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

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

P

nkinama ir yra tokia kaip (pažinimui reikia padaryti at-
i pa sako j am a per visus medsargi peržvalga, kad pridera-
laikus. įmai būtų galima įkainoti sa-

4. Yra žinotina, kad pasko- vo žemės vertė.
ar paskolos, laikomos žmo- J

, , _ . . I Šitie nurodymai yra vertius ar bendroves, kurie atė- ...... , . ........ .y , ... . v , . atminti taip kainotojui, kaips laikui mokėti ir užmokė-1. ... ry. v. . . ... .ir busimam pirkėjui, bet mesnuošimčius ir atmokėjus1is 
asus nereikalaus atnaujini- norėtume pridėti dar vieną

, „ iik.o naudai. pirma irH.
ir neskaitys didelio komiso • , t... T . . , imo gauk patarimą žmogaus,atnaujinimą. Jei paskola , . . . ? ., ..... v- , . kuris nusimano apie nejuda-įpuola atmokėti mažiau kaip' , , ...., . , . .... .mo turto nuosavybes ir kurioivejns metus ir, galbūt, ge-! , . ' v

ii ii vra atmokėti tai rei; Pardovin8^mas Yra uzgrudln- 
;. .v.. y, tas sveikos skolintojo protoa gauti pareiškimas raštu,1 . . a ....... , ... ... nuotaisos. Statymo ir skolml-d ji bus atnaujinta, jei jos , .. . ,

i r. -y ... . . mo draugijos viršininkas ga-Ivgos buvo išpildytos ir a- . . .........................°
v.. li . • • lų ^alė geriausiai tinka zmo-linke nepablogėjo. Tas yra . ° . .nems patarti apie namų pir

kimą.

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

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

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

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ................................................. $1.75

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

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

kun J. Bikinas, kaina.................................................  90c.!
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.1 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-:

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

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

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

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

“Draugas”
STATYMO IR SKOLINIMO

DRAUGIJOS, KAIP BEN
DRUOMENĖS KORĖJOS.

Rašo A. R. Stansifer. . 

Statymo ir skolinimo d rau

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

i)

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Utį

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

lini svarbu.
o. Žiūrėk, kad stogas nevar
ių.

Kad rūsis būtų sausas.
7. Kad žemė būtų taip nu. j 
usinta, jog vanduo nebėgs 
rūsį paprasto smarkumo lle- 
ii lijant.
R. Kad dūmtraukis, ar dūm-
aukiai traukia gerai ir kro- gijos turėtų įdėti savo suma
us veikia gerai, arba, jei ton kiekvienų metų pradžioj! 
Imlu žibinama krosnis, rei- užtenkamą sumą teisėtam Ir 
a gauti užtikrinimas raštu, geram išsigarsinimui, kad įro- 

<1 įtaisymai operuos kaip džius visiems savo amato plu
nkiant. _ to, jog jos yra bendruomenės
’i. Kad dūdos yra gerai iš- kūrėjos. Rašančio manymu tas 
ibis prityrusio nituotojo sn- geriausiai galima atlikti per 

normos metodų. vietos spaudą. Jos turėtų rū-
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WEST PULLMAN, ILL

sija kviečia visus šilališkius * 
ir pažįstamus atsilankyti j 
“Party.” Pelnas skiriamas 
Šilalės bažnyčios pataisymui. 
Iki šiol nedaug kas iš šilališ-

3) Klausimas dėl kilusių 
l<ai kuriose kuopose nesusi

pratimų su centru.
4) Tolimesnis veikimas dar

bininkų ir mūsų organizacijos
kiij prie to prisidėjo, o juk labui.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL

Radio WPZ

X Trečiadieny, rūgs. 16 d., 
prasidėjo ŠŠ. Petro ir Pau
liaus bažnyčioj misijos, kurias

RADIO A. J. J.

X Jaunametės sųjungietės 
jau pradėjo mokytis įdomų, 3 
aktų vejkalų “Laisvės Kovo-

iš tos apielinkėg daug žmonių 
čia gyvena.

Kuopos malonėkite šaukti 
“e?čtr&” susirinkimus ir isri-

kilikų naujam Geo 
nausko darže.

Piknikas prasidės dienų ir 
trauksis iki vėlumos.

•Komitetas deda pastangų, 
kad šis piknikas būtų kuoįdo- 
miausias. Bus
muzikos, žaidimų

Ponia Agnė Šidlauskienė su 
p. Klemensu Klimu svečius 
pasitiks; p-lė A. Kazlauskai
tė bus, taip sakant, “toast

X Sv. Antano draugijos n^ti kuodaugiausia delegatų

duoda Tėvas Jonas Bružikas,' tojai.” Vadovauja p-lė Ona 
jėzuitas. Misijos bus visų sa- Skiriūtė, pagarsėjusi pianistė, 
vaitę. Veikalas bus lošiamas pasku-

X Rūgs. 27 d. SŠ. Petro'*'"’ sekmadienį prieš Kalėdas.
ir Pauliaus parap. turės pir
mų ir paskutinį šių metų pik
nikų Vytauto darže.

metinis banketas jau nebetoli. 
Komisija smarkiai darbuojasi,
kad jis kuogeriausiai pavyk
tų.

Ir tos kuopos, kurios niekad 
nedalyvavo Apskričio suvažia-
vintuose, malonėkit prisiųsti

Tai bus katalikų Federacijos 
12 skyriaus vakaras.

X Šilališkių susirinkimas

X Šv. Antano parapijos ba- 
zaras šįmet prasidės 11 d. spa
lio. Visi ciceriečiai jau prade-

i da ruoštis. Pramatoma, kad

nors po vienų atstovų.
L. D. S. Naujos Anglijos

Apskrities valdyba:

Ateinantį pirmadienį, rugsė
jo 21 d. prasidės pamokos va
karinėj llarrison mokykloj, 

šokių, dainų,' kuri randasi prie 24 st. ir 
Marshall bulv. šioje mokyklo
je pamokos pritaikintos suau
gusiems ateiviams. Mokoma 
angliškos kalbos ir prirengia-
ma prie pilietybės. Taipgi 

mastelis,” p. Juzė Chernaus- duodama pamokos high schoo- 
jamins valgius; pkienė A.

,, o. ,, ' Pečkaitis ves šokius, p. Anta-Kun. Steponas h neigus I ,r , 1TĄ . „ mas Venckevicia pats gros irDvasios vadas. , . , ,. .kitus gerus muzikantus diri-

PROBAK

X Rūgs. 13 d. Šv. Veroni
kos draugija laikė pusmetinį 
susirinkimų, kuris buvo skai
tlingas. Buvo atsilankęs ir 
kun. A. Linkus. Išrinkta dar
bininkės darbuotis parap. pi
knike, — valgykloj, prie “Ice 
cream” ir prie saldainiu. $5 
paaukojo bažnyčios reikalams 
per misijas.

X Sekmadieny per sumą 
giedojo choras, kuris per po
rų metų tylėjo. Visi džiaugia
si choru. z.

vyko 10 d. rugsėjo, p. Al. Bu
drio namuose, 3463 S. Auburn 

; Avė.

šįmet bazare bus brangių do
vanų, kurios jau pradėjo plau
kti.

Vtarias Paulauskas
Kaz. Gripas
Tko mas V e r s Mekas.

guos; didžiulis p. Ūkelis bus

lės kurso, ofisinio darbo, kny- 
gvedystės, stenografijos, type- 
\vriting, komercijos teisių ir 
salesrnanship.

(PROBAK BtAPI

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

X Iš. priežasties rengiamo 
parap. pikniko, pusmetinis 
susirinkimas Šv. Juozapo 
draugijos įvyks šį sekmadienį, 
rūgs. 20 d.

X Rūgs. 20 d. bus susirin
kimas Š. Kryžiaus dr-jos.

X Sunkiai serga p. Veroni
ka Kilas, 12204 S. Union avė.

Nors nedaug sdlališkių susi
rinko, bet daug nutarta gražių 
dalykų.

Išduota raportas iš išvažia
vimo. Pasirodė, išvažiavimas 
neblogai pavyko.

Nutarta surengti “Bunco 
party” Cicero j namuose, po), 
num. 1310 S. 49 Court. “Bu
nco party” surengti apsiėmė 
J. Brazauskas, A. Janušaus
kas, p. Mažonienė ir p. Jakš
tienė.

Nutarta pasiųsti Šilalės ba
žnyčiai šimtų dolerių (tūksta
ntį litų). Pinigus pasiųsti ap
siėmė iždininkas Vincas Šniau- 
kšta ir pirm. Al. Budris.

“Bunco party” įvyks šeš-

L. D. S. NAUJOS ANGLI- 
|OS APSKRITYS SUVA

ŽIUOJA MONTELON

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas įvyks 
27 dienų rugsėjo, 1931, 1-mų 
valandų po pietų, Šv. Roko 
parapijos svetainėje, Montel- 
lo, Mass.

Šis suvažiavimas šaukiamas 
tikslu, kad padaryti gyvesnį 
organizacijos veikimų. Suva
žiavime svarbiausi klausimai 
bus šie:

1) Raportai iš buvusių pik 
nikų.

' 2) Raportas iš buvusio sei-
tadieny, rugsėjo 26 d. Komi- mo.

CHICAGOJE

BIZNIERIŲ PIKNIKAS — 
PASKUTINĖ PRAMOGA

Šiandie, rugsėjo 17 d. Chi- 
cagos ir Cook apskrities biz
nieriai lietuviai turės savo pi

JONAS STONIS

Technikos skyriuje galima 
tvarkos prižiūrėtojas, o pats 1U0kytis spaustuvės darbo, ar 
Jurgis Cliernauskas bus “bar Į chitekturinio piešinio, niašini ’ 
tenderiu.” Visi rengiasi prie: njo įr mechaniško piešimo, e ! 
linksmaus pikniko! Kviečia ir t putros darbų, mashine sliop
tamstų.

Geo M. Chernausko daržas 
yra prie 73 ir Archer avė., 2 
blokai į vakarus.

Įžangos nėra.
Va—žiu o j am!

B a r tenderis.

ADVOKATAI

For COLDS, COUG1
Sore throat, museular rhJ 
matic aches & paine, apply Ml 
terole, the "counter-irrit

AT ALL DRUGGISTS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

'T > ■ n 
■B;?. 7*;,

JULIJONAS
MASHNOWSKY

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub, 9600

A. A. SLAKIS A food for pro 
tein; a food fc 
mineral salti 

for calcium 
phosphorus; a| 
the essential ei 
ments for healt 
and strength 
found i n goo| 
cheese. And 
the essential ei 
ments of goc 
cheese are foi 
in Kraft Che

X Kam reikia maldaknygių, 
rožančių, kryželių ir t.t. per 
misijai galima gauti parap. 
mokykloje.

X Gal įdomausite, kų reiš
kia “Radio WPZ”. Reiškia 
AVest Pullman Žinios.

A U J O S DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

Ką Raporteris rašo?

X Westpullmaniečiai, sulau
kę naujo klebono, gerb. kun. 
A. Linkaus, nejuokais prade
da veikti. Vieni aukas deda, 
kiti darbut prisideda, puošdami 
parapijos trobesius. Prasideda 
gyvas veikimas. Klebonas 
džiaugiasi, matydamas west- 
pullmaniečių vienybę.

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

Mirė rūgs. 14 d. 1931 m. 
8:40 vai. vak. 30 metų am
žiaus. A. a. Jonas gimė Joliet, 
TU.

Paliko dideliame nuliudime t motinų Julijonų, tėvą. Antanų, 
dvi seserį: Julijonų ir Marijo
nų, brolį Juozapų, ir gimini s. 
Tėvai kilę i, Tauragės apskr. ir
parap., Kalniškių kaimo.

Kūnas pašarvotas 2009 Ca- 
nalport avė. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioje, rugsėjo 18 d., iš
namų 8:30 vai. bus atlydėtus 
į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamuš-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, seserys, Bro
liai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas. Telefonas 
ltoosevelt 7532.

Mirė rūgs. 14 d., 1031 m., 1 vai. 
ryto, 54 metų amžiaus. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Šeduvos pa
rap., lJirveliu kaimo. Ameriko
je išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolį Jonų, brolienę Juzefų 
Baltrušaičius, pusbrolio sūnų E- 
dvardų ir gimines, o Lietuvoj 
3 seseris: Eleną, Elzbietą ir 
Marcelę, brolį Kazimierą. ,

Kūnas pašarvotas 1410 Ko. 
49 Ct. Cicero. Laidotuvės įvyks 
subatoj, rugsėjo 19 d., iš Bu
drikio- koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas į Šv. Antano parap. ba
žnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošrdižiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
stamus-mas dalyvauit šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Pusbrolis, Brolienė, 
ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borusi Eudeikis. Telef. Yards 
1741.

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Hoaiu 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų l
Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 

— 6 iki 9 vai. į
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 Į

Namų Tel. Hyde Park 8395

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Kooni 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. TeL Vlctory *562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir subatos vakare

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

KRAFT

Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje prasidėjo misijos. Lietu
viai iš visų apylinkių skaitli
ngai lanko bažnyčių, kad pa
sinaudojus Dievo malonėmis.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

A | A

DOMINIJAS RETKUTIS
Mirė rugsėjo 15 d , 5:40 vai. po pietų, 1931 m,, sulaukęs avie 
pusę ainžiaus, gimęs Kretingos apskr. ir miestelio.

Paliko dideliame nuliudime gimines Kazimierų ir Barborą Pi
pirus, krikšto dukterį, seserį Pauletų šv, Kazimiero Vienuolę A- 
merikoj, o Lietuvoj seserį Marijoną Steponienę ir gimines.

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

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

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- I 
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr-j

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMP.

5$
Pereitų sekmadienį per su

mų, aipe 40 giesmininkų trau- 
kė Leonardo Mišias. Malonu 
buvo klausyti. Dabar varg. S. 
Raila turės daugiau darbo.

Rugsėjo 27 d. visas \Vėst 
Pullrnanas bus Vytauto par
ke. Visi iš anksto visu smar
kumu pie to rengiasi. Mat, tų 
dienų bus parapijos piknikas.

a

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

52 E. 107 St.
WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE

Kampas Michigan Avenue
Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spnlka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

HILLY’S m/CLS

Kūnas pašarvotas, randimi 3117 ko. Union Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, rugsėjo 19 d., 8 vai. iš ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kur įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Donilniko I’etkučio giminės, draugai Ir pažįstalmi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Iilvd. 4139.

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
t piet

vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jai-1 
kerėjusią, chronišką ligų, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA

.
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Mūsų Dvasiškija Tel. Cicero 4766

OR. P. ATKOČIŪNAS DAKTARAI:
Chieagos Lietuvių kolonija į tuvių katalikiškose parapijo- 

yra didžiausia Amerikoje. Chi-Įse Chieagos arkivyskupijoje, 
cagos arkivyskupijoje, apart Šv. Kazimiero parapija, Clii

D EN TĮSTAS
1446 SOUTH 49 OOURT, CICERO, ILL.

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

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350 'Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
DR. J. J. KOWARSKIS

Tėvų Marijonų Kongregacijos eago Heights, Ilk, susilaukė bono, nes jis yra darbštus vei-
naujo klebono asmenyje kėjas ir uolus darbuotojas.
ffo Antano Martinkaus. Jis y- Šv. Baltramiejaus parapi- 

vių Bernaičių Kolegija — Ma-jra daug veikęs katalikiškose jon, Waukegan, III., klebonu 
rian Hills College, Hinsdale, organizacijose ir rašęs katali- tapo paskirtas kun. J. Ču&ens-

ir Šv. Kazimiero Lietuvaičių 
Seserų Vienuolyno, yra Lietu-

kiškoje spaudoje. Tai širdin- kas iš Chioągo Heights, Ilk Jis 
gas vyras ir pasišventęs dar- yra darbštus veikėjas, iškal- 

katalikiškų parapijų su moky- buotis Dievo garbei ir Tėvy- bus pamokslininkas ir daug 
nės gerovei. __ rašęs katalikiškoje spaudoje.
Kati. Anicetas Linkus, daug Iš pirmutinių žingsnių ir dar- 
prisidėjęs viešame lietuvių ka- bų, matytis, jis pagrįso sau 
talikų gyvenime, paskirtas kle- šviesių ir gražių dalį sutikime 
bonu į ŠŠ. Petro ir Povilo gyventi ir iš vieno darbuotis 
parapijų, West Pullman, Ilk ‘ su parapijonimis didesnei Die-

111., Šv. Kazimiero Akademi
ja mergaitėms ir 14 lietuvių

klomis. Lietuvių katalikiškoji 
visuomenė gali pasidžiaugti,
tuo pat ir pasididžiuoti savo 
nuveikiinais katalikybės gar
bei ir savo tautos naudai. 

Parapijų didžiuma yra Chi-
cagoje. Jos visos yra skaitliu- Dar studentu būdamas jis vei- vo garbei.
gos katalikais nariais. Dvasios' kė ir Moksleivių Susivieniji-I Kun. Pranciškus J. Vaitu
reikalus aprūpina gerbtini kle 1 me ir Vyčių ir kitose or gani- kaiti s, kaipo naujas klebonas

Dievo Apveizdos parapijoje, 
gražiai darbuojasi ir daug ža- 

“Giedrų”); jis irgi rašinėjo Ida, kad ir nedarbėje. Jis yra 
x temo-1 atsižymėjęs gražiais straips-

bonai ir jaunieji vikarai. Jų į zacijose. Per keletu metų jis 
tarpe yra darbščių tėvynainių,1 redegavo “Moksleivį” (vėliau 
susirūpinusių ir tautybės pa
laikymu.

Naujieji Klebonai į mis Į “Vytį,” “Moterų Dir-įniais katalikiškoje spaudoje; 
Jo Eminencijos Jurgio kar-įvų” ir “Draugų.” ŠŠ. Petro}yr parašęs ir išleidęs gražų 

veikalų “Kelionė po Europų

straipsnius įvairiomis

dinolo Mundeleino parėdimu Į ir Povilo parapija daug ko ga 
įvyko kaikurios permainos lie-1 Ii pasitikėti iš naujo savo kle-

) .
__________________  ____i 11 T — -.................. ........

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyx* dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SNŪDAS
EZERSKI

LIETUVIS GRABORIUS
O t 1 a a «

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7511

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277 I. J. ZOLP

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago. BĮ

rrett.
12. Sveikinimų komisija.
13. Smuiku solo p. L. Sa- 

bonienė.
14. Solo p. A. Skania raki e- 

nė.
15. Piano solo p. A. S. Po

cius.
16. Linkėjimai.
17. Moterų Sų-gos 55 kp. 

choras.
X Pakartojame; dėžutės 

(bank^lės) aukoms rinkti ir 
tikietams banketui gauti turi 
būti sugrąžinti klebonijon ne 
vėliau šeštadienio, kad suspė
jus įrašyti į knygas ir išduo
ti tikietus.

X Draugija Aušros Vartų

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir va'.kų

DARO OPERACIJAS

Ligoniue priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėlioėils ir seredomls tik 
iškahro susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakaro 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTt

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 B. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
ti iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 19301

_________________________________

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET 

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2830

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 
Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Vai.:

Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

vyrų ir moterų laikė mėnesinį J-------------------- ----
susirinkimų, 6 d. rūgs. Susi- ĮOfiso Tet Vlctory 3687
... , , .... _ Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374rinkimas buvo skaitlingas. Pa- J nn ■ q

daryta daug nutarimų. j U Iii Ji Ii lUSRA
Nutarta prisidėti prie para- '3133 S. HALSTED STREET 

ir Įspūdžiai.” Nežiūrint įvai-|P^os jubiliejaus. Dr-ja daly Antras ofisas ir Rezidencija

riu Dareiiru didelėie naram-1vaus i*1 corpore ir su šimtine. į & AR1ESIAN AVĖ.
nų paitlgų uiueieje parapi I . Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
joje jis nasižadėįo rašvnėti1 Tam tikslui ruošiama pikui- vak. Antro of. vai.: Nuo 3-6 po 

u Ali o 10 J i-nrroAin „ !pieL Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.praeity ktas 19 d. lUgfeCJO, parapijos šventadieniais pagal sutarimą, 

gražiais d*rže’ 4 vaL P° Pietll- Visi
jo straipsniais katalikiškoje kvtečiamLatsilankyti, o nariai 
spaudoje, taip ir dabar iš jo būtinai, ir paremti piknikėlį. 
raštų jie sems dvasinį maistų ®us 8eFa muzika. V isi galės 
sielai ir dorus pamokinimus pašokti, kiek kas norės, 
tiksliam gyvenimui. į Įžanga veltui

Naujieji jaunį klebonai, pil-1 Kadangi nedėlioję nebus jo- 
ni ištvermės ir gtažiij pasi- kio pik»iko parapijos darže, 
ryžimų, daug žadėjo ir daug nes visi dalyvaus Meldažio su
dirbo Moksleivių Susivieniji- kur ruošiama gražus ba 
me (jis jau miręs!), Lietuvos nketas Aušros Vartų parapi- 
Vyčių organizacijose, A. L. R. j -l°s ^5 in’ gyvavimui parni- 
K. Federacijoje ir kitose ka- nčti, tat neęahiirškit subatoj

I • • TV 1__ *

Draugam” Kaip 
skaitytojai gėrėjosi

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesiau Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2428 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

Ofise Tel. Vlctory 6891 

Rezidencijos Tel. prexel >191

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

DR. A. A. ROTH Rea. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

1650 WEST 46th STREET
Kampas 48th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5268-8418

Gydytojas ir Chirurgas 
'Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šv mtadieniala 10-12

Tel. Canal 0257 ges. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 0600 S. Artesian Av4
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Mldway 5612

DR. R. C. CUPUER

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-0 vai. vakare

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

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

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS

, j - „ ... i . | VALANDOS
talikiškose organizacijose. Jų ParapiJ°s darže pasnmksniin- m jkj 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
... . . . +i A.part šventadienio ir Ketvirtadienioo balsis buvo ir yra; Dievas “•

Westsidietis.ir Tėvynė.” Aukštas jų gyve
nimo idealas: “Viską atnau
jinti Kristuje.” Tai daug ža
dantieji vadai,, kurie, eidami 
Kristaus pėdomis, gali kiek
vienas tarti; “Aš gerasis ga
nytojas ; aš pažįstu savąsias 
ir manosios pažįsta mane” 
(Jon. X. 14).

Ir, katalikai, pavesti dvasi- 
nėn jų globon, gali džiaugtis, 
apturėję į klebonus tokius 
dvasios vadus ir darbuotojus.

Samata.

AKIU GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal 6221

Palengvins akių įtempimą kuris 
--------_------------------ i esti priežastim galvos skaudėjimo,

WFRT ęiHF IITRII IFIAITG svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- YVC.OI olLrC, JUBILIEJAU O mo, gkaudamą akių karštį. Nuimu
ŽINIOS cataractus. Atitaisau trumpą regys- 

tę ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

X Aušros Vartų parapijos at8itlk‘muose- egzaminavimas daro

DENTĮSTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 171S

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 
ir Ketvergais vakare

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

Sidabrinio Jubiliejaus banke
to tikietų platinimo' komisija 
šių savaitę lankosi po westsi-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

•z k.'įį’JŠĄ

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
Jūsy GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hemutage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ra., A

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4141 Archer Avenue

▼ai.: 11 ryto lkl 1 po pietų 
1 lkl 4 Ir S iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 lkl 12 ryta

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

mas su elektra, parodanėa mažiau
sias klaidas.-

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
,kare. Nedėliomis pagal sutartj.

diecių namus su banketo tikie- kreivas akis atitaiso į trum- 
tais. Vienas tikietų platinto- L^IK) ^u nauju išradimu 
jas jau pardavė 55 tikietus UŽ be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.$110.00. C. Druktenis — 8 tik., 
A. Radzcvičia — 5 tik., Kiti 
pardavėjai dar nepristatė ži
nių.

! X Jubiliejaus puotos 20 ru
gsėjo programas:

I. Puotos pradžia 5 vai.
i 2. Klebono ir Komiteto, pi
rmininko kalbos.

3. Parapijos choras.
4. Vakarienė.
5. Vakaro vedėjo adv 

Mast kalba. x ’
Į 6. Solo dainuoja p. K. Sa
bonis.

7. “Draugo” rėd. kalba.
8. Solo dainuoja p. A. Va- 

raniūtė.
9. Kalba adv. J. Borden.
10. Solo dainuoja p. A. Šiau- 

liūtė.
II. Kalba Hon. Ch. V. Ba-

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards' 1828

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SFECIAUISTA8

P.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted st. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 Iki 11.

Tel. Grovehill 2242

DR. K. NURKAIIIS 0. D.
Akyniai 12.50 ir aukščiau

9417 WEST 6>th 8TREBT

Phone Boulevaid 704S

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

DR. CHARLES SEGAL

Arti 47 Street

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

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

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki t vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls’ susitarus

4847 W. 14 ST. ' Cicero, BĮ.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Puilman 0856 
Oazas. X-Ray, etc.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 Ir 6-9 vak.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SG. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte. 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj zualtaruz

2061P)»one Hemlock

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Extrac.tlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

6668 80. WESTERN AVĖ.

MM

pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėliomis 18 Iki 11

Telefonas Midway 2880 .

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SG. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza
VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 dieną 
8 po pietų

1209

Nuo 2 lkl 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tet Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So California Avė.

Išskiriant Ket.Vai.: 2-4. 7-9 v. v.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7249 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. H.

DR. M. SIEMENS
Rez.

Daktaras ir Chirurgas 
10244 LONGWOOD DRIVE

Tel. Beverly 0870

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sntartl

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-40 Pittsfickl Bhlg., 55 E. Hasliington St., Chicago, 111.

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

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

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 591<-

DR. BERTASH DR. NAIKELI
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
vai.: 1-1 ir 1:10-8:80 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
BAZARAS EINA !į sus-im^s, kurie laikomi kas' 

antrų pirmadienį kiekvieno mol 
nėšio. Gi Generalės Komisijos' 
sns-mai bus kas antrų nedėl-| 
dienj kiekvieno mėnesio. Turi

Dievo Apveizdos Parap. —
Parapijos bazaras čia bus da 
subatos ir nedėlios vakarais 
iki 4 d. spalių. Kaip draugi -i susirinkti ne vėliau kai 7:50
jos, taip pavieniai veikėjai c-' ryto.

Nesant daugiau naujų su-nergingai bazare darbuojas.
Ateinantis sekmadienio bus

visų pramoninkų (biznierių). ]<urį.l atkalbėjo kuri. Svirs- 
Taigi tikimės pamatyt visus į j<a?_ p.
biznierius bazare ir linkime

manymų, sus-mas baigtas mal-

PIKNIKAS - EKSKURSIJA DYKAI Vytauto Darže
Rengia Visų Šventą Parapija 

SEKMADIENY, RUGSĖJO (SEPT.) 20 D.
Įžangos nebus. Tikietai gauti dovaną 10 dol. irgi dykai.

Kviečia visos Chieagos jaunimų ir visus lietuvius atsilankyti. 
Visi bus maloniai vaišinami. KLEBONAS ir KOMITETAI.

jiems laimės.
Pereitų savaitę mūsų para

pijoj viešėjo misijonierius Tė
vas Bonaventūra Pauliukas, 
dominikonas.

Biznierius.

ŠAUNI LIETUVIŲ RADIO 
VALANDA

CENTRO VALDYBA IR 
GĖLĖS

Šį vakarų Aušros Vartų pa
rapijos salėj, 8 vai. vakare 
Vyčių Chieagos Apskritys 
jaukia puota, gėlėmis ir gra
žiu programų pagerbs Vyčių 
Centro Valdybų. Visų kuopų 
Vyčiai, Vyčių rėmėjai, prie- 
teliai ir visi, kam katalikiškas 
jaunimas yra arti širdies, pra
šomi atsilankyti. Po balio bus 
gražus pasilinksminimas. Įža
nga tik 25c.

Būkime visi!
t Parnasas.

Pereito antradienio vakare, 
lietui lijant ir nesant progai 
iš namų išeiti, ar išvažiuoti, 
gal būt, kiekviena Chieagos 
lietuvių šeimyna, kuri tik tu
ri radio savo namuose, klau-i 

I sė ir gėrėjosi gražiu radio 

programų, kuris buvo išpildv-

Radio stotis AJJ.
Labdarių Sų-gos 3 kuopos 

svarbus susirinkimas įvyks se
tas jau senai girdėtų dainiui- kmadieny, rugsėjo 20 d., 1 vai.

lint odresų Centro Valdyba ne
žino, ar tos kuops gyvuoja, ar 
ne, nei jokių pranešimų nei 
raportų neatsiunčiama.

Artinas Lab. Sų-gos 12-sis
Seimas. Reikės visoms kuo- ]jyS mėnesinį susirinkimų ne- 
poms siuntinėti-įvairūs prane- kėlioj, rugsėjo 20 d., 2 vai. 
Šimai, lapeliai. Neturint adre- po pįetUj Kryžiaus para
šu, nebus galima susisiekti. pįjos kambaryje.

Centro Valdyba i
_______ • , Visos narės kviečiamos at-

KAS NAU|O PAS CICERO S1Jankyit\j susirinkimų ir 
LABDARIUS? 1 uzsimoke*i mėnesines uzsiliku-

_______ i sias duokles, nes per- tris va-
i suros mėnesius nebuvę laiko
mi susirinkimai.

Valdyba.

PRANEŠIMAI
T0WN OF LAKE. — Brau 

gija Šv. Franeiškos Rymion- 
kos Moterų ir Mergaičių lai-

tiems geradariams Gerasis 
Dievas už Jo garbei darbų ir 
duosnumų.

Raguva, 1931 m. rugpiūčio 
18 d.

Pral. J. Macijauskas,
Raguvos Klebonas.

Raguvos Varpams Priimti 
Komitetas:

A. Priška, Deveikis, V. Mar 
cinkevi&us,. I.. Straševičius, 
I. Kizis. |

štuoti. “Tik pagalvok, žmo
gau,” — sakė jam poliemonas, 
— “kaip aš galiu tave areš
tuoti, jei tu nesi nusikaltęs ir 
nieko bloga nepadaręs.”

Toliau poliemonas jam nu
rodė, kad jis nesisiūlytų į ka
lėjimų, nes kalėjimas ne vi
sada gerų žmogui teikia.

Bet jaunas darbininkas ne
paisė tų nurodymų. Jis pats1

svaigiųjų gėrynių rūšys buvo 
žinomos. O šiandien vieni nuo
dai. Nelaimė tam, kuris įpra
nta šiuos nuodus vartoti. No
rint nuo to atprasti, žmogui 
reikalinga plieninė valia. Ne 
visi tokia valia apdovanoti, y- 
pač šiais prohibieijos laikais.

X.

Finansij ministerija davė 
■sugalvojo priežastį, kuriuo bū-peidimų pastatyti Šančiuose 
du į kalėjimų patekti. Jis nu- nauJU alaus bravorų. Jo sta- 

________ vyko namo, pasiskolino revol- į tyba jau pradėta.
. . veri ir su šiuo ginklu grįžo I Tuo būdu tikisi numažintiChicagoj gyvena jaunas vv- * i .. ..* g pas policmonų. Poliemonas pa- alaus kainas ir pasalinti lig 

matęs jį turint ginklų, buvo

PROHIBIGIJOS AUKA

ŠUO PUOLĖ RANKĄ

nkų ir dainininkių. Šiuo sykiu 
šauniai dainavo panelės: A. 
Šiauliūtė, O. Bagdonaitė ir 
broliai L. ir J. Labanauskai. 
Jie dainavo solo, duetus ir 
kvartete. Vadovavo J. Bra
zaitis.

Peoples Furniture Kompa
nijos radio programai pasi
žymi tuo, kad vis būna nauji, 
įvairūs ir rūpestingai priren
gti. Todėl yra malonu jų klau
syti.

Nuolatinis klausytojas.

po pietų, parap. mokyklos ka-į 
mbary.

Kviečiami 
lingiausiai atsilankyti. Mano

LAIŠKAI PAŠTE

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
nariai kuoskait-' ropos. Kam jie priklauso, te 

gul nueina į vyriausįjį paštą 
me, kad ir kuopos pirm. p. K.; (Clark ir Adams gatvių) at- 
Sriubienė atsilankys į susirin- | samti. Reikia klausti prie lan 
kimų, nes jau grįžo iš Lietu- gelio, kur padėta iškaba “Ad-
vos — linksma ir smagi. vertised Window” lobėj nuu

Labdarių 3 kuopa labai,Adams gatvės, pasakant laiš- 
džiaugiasi, kad jos pirm. svei-. ko NUMERĮ, kaip kad šiam« 
ka parvyko ir kad vėl į darbų surašė pažymėta. Laiškus paŠ- 
stos, ypač labdarybės dirvoje, tas laike tam tikrų laikų, o

ras, buvęs angliakasis. Prieš
vienerius metus jis atvyko . .
™ . i . . . w, ,. priverstas jį areštuoti. Per na-Chieagon savo laimes ieškoti. 5. ....
vr ... x. .... .. ... kti išlaikytas policijos nuovaVeikiančios prohibieijos dėka. . . .. ,5, y. , . doj, lis kitų dienų buvo painijis surado čia nelaimę. .i -e v

, tas teisman.
Jis — geras darbininkas.j Teisme išaiškinta įvykis, ir 

Sunkiai dirba geležies liejyk- kalinys spyrėsi, kad teisėjas 
loję ir už tai gauna daugiau nubaustų jį kalėti. Ir teisėjas 
kaip 4D dolerių savaitėje. į pasipriešino jo norui. Atsižve-

Anų dienų jis turėjo progų tekamas į policijos rekordų 
pasimatyti su vienu poliemo- į neguteptų jauno darbininko 
nu ir pareikalavo iš jo, kad jį Praeitį, teisėjas paleido jį ta

šiol veikusio alaus sindįkato 
kraštui daromų žalų. “R.”

“Draugo” intertepistui p. 
Lazutkai pereitų pirmadieni 
jo paties šuo perkando rankų 
per delnų. Pirmoji pagalba 
suteikta Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Iš tos priežasties p. La
zutka gavo keletu dienų “atos
togų.” Rap.

Iš LABDARYBĖS CENTRO
SEIMAS.

RESTORANAS PATEKO J 
KITAS RANKAS

BRIDGEPORT. — The Lu- 
xe Restaurant. 3517 So Hals- 
ted st., perėjo p-no Henry Ja 
gmino nuosavybėn ir vadinsis 
Henry’s Restaurant.

Naujasis savininkas turi 
platų patyrimų restorantų bi
znyje, gerai supranta valgių

Labdaringosios Sųjungos 12 
-sis Seimas šįmet įvyks lap ( 
kričio (Nov.) 15 d., Dievo A- 
pveizdos parapijos salėje, 18 
St. ir Union Avė. Seimas pra
sidės iškilmingomis mišiomis 
10:30 vai. ryto. Mišios bus lai
komos labdarių ir jų gerada
rių intencija.

Po pamaldų salėje bus pa
ruošti atstovams pietūs, o 2 
vai. prasidės Seimas,

Po Seimo vakare toj pat sa 
lėj bus suruošta gražus vaka
ras, kurio programų sudarys 
kallms, lošimas dainos ir t. t.

kuri yra labai plati.

Labd. 3 kuopa rengia vie
šųjų rinkliavų Cieeros mieste, 
4 d. spalių. Taigi kuopai rei
kalinga daugiau veikėjų. Taip- 
pat yra nusitarusi surengti 

vakarų lapkričio 15 d., para
pijos svetainėje.

Labd. 3 kuopos komisija 
Centro išvažiavime šauniai pa-i 
sidarbavo ir padarė Centrui 
gerokai pelno.

‘•šv. CECILIJA” ANT TO- 
WN OF LAKE.

paskui sunaikina.
907 Burbulas E. 

Kasaitis P. 
Katamkas J.
Kruša Alexsa»dra 
Sirvidos Stanley 
Sielenaitė Linda<9
Valonis D. J.

921
92?
926
948
949 
954

vieša Padėka

sųlyga, kad per 6 mėnesius jis 
pats atprastų vai 
guosius gėrymus.

“Aš maniau, kad man vis
ikas gerai klosis Chicagoj,” 
Įkalbėjo paleistasis. “Bet. štai,

Poliemonas atsisakė jį are-'^ame mieste, kur tik eisi, vi-
______ _________________ Į sur randi nuodingųjų svaiga-
ĮV AIR U S PARDAVIMAI lų. Žmogui sunku nuo jų išsi

sukti. Jei pats jų nenusipirk
si, tai kiti tau nupirks.”

Prieš prohibieijos Įvedimų

areštuotų už girtavimų. Jis pa 
sisakė, kad nori nors pusme
čiui patekti į kalėjimų, kur gal 
būt atprastų vartoti nuodin
guosius prohibieijos laikų gė
ralus.

Didelis Favorite šildytuvas Ir gar- 
bage degintoja.s Pigiai 55o5 N. Park 
side, Pens. 9319.

Grocernė su fikčierlais, daug sta- 
ko, gera vieta, pigi renda. $500. 4704 
Wentworth.

Saldainiai, soda fount. arti vid. mo
kyklos. Biznis nuolatinis. 6508 W. 16 
st. Berwyn, III.

REAL ESTATE

gaminimų, tai jo pasisekimas 
minėtoj vietoj nėra abejotinas. Programas prasidės 7:30 vai.

Rap. Įžanga 70 ir 50 c.
---------------------- Visos draugijos, organizaci-

KĄ MERGAITES VEIKIA? jų kuopos išanksto prašomos
--------------- rengtis prie labdarių Seimo,

NORTH SIDE. — Nekalto rinkti atstovus, ruošti pasvei- 
Pras. Panelės Šv. dr-ja mene- kinimus ir t. p.
ainį sus-mų laikė parap. moky-! šis Seimas turės padaryti 
klos kambaryje. Iš pranešimo Į vienų ypač svarbų nutarimų, 
apie “Bunco Party” pasiro
dė, kad pramogėlė nelabai pa • 
vyko, nes daug narių neatsi
lankė. Kurie atsilankė, sma
giai laikų praleido..

Daug svarstyta apie būsimų 
šokių vakarų, rugsėjo 20 d., 
parap. svet., kuriame griež ge
rai žinoma Jack Grociaus or
kestrą. Tikimos turėti daug, 
svečių ir iš svetimtaučių tar
po. Lietuviai ypač turėtų pa
remti dr-jos pastangas.

Vakare bus įteikta dovana 
tam, kas turės ‘lucky number.’

Dvasios vadas, kun. Svirs 
kas, atsilankęs į sus-mų, pra
nešė, kad spalių 4, 11, 18 dd.
(nedėldieniais) bus parapijos 
bazaras. Išrinkta darbininkės 
ir nutarta pasidarbuoti, kad 
padarius parapijai pelno.

būtent, ar reikalinga mums lie 
tuviams našlaičių ir senelių 
prieglauda. Jeigu ji reikalin
ga1, tai plačioji visuomenė tu
rės stoti į bendrų darbų su 
labdariais. Žemė — ūkis tam 
tikslui jau nupirkta. Dabar 
reikalinga tik didelė plačio
sios visuomenės talka. Vis- 
siem stojus į kilnų darbų, nei 
nepajusime kai stosis trobe
siai nišų našlaičiams ir sene
liams priglausti.

Kuopos, už Chieagos ri
bų, Valdybos įsidėmėkite.

; Raguvos Varpams priimti 
į Komitetas šiuo praneša, kad 
gavus iš Chicago., III, ir jo a- 

[pylinkių p. p. Kotrinos ir Ma 
to Sriubų ir p. Teklės Barau-

------------- [skaitės rūpesniu surinktų Ra-
Spalių 25 d., Krenčiaus sa- [ guvos varpams 1861 dol. 50c., 

lėj, ant Town of Lake, bus ( užsakė Vokietijoje tris bronzi 
nepaprastas vakaras. Ruošia- nius varpus bendro svorio 
mos atvaidinti gražus veika- 1540 kilogramų. Varpai jau 
las — drama “Šv. Cecilija”, gauti Raguvoje ir patalpinti 
Komisija su pirm. p. M. Su- varpinėje. Visos tad Riaguvos 
deikiene priekyje uoliai dar- parapijos vardu širdingai dė- 
buojasi vakaras būtų sekmin- kojame visupirma Varpų Fon 
gas. Townoflakiečiai prašomi Jo Komisijai asmenyje p. p. 
įsidėmėti ir skaitlingai, atsi- Kotrinos ir Mato Sriubų ir p. 
lankyti. Teklės Barauskaitės už atlik-

B. ;tų didį ir garbingų Raguvos
------------------- parapijai ir savo gimtinei baž

Labdarių Centro piknikas, nyčiai darbų; be to visiems au 
kuris buvo Labdarių ūkyje, kotojams, ypač p. p. Povilui 
rugsėjo (Sept.) (i d., 1931, pa- Belskiui, Jonui Blauždžiui, 
vyko. Pirmoji kuopa dėjo Juozui Narbutui, Vladui Iva- 
daug širdies, kad padarius gr- [ nauskui, Onai Marcinkevičiū- 
ažaus pelno. Taip ir buvo. Va- įtei- Pikielienei, Motiejui Ki- 
lgiai ir gėrimai buvo suauko- į ziuį, Gerbia,majai Cliicago ir 
ti. Kuopos pirmininkė, ponia 'cicero Dvasiškijai už aukas 
M. Sudeikienė ir Mikutienė su[įr rinkliavai prielankumų, y- 
rinko nuo šių asmenų, kurie į pač gerbiamųjam kun. J. Vai

čiūnui, Cicero Šv. Antano pa
rapijos klebonui.

Teatlygina visiems paminė-

aukojo piknikui: J. Čepulienė, 
U. Mažeikienė, O. Navickienė, 
Martusienė, Stautienė, Žakas, 
Pilipavičia, L. Rudokas, Aha- 
ravičįenė, J. Paukšta, Urbelis,1 
L. Stanislauskas, ir B. Pale-, 
kas. Piknike pasidarbavo .L 
I>asauskis, J. Sudeikis, M. Su-' 

Lab. Sųjungos kuopų, gy- t deikienė, A. Mažeikaitė, O. 
vuojančių už Chieagos ribų, Navickaitė, ir O. Knatauskai- 
valdvbos. prašomos įsidėmėti tė. -
šį pranešimų: i Kuopa dėkinga visiems au-
Prašomos tuojau atsiųsti Cen- kotojams, darbininkams ir da 
tro Valtįybai pilnus esamų vai lyvavusiems.

Daug dr-jos narių lankosi dyboje narių adresus. Netur-| Labdarė.

10 kamt>. rez. 2 maud., k. v. S., 
tikra ugniavietė, lotas 48%xl85 me
džiai, krūmai, 2 karų gar, tinka vai
kams, galima aptv, $13,500, Box 86, 

Western Springs, 331 ar 2807

Pigiai —7 kamb. plytų namas, 
furn. g., gar. $6.300. Išlygos. 1522 
No. A vers.

$50 įnėn mokėdamas gausi 5 ka
mbarius plytų bung. Pigiau už rash. , 
7426 So. Oakley Avė Franklin 5590.

8 kamb. rez. gar. mod., 25x165, į 
št. š„ 2 maud., arti L V. High tinka j 
did. šeim. $8,500, 4308 Greenviow Į
avė., WelL 1812. Į

Pigiai naujas 5 kamb. plytų bun- 
galow, arti Chicago & Tripp avė. 
$7500. Tel. SUte 2905.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Tartis S423

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL E8TATE 
Paskolos Ir Apdraudė
WEST 33 STREET

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausia ir gražlaeslal {rengta lietuvių 
aptlekų šioje aplellnkėje

J. P. RAKUTIS
Registruotas Aptiekortus 

1900 8<JUTH HALSTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speclallzuojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptiekos Iki Jis nebūna TRI8 SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

I

Z ' \
’ R. ANDRELIUNAS 1
(Marąnette Jevvelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

/

4144 80.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEII VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiundtame pinigus Lietu

von paštu i dvi savaites, tele
gramų j dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuva.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgUJlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI. „
Tel. Tarda 4069

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIU mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa
yette 1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chicagoj

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

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
•įž žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulls ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius naAius prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Teief. Republic 6898

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnacnlauslos.
2452 WEST 09th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAŠIŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

šapo* Tolef. Namų Tslet.
Hemlock 2847 Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
■ano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WBST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAR, Rav. 
Elektros rsikmenos ir flkšėte-

rtal. {vedame elektrų 1 namus ir 
dirbtuvės91SP 8. Halsted 8t. 9 Angštls

/


