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POPIEŽIUS RAGINA ŠELPTI BEDARBIUS
ISPANUOS VYRIAUSYBE NUSISTA

ČIUSI PRIEŠ RADIKALUS
___ 1 ' k ■ / .
Europa numato pavojų 

Amerikos doleriui

ISPANIJOS VYRIAUSYBE 
KOVOJA SU RADIKALAIS

PAVOJUS AMERIKOS 
DOLERIUI?

’ MADRIDAS, spal. 3. — Is
panijos respublikos vidaus rėi 
kalų ministeris Manuelis Mau
ra pareiškia, kad dabartinė 
vyriausybė visomis priemonė
mis 'kovos prieš radikalus ir 
visus tuos, kurie stengsis Į re
spublikos konstitucijų įsprau
sti kokius nors prieškatalikiš- 
kus straipsnius. Taip elgsis ir 
prezidentas Zamora ir kiti vy
riausybės nariai, — pareiškia 
ministeris Maura.

Ministeris savo nusistaty
mų remia tuo faktu, kad Is
panijos gyventojai yra katali
kai ir jų šventi Įsitikinimai tu 
ri būt ne tik neliečiami, bet 
ir gerbiami.r

Maura yra prešingas ir be- 
tikybinėms mokykloms, taip 
pat vienuolių ordenų ir kong
regacijų pašalinimui. Anot jo, 
betikybinės mokyklos išauklės 
tik žiaurių tautos kartų.

PARYŽIUS, spal. 4. — Eu
ropoje kilo nepasitikėjimas A- 
merikos doleriui. Nežinoma, 
kas tų nepasitikėjimų sugalvo
jo. Visur kalbama, kad Ame
rikos doleris susilauks britų 
sterlingų svaro likimo.

Tad ne tik Prancūzijoje, bet 
ir kituose Europos kraštuose 
keleiviai nepriima amerikoniš
kų^ dolerių. O turintieji dole
rius keičia Į prancūzų fran
kus. Sako, frankai yra stip
riausia pasauly valiuta.

ARKIVYSKUPAS RAGINA 
TURTUOLIUS ATSIMINTI 

VARGŠUS chicagoje šventasis ievas išleido

MIRE “KARALIUS BE 
SOSTO”

PARYŽIUS, spal. 3. — Mi
rė kunigaikštis Jaime iš Bur- 
bonų, karlistas, kurs savinosi 
Ispanijos sostų.

Prieš mirdamas, kaip pra
nešta, velionis susitaikė su bu
vusiuoju Ispanijos karalium 
Alfonsu.

KINIJOJ KYLA KARIN
GUMAS

AUSTRIJA GRIEBIAS 
EKONOMIJOS

. Henry Roe Cloud’as, Amen 
kos indėnas, šiomis dienomis 

| paskirtas į J. A. V. vidaut 
reikalų departamentų. Jis yra

CINCINNATI, O., spal. 1 
(suvėlinta). •— Kalbėdamas 
per radijų, arkivyskupas Mc- 
Nicholas nurodė, kad kapita
listų ir pramoninkų pareiga 
yra rūpintis krašto piliečių 
daugumo padėtimi ir gerove. 
Tų piliečių daugumų sudaro 
darbininkai ir kiti vargšai, 
kuriuos ekonomiškas krizis 
šiandien slegia labiau negu 
kitus.

Arkivyskupas kreipėsi ir j 
organizuotus darbininkus, kad 
ir jie visada savo pareigas sų- 
žiningai eitų, kad jų pačių tar 
pe viešpatautų gera nuotaika 
ir teisybė.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
pareiškia, kad yra didelė ne
teisybė, jei kapitalistai

NUBAUSTA KALĖJIMU

Kriminaliniam teisme teisė-! 
jas Rush’as atidėjo teismo į 
sprendimų plėšikui Francis 
Reilly’ui, 20 metų amžiaus, ^ventasis Tėvas Pijus XI pa- 
ir atsistojęs ėjo Į savo kam- naujų enciklikų, kur
barį. Teismo rūmuose staiga Pareiškia, kad ekonomiškų 
kilo triukšmas. Teisėjas grįžo. Pasau^° suiručių pagrindinė 
Paaiškėjo, kad plėšiko sesuo priežastis yra beprotiškos gin 
užpuolė M. Ogden, kuri prieš klavimosi lenktynės. Šioje ne-

ENCIKLIKA TUO REIKALU

laimėje būtinai reikia kuo pla
, čiausiai plėsti labdarybę šel- 

Už teismo paniekinimą tei- piant bedarbius. 
sėjas nubaudė plėšiko seserĮ | Finansinis krizigi pažymi Jo 
dešimt dieną kalėti. ' šventenybė, yra nauja pavo-

jinga žmonijai rykštė.
Visur visi kunigai turi rū

pintis visomis, savo pastango-

kaltinamųjį liudijo.

UNISTAI NURAMINTI

Harvey miestelio komisijo-

baigęs Yale’o universitetą. žerja i5 darbo Ly
giai būtų neteisybė, jei dar
bininkai taip elgtųsi, patekęKINAI KREIPIASI Į 

T. SĄJUNGĄ kapitalistų vieton.

VIENA, Austrija, spal. 4.- 
Austrų vyriausybė parengė 
kuo griežčiausiai ekonomijai 
vykdyti planų visame krašte. 
Planas bus patiektas parla
mentui.

48 AREŠTUOTA

LONDONAS, spal. 4. — 
Glasgove bedarbių riaušių me
tu areštuoti 48 riaušininkai.

Pranešama, kad riaušinin
kai mieste padarė milžiniškų 
nuostolių.

SAUGOJA KARALIAUS 
ROMUS

ŠANCHAJUS, spal. 3. — 
Visoj Kinijoj smarkiai kyla 
karingumas. Visos politiškos 
kinų partijos ir srovės taiko
si, jungiasi ir reikalauja iš 
vyriausybės paskelbti japo
nams karų.

DARBO FEDERACJIOS 
SAVAŽIAVIMAŠ

VANCOUVER, B. C., spal. 
4. — Rytoj čia bus atidary
tas Amerikos darbo federaci
jos suvažiavimas.

14 SUŽEISTA MUŠTYNĖSE

BOSTON, Mass., spal. 4.— 
Vietos dokuose streikuojantie
ji darbininkai sukėlė tarpusa
vio muštynes su streiklaužiais. 
14 darbininkų sužeista.

VATIKANAS, spal. 4. — reikalinga, iš savo vyresniųjų.

Alkio paliesti pasaulio žmo
nės reikalauja darbo kaip ko
kios privilegijos, kad užsidir
btų sau duonos. Bet daug jų 
šiomis dienomis negali to gau
ti.

Yra trys priemonės žmoni
jai palengvinti. Tai malda, 
pamokslai ir spauda. Šios prie 
monės turi būt plečiamos. Jos 
gelbės nekaltiesiems.

Ir, štai, artinasi žiema, pa
reiškiama enciklikoj. Daugybė 
nekaltų žmonių, ypač kūdikių, 
nukentės. Nedarbo rykštė kie
kvienų dienų darosi skaudes
nė.

: mis gelbėti tuos, kuriems pa-
nierius Einar Bloom’as, pra-; galba reikaUnga. Jei kūr

susi-tne^’ plumbininką unijos nįgaį ,urj p^r majįa šelpimo 
atstovams, kad-ausprogusio po j priemonifl> tcgu jie ganna> kas 
Little Calumet upe didžiojo _________________________

WASHINGTON, spal. 3. —i Jei kapitalistai rūpinsis tik 
Kinų vyriausybė patyrė, kad savo rytojuaųr gali nebūti to 
Mandžiūrijoj ir vidurinėj Mon rytojaus, jeigu jie savo pažiū- 
golijoj sudarytas bendras ’rŲ ir nepakeis ir nesilaikys 
Nankingo nepriklausantis ko- dorovės dėsnių. Jie turi teri- 
mitetas vesti taikos deryboms kintis teisinguoju pelnu iš sa-
su japonais. Komiteto patarė
jai yra japonai.

Kinų vyriausybė apie tai 
painformavo T. Sųjungų, kad 
ji neturėtų santykių su tuo 
komitetu. Kinų vyriausybė jo 
nepripažįsta. To komiteto 
svarbiausias tikslas yra suda
ryti nepriklausomų Mandžiū- 
rijos valstybę, japonų globo
jamų.

Kinų vyriausybė apie tai 
pranešė ir kitoms suinteresuo
toms valstybėms.

LONDONAS, spal. 4. — Pa 
didinta sargyba aplink Buc- 
kingham’o rūmus. Bijoma be
darbių demonstracijų prieš 
karalių.

RINKIMAI LATVIJOJ

RYGA, spal. 4. — Šiandien 
Latvijoj yra rinkimai — ren
kami seimo atstovai. Dalyvau
ja 44 partijos. Iš viso yra 103 
surašai su 1,500 kandidatų. 
Reikia išrinkti 100 atstovų. 
Dabartiniam seime yra 26-ų 
partijų atstovai.

vandens vamzdžio taisymui PARDAVĖ UŽ 186,916 LITŲ ' mokyklinio amžiaus. Mokslas

bus naudojami tik unistai
Tuo užtikrinimu unija pasi

tenkino. Policijos apsauga nu—
imta.

MIŠKO

NEPAKENČIAMAS FAŠIS
TŲ REŽIMAS

ALGIERS, Algerija, spal. 
3. — Atplaukė prancūzų gar
laivis “Governeur General Le
pinę.” Atvežė iš Sardinijos

vo indėlių, o pelno perteklium 
dalintis su darbininkais.

Arkivyskupas sako, kad kaip 
kraštui, taip ir patiems dar
bininkams būtų daugiau nau
dos, jei visi darbininkai pri
klausytų prie unijų. Bet kaip 
patys atskiri darbininkai, taip 
ir jų vadai turi daugiau rū
pintis ne tiek savo organiza
cijos nauda, bet visuomenės ir 
viso krašto gerove.

TARĖSI DEL EKONOMIŠ
KO EUROPOS STOVIO

WASHINGTON, spal. 4. — 
Prez. Hoover’is vakar rytų 
Baltuose Rūmuose tarėsi su 
New York’o kapitalistu Ba- 
ruch’u (demokratu) dėl eko
nomiško Europos stovio ir 
daugiau kaip 2 valandomis 
pavėlino nueiti į savo ofisų,

pabėgusius 6 jaunus italus, 
tarp 19 ir 28 metų amžiaus.
Palikę savo namiškius, šie žmo,kur„! , ,a"kS kiti 
nės nedideliu laiveliu leidosi virSininkai.

į Viduržemio jūrų, bėgdami 
nuo nepakenčiamo fašistų rė
žimo saloje. Visi nori būti 
Prancūzijos piliečiais.

Pažymima, kad prezidentas 
pirmų kartų nenuėjo ofisan 
nustatytu laiku. Matyt, pasi
tarimai su Baruch’u buvo 
svarbūs.

AMERIKA MANDŽIŪRIJOS 
KLAUSIMU BAIGĖ KLAUSINĖTI

WASHINGTON, spal. 4. — 
[Valstybės departamentas pas-

-------------- {kelbė, kad J. Valstybės nus-
SPRINGFIELD, UI., spal. prendė kol kas nesikišti į

SKIRS MILIJONUS 
DOLERIŲ KELIAMS

3. — Valstybės kelių inžinie
rius praneša, kad šį rudenį ir 
ateinančių žiemų iš valstybės 
iždo bus skiriama 32,584,000 
dolerių keliams tiesti.

Mandžiūrijos reikalus. Japo
nų vyriausybė paskelbė, kad 
jos kariuomenė apleis okupuo
tus plotus. Tad reikia laukti, 
kol tas bus įvykdyta.

Pranešama, kad Cook’s aps
krities “board of review” 
(skundų komisija) baigė klau
sinėti žmones, kurie buvo iš
kėlę skundus dėl perdidelių 
mokesčių už nekilojamųjį tur
tų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Per paskutines varžytines 
miškų departamente parduota 
1910 ktm. rųstų už 71,290 li
tų, 7,358 erdm. popiermalkių 
už 114,515 lit. ir 3,500 karčių 
už 1,111 litų. Iš viso miško

Gazo kompanija Chicagoj medžiagos buvo parduota už 
................. “R.”

GAZO KOMPANIJA 
SUTIKO

vykdys valstybės prekybos 
komisijos reikalavimų sumažin 
ti gazo kainų 6% nuoš., ga
minamų gazų atmiešus su na
tūraliu gazu. Už poros savai
čių gazas bus pigesnis. Tas 
bus tik laikinai.

ATGAIVINS VOKIEČIŲ 
SĄJUNGĄ

Karo metu buvo žlugusi di
delė Amerikos vokiečių orga
nizacija 1— Amerikos vokie
čių sųjunga (susivienijimas).

Chicagoj gyvenantieji vokie
čiai stengiasi atgaivinti tų or
ganizacijų.

NAUJA ĮSTAIGA

Moterų organizacija krašto 
prohibicijos reformai Chicago
je įsteigė savo įstaigų (ofisų), 
700 No. Michigan avė,

PENKIS APKALTINO

Ryšyje su Waukegan State 
banko uždarymu Lake’o aps
krities “grand jury” kaltina 
(patraukė tieson) penkis as
menis. Jų tarpe yra ir valsty
binis auditorius Nelson’as.

SPROGO KATILAS

Namų rūsyje, 5 So. Clarlę 
gat., vidumiesty, sprogo šildo
masis katilas. Dėl sprogimo 
išbyrėjo rūsio langai ir sužei
stų keletas praeivių.

186,916 litų.

KIEK ATVAŽIAVO 
AMERIKIEČIŲ

Šių vasarų į Lietuvų atva
žiavo iš viso 8 Amerikos lie
tuvių ekskursijos su 1,600 žmo
nių. Iš atvažiavusiųjų penkto
ji dalis liko Lietuvoje gyven
ti ir į Amerikų negrįš. Dau
gumas jų nusipirko ūkius ar 
imasi verstis bizniu. “R. M

PASISTATĖ VYTAUTO 
DIDŽIOJO MEČETĘ

Kauno mahometonai savo 
kapuose (Ūkio ir Trakų g. kar 
mpe) pasistatė Vytauto Did
žiojo mečetę. Ta proga jų at
stovai šviet. ministeriui įtei
kė aukso raidėmis raštų, ku
riuo dėkoja už stropių para
mų ir suteiktų pašalpų. “R.”

AKLŲJŲ GLOBA LIE
TUVOJE

einamas pagal pradžios moky
klos šešerių metų programų. 
Be to, jie yra mokomi ir ama
tų, kai antai: šepečius dirbti, 
gamakus megzti ir kit. Grei
tu laiku numatoma mokyti į- 
vairių pynimų. Mergaitės u t 
austi bus mokomos.

Institutas turi savo spaus
tuvėlę, kurioje spausdinamos 
akliesiems skiriamos knygos.

Institutas turi du nuosavus 
namus; jų patalpas užima mo
kykla, dirbtuvėlės ir aklųjų 
bendrabučiai.

Neturtingųjų išlaikymas ir 
mokymas nemokamas. Maistui 
ir išlaikymo reikalams lėšas 
duoda vidaus reikalų ministe
rija, o mokslo ir mokymo — 
švietimo ministerija.

Dabar institute yra 35 ak
lieji. Aklaisiais rūpinasi Lie
tuvos akliesiems globoti drau
gijos valdyba, kurios pirmini
nkė yra dr. Kakenienė, vice
pirmininkė — ponia Rimšie- 
nė ir nariais dr. Korganovai- 
tė-Dailydienė, dr. Nemeikša ir 
dr. Steponaitis.

Instituto vedėjas yra p. Ig
natavičius. \

PERSIJA ĮSIGIJO KARO 
LAIVĄ

Lietuvos spaudos žinioųris, 
visoje Lietuvoje aklųjų yra a- 
pie 4,000. Kaip matome, skai
čius nemažas. Atsirado reika
las šiais nelaimingaisiais rū
pintis.

1928 m. vasario mėn. kap. 
Šeštakausko, karo invalido 
Daunio ir kitų inciatyva, vy
riausybei padedant, įsteigtas 
Kaune, Tvirtovės .alėjos 56 nr., 
Lietuvos aklųjų institutas.

Institutan priimami aklieji

JERUZALĖ, spal. 3. —
Persijos vyriausybė įsteigė 
karo laivyno ministerijų ir 
pradžiai nusipirko iš Rusijos 
bolševikų vienų karo laivų.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.96
Prancūzijos 100 fr. 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

3.94 
5.15 

. 75 
14.00 
19.62



2 draugas Pirmadienis, Spalio 5 d., 1931

“DRAUGAS”
X- ______ j

I
Iieina kasdien, ĮSakyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 86.00. Pu
sei Metų — |3.69, Trims Mėnesiams — 63.90, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 67.00, Pusei Me
tų — 64 00. KoplJ* •06c-
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Žinoma, jie gali tai daryti, tuo labiau, 
kad visos tos nekatalikiškos lietuvių srovės 
drauge negali pasigirti panašiais darbais, ku
riuos per daugelį metų galingoji mūsų srovė 
atliko jaunuomenės auklėjimo bei mokymo, 
tautiško susipratimo kėlimo, labdarybės, po
litiško, sociališko, visuomeniško veikimo ir ki
tose srityse. Organizuotos katalikiškos visuo-

DARBO FfcDERACIJOS SU 

VAŽIAVIMAS.

KRIZIS IR PRAMOGOS.

Ekonomiškas krizis ir ne
darbas žmonėms yra baimės ir 

menės nuopelnai šiose srityse jiems gali ne-: susikrimtimo laikotarpis. Ne
patikti, jie gali mums gali} gale pavydėti ši-1 darbo metu žmonės daug susi- 
tokios kūrybos ir veiklumo. Bet labai nepa-1 rūpinę. Tas susirūpinimas aiš- 
doru pykti už tai ir, kas blogiausia, skirti; kiai reiškiasi jų veiduose ir 
mums įvairius jų prasimanytus darbus. į akyse. Ekonomiškas krizis sle 

Mūsų organizacijų darbai ir nuopelnai; gia visą kraštą, perdėm visą
“DRAUGAS” I
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DIENOS KLAUSIMAI I
!

KAM LIKT. KAT. VEIKIMAS NEPATINKA

tautą. Žmonės visur jaučia 
prislėgtą dvasią, vilties nebe
tekę. Dingo bet koks pasiry-

yra įamžininti. Tai vis yra gerieji darbai. Tė
vynė bus už tai dėkinga, nors tokio dėkingu
mo nerodo tautininkų vyriausybė, Brooklyno 
fašistai, sandariečiai ir visi kiti iš eilės už jų' žinias. Pradeda įsigyventi ne
stovintieji. Galų gale mums tai ir nesvarbu. < noras siekti laimingesnio ry- 
Mums tai gali rūpėti tiek, kiek pernykščias i tojaus. Antai, sako, kelinti 
sniegas. į metai iš paties Washington’o

paprastą, sumanymą---- grą
žinti žmonėms, ypač bedar
biams, normalų gyvenimą. Šio Amerikos darbo federacijos 
pastarojo sumanymo autorius j suvažiavimas. Pirmiau prie to- 
yra Carnegie’s technologijos kio suvažiavimo buvo ramiai 
instituto dramos departamen- rengiamasi. Svarbiausias klau 
to direktorius Elmeris Kėny- simas būdavo nedarbo klausi 
on’as. Jis savo sumanymą skel mas. Tačiau pastarųjų dienų į 
bia ne juokais, bet ganrf rim- vykiai šį klausimą nustūnu 

į šalį. Šiandien svarbiausias 
klausimas yra darbininkų at
lyginimo mažinimas. Atlygi
nimą mažinti pradėjo galinga 
plieno bendrovė — “United

Vancouver’yje, Kanadoj, 
artimiausiomis dienomis įvyks

tai.

Jis pareiškia, kad ekono
miško' slėgimo laikotarpyje 
nedirbantieji žmonės reikalin
gi pramogų, visokių žaidimų 
■kuo daugiausia. Reikia, kad 
kas milijonus bedarbių pra-

Pažymėtina, kad ypač fašistiškai nusitei- skelbiama apie grįžtančią ge- Į .

Kaip žinome, bolševikai iš pirmo žvilgs
nio atrodo labai veiklūs, uolūs darbininką 
reikalų “gynėjai”, vieninteliai proletariato 
“užtarytojai”. Nenusimahantiems darbinin
kams, kuriuos bolševikų agitatoriai lengvai 
apmulkina, tas padaro didelio įspūdžio. Bet 
kuo gi pasireiškia tas komunistų darbštu
mas ? Ogi daugiausia tuo, kad jų spausdina
muose šlamštuose įvairiausiais burnojimais 
ii netgi koliojimais nepadoriai puolami visi 
jų priešai ir net socialistai. Kiekvieną pa
prasčiausią žinutę jie palydi biauriausiais 
keiksmais ir šmeižtais. Bene daugiausia jie 
nuolat puola kunigus (bendrai visus Ir ats
kirus dvasininkus), tikybą, pajuokia ir pa
šiepia tikinčiuosius. Nemaža pagiežos skiria 
kapitalistams.r

Tai yra svarbiausidM,'liWolševikų ir šiaip 
bolševikuojančiųjų darbas. Daugelis neišma
nėlių iš to susidaro išvadą, kad bolševikai 
“teisybę sako” ir yra labai “veiklūs”.

Kad bolševikai pasižymi tokiais darbais, 
mes nė kiek nesistebime. *

Bet jeigu jau visokio plauko laisvamaniai 
lietuviai ir socialistai seka bolševikų pavyz
džiu, tai iš to reikėtų labai stebėtis. Mes jų 
visų negretiname su bolševikais. Tačiau jie 
kažkodėl naudojasi Amerikos liet. komunistų 
metodu: mėgsta dažnai pajuokti tikinčiąją 
lietuvių visuomenę, kuri sudaro absoliutini 
visos mūsų tautos daugumą ir daugiausia 
prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės iš
kovojimo karo laukuose. Dažnai pašiepiamas 
ne tik pats lietuvių katalikų tikėjimas^ jų 
religingumas, bet ir katalikiškųjų organiza
cijų bei draugijų 'veikimas kultūros srityje 
tiek Amerikoje tiek Lietuvoje. Niekinama'’ 
visas lietuvių katalikų veikimas.

bbi MBĄ---  —

kę laisvamaniai perdaug laisvai mano. Jie,, rovę 
Brooklyne sėdėdami, mėgsta prikišti ir Lae-' nėra 
lovos krikščionims — demokratams tokius 
darbus, kokių nė patys tautininkai ir Lietu
vos teismai neįžiūri. Dažniausiai mėgstama 
kalbėti ir rašyti ilgus straipsnius apie “krikš
čionių rengiamą perversmą” Lietuvoje.... Sa
vo išmintimi nepasižyminčios makaulės pri- 
įašo ilgiausių samprotavimų ir verčia pamaz
gas ant krikšč.-demokratų.

Mėgsta rašinėti apie tai, ko visai nežino 
arba apie ką mažiausiai nusimano, kaip an-

Bet jos kaip nėra, taip Į 
Ir, štai, kad ir kitais 

kokiais svarbiaisiais reikalais 
Washington’u jau nepasi

linksmintų, taip, kad jie ne- 
miis nusikratytų rūpes

čiais, baime ir įgautų drąsos.

Anot jo, viena iš svarbiau
siųjų šių blogųjų laikų prie-

States Steel Corporation”. 
Šios pavyzdžiu pasekė kitos 
bendrovės ir kitos pramonės 
šakos. Geležinkelių kompani 
jos taip pat yra nepasitenki
nusios, kaip jos sako, mažomis 
pajamomis. Reikalauja pa
branginti prekių vežiojimą,

Žmonės kitaip jos negalės ilgiau mokė- 
net pa- ti dabartinio “augšto“ atly

ginimo šimtams tūkstančių 
darbininkų.

Gerb. kun. Pranciškus Vai-;* 
tukaitis, Dievo Apveizdos par. 
klebonas, jaunimo vadovas' ir 
artimas mūsų dienraščio ben
dradarbis, vakar minėjo savo 
vardines.

Linkime gerb. veikėjui svei
katos ir ilgų metelių!

tikima. Milijonai bedarbių dū-1 žasčių yra psichika.
linėja miestų gatvėmis ir ne
bežino, kur kreiptis, ką pradė
ti.

/Toks nenormalus stovis y- 
ra kenksmingas valstybei.' Nie 
ko neveikiančių ir susirūpinu
sių žmonių tarpe ima kilti

tai: apie konkordatą, apie tautininkų vyriau- kenksmingos valstybės tvar- 
sybės santykius su Popiežium ir kitus Lietu- kai idėjos. Jie lengvai priei- 
vos gyveninio įvykius. Kitąsyk ir pats tauti- narni visokiems padaužoms - 
ninkai Lietuvoje taip nepasielgia, kaip laisva- j vyriausybės priešams. Tuo 
maniška Am. lietuvių spauda prirašo p. Sme-; daugiausia naudojasi raudo

nieji gaivalai.■
Šį nenormalumą

tonos “garbei”. Atrodo, Vad šie vyrai indka 
savo išvadas iš savo piršto išlaužti. Jokio

pradeda nepasitikėti 
tys savimi.

Po kautynių laisvos kariuo
menės dalys karo metu juk ne- Deja, visos tos bendrovės ■ 
uždaromos kur kareivinėse ar- kurios sumažino darbininkams 
ba palapinėse. Bet kareiviams atlyginimą, .neturi jokių san 
teikiamos įvairios pramogos, tykių su darbininkų unijomis 
Tuo būdu juose palaikomas Jų darbininkai neorganizuoti 
reikaBagas gyvumas, pakilusi ir prieš unijas atkaklii ko- 
dvasia, grūdinama drąsa, iš- vojama. Neorganizuotiems dar 

j blaškomi rūpesčiai ir pavojin- bininkains kova dėl būvio yra 
| ga baimė.

pastebėjo Tokia tvarka reikia šiandien 
naudingo tautai darbo nedirbdami, jie nors j kai kurie krašto vadai, visuo- pritaikyti ir milijonams bėdai - 
įvairiais prasimanymais verčiasi, turėdami ’ menės veikėjai ir politikai. Uų. Šio krizio laikotaipvje 
vienintelį tikslą — “kovoti” su katalikiškąją j Ėmė ieškoti tinkamų prieino- Į
lietuvių tautos dauguma. j nių žmonių dvasiai atgaivin-

Reikšmingas faktas: šiuo atžvilgiu vie- ti, visuotinei baimei išsklaidy- į
ningai sutaria fašistai — tautininkai, sanda- ti. Kas gi? Norint normalius 
riečiai ir socialistai, nors bolševikai stengiasi laikus grąžinti, reikia duoti 
juos visus aplenkti! Vyraų nepasiduokit... žmonėms darbo. Bet darbo nė

visi reikalingi pramogų, kuo 
daugiausia sporto —' pareiš
kia tas dramos skyriaus direk
torius.

Ir baigia, kad tai visa turė
tų žmonėms parūpinti ne kas

Iš savo pusės mes galime pareikšti jiems ra. Ir patys pramoninkai gy- kitas, tik pati krašto vynau- 
visiems (visai tai šeimynai), kad vist jų spau- vena baimėje. Būta dar kitų Sybė. 
dos šlamštai nebeužtvenks tos galingosios sumanymų. Nė vienas iš jų 

1 sroves, kuri vadinama lietuvių katalikų vei- netinka šiam tikslui.
kimu (akcija)! Štai, šiomis dienomis spauda

Mes sėkmingai dirbome, dirbame ir tebe paskelbė dar vieną, tikrai ne- PLAUNI
dirbsime Bažnyčiai ir Tėvynei naudingąjį ----------------- ------- -- ------ ---------------- ---- :-------------- -----
darbą, nė kiek nebodami to, ar tam pritaria riečiai ir socialistai. Kova eina ne dėl orga- > t-tybių tarpe,
įvairaus plauko laisvamaniai ar ne. Gal kada nizacijos gerovės, bet dėl asmeniškų Būmeti- Į ir garsiai kalba apie taiką. O kada kįla kur gali taip beširdžiai darbinin-

Aguona

LKAl'GA

sunki. Nėra sutarimo, negali 
nė streikuoti. Nežiūrint to, Į 
Amerikos darbo federacija sa
vo pastangomis gali išjudinti 
ir neorganizuotus darbiniu

Tumas mažinamas ir tas apima 
j vis platesnes darbo sritis.
t

, Suvažiavimas susidurs; su' 
neįveikiamomis problemomis 
Darbininkų minioms pragyve
nimo šaltinis nuolat mažina
mas, o tup tarpu patsai pra
gyvenimas nepinga, bet pra
monių vadai didelį pelną že 
riasi Pačiose krašto vyrausy- 
bės viršūnėse pateisinamas 
aukštojų atlyginimo reikalin
gumas, mokesčiai žmones tie
siog slegia.

Kas bus daroma? Amerikos
darbo federacijos vadai ven-

tais, "kad batu pakeistas‘larbinink'f x'rtreik» Tok8 
j jų nusistatymas. Toks yra 
krašto vyriausybės noras. Bet 
jei pramoninkai gali vyriau- 

darbo Sykės norui priešintis, kodėl
federacija būdavo pasirengu- gi organįzuotas darbas nega 
si suvažiavime veikti ta kryp- savo galybę parodyti? „ 
timi, katf atlyginimas nebūtų i Taigi, reikia spgtI> kad su_ 
mažinamas. Šiandien tat jos važiavimas ar tik nesugriaus 
pasirengimas nustelbtas. Su tą savo vadų nuolaidų ir tai- 
l ažiavime bus svarstomos prie jhingą nusistatymą, 
monės, kas veikti, nes atlygi-j Kaip ten bebūtų, Xis dėlto

-------------------------------------rejkįa iaubti nepaprastą į-
Tautų Sąjungos vadai drąsiai Įvykių. Kapitalo atstovai ne-

tatoriškas tų pramonių nusi 
statymas.

Pirmiau Amerikos

ir pasibaigs jų energija, eikvojama bergž- mų.
džiam šmeižimui, bet mūsų energija, naudo- į ---------------
jama kilniam kūrybiniam darbui, neišsieik- Ispanijos moterys gavo lygias politiškas 
vos. , i teises su vyrais. Sulaukusios 23 metų amžiaus,

Į jos galės balsuoti. Reikia pasakyti, kad ispa
nų moterims tos teisės ligi šiol nerūpėjo. Jos 
dėl jų nedaug tekovojo. Bet gerai, kad nuo

didesnis konfliktas, netenka drąsos, tylėjimo 
Siga suserga. Pavyzdžiui — įvykiai Mandžiu 
rijoje.

skriausti.,
X.

PASTABĖLES.

SLA (laisvamanių susivienijimas) vėl pa- dabar ir jos turės balsą krašto valdyme.
sidarė kovos lauku. Bolševikams pasitraukus, —-----------
dabar tarp savęs kovoja “fašistai”, sanda : Kada nėra jokių didesnių konfliktų val-

Nelaimingiausias žmogus Amerikoje, tur- j — Kiniečių kojos, kurios 
būt, yra Prūsei kažkurį jo paties išauklėti n.p. pat mažens yra varžomos, 
“vaikai” — bolševikai išmetė iš savo tarpo, ra didesnės kaip 7 iki 9 cen- 
išjuokė, paniekino, pasmerkė ir dabar nebe- timetVų.
turi kur prisiglausti. “Oi, varge, varge, var-------------
;eli mano o PLATINKITE “DRAUGAI

( J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ik* J. Prauskis
- - ............. ■ • i - ■

(Tęsinys)

Baskui aš sužinojau, kad raštininkui 
buvo įsakyta, jo Bachmatovo niekad* he- 
bevarginti telefono skambučiais, išsky
rus tuos atvejus, jei atsilankytų vyresnie
ji ar svetimšaliai.

Trečią gana gausingą komunistų gru 
pę sudaro tie nusikaltėliai, kuriems re
voliucija atidarė kalėjimų duris ir kurie 
metėsi į komunistų eilės, supratę, kad 
komunistai ne tik kad nekels aikštėn jų 
•praeities dailių, liet leis jiems ir toliau 
varyti savo įprastus juodus darbus, už 
kuriuos jie nebns baudžiami.

Kad atvaizduočiau tuos tamsius sov. 
vyriausybės elementus, aš Čia patieksiu 
du pavyzdžius: vieną iš sodžiaus gyveni
mo, antrą — iš miesto.

Kubanės apylinkėje Novoleškovo 
valsčiuje ispolkomo pirmininkas buvo 
dfaugas Ubikonas. Jis buvo arkliavagis 
profesionalas, gerai visoj apylinkėj žino
mas. Be to, prieš revoliuciją už išžaginimą 
savo 12-kos metų sesers jis buvo nuteistas 
sėdėti sunkiųjų darbų kalėjime. Jo pirma- 
takas toj pat vietoj buvo draugas Pasieč- 
nas, jo bendradarbis ir taip pat arkliava
gis. z

1911 m. Psieč.nas .kažin kokiu būdu, 
lyg per stebuklą, išvengė lihčo teismo, 
kuriuo jį norėjo nulinčuoti tos pat vietos 
gyventojai.

Tos arkliavagių bandos, susidedam 
čios iš 8 žmonių, 6 buvo gyventojų užmuš
ti. Pasiečnui pavyko pasprukti. Ubikonas 
tuo metu turėjo atlikti bausmę Sibiro sun
kiųjų darbų kalėjime.

Ozerskis ispolkomo narys taip pat 
buvo žinoma^ sodžiaus vajais. Jis buvo 
specialistas vogti iš svirnų grūdus, pra
gręžę* grindyse skyles. Daug kartų bu
vo jis areštuotas, bet dėl vogimo įpročio* 
vėl imdavo vogti. Paskutinį kartą jis bu

vo nuteistas 6 mėn. kalėti, ir jo sodžiaus 
j gyventojai išmetė jį iš savo tarpo. Ta

čiad sovietų režimo dėka atsitiko, kad tas 
vagis gąvo savo sodžiuj maisto adminis
tratoriaus vietą, vadinas, neveltui jis 
anksčiau specializavos vogti javus. 

x Pikalovas, kurs buvo kartu ir apylin
kės karo komisaras ir ispolkomo narys, 
buvo išsėdėjęs 6 metus sunkiųjų darbi} 

j kalėjime už apiplėšimą Ekaterinadnrsko 
banko ir už žmogžudystės. *

Kitas šio išpolkomo narys buvo ko
munistas Komovas. Jis buvo ir liaudies 
švietimo sekcijos pirmininkas. Tai buvo 
senas kalėjimo gyventojas, kaip ir kiti, 
bolševikų paleistas iš sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Jis buvo nuteistas už nužudymą 
Ekaterinoslavb gubernijos prokuroro p. 
Lugansko.

Kažin ar begalima kas nors daugiau 
pridėti prie šių faktų, išskyrus tai, 1 nd 
kiti išpolkomo nariai buvo panašūs į pa
minėtus.

Štai kitas pavyzdys iš Rostovo mies
to gyvenimo. Tame mieste ispolkomo pir

mininkas buvo komunitsas Patrik je\ ar. 
Jis buvo ne vietinis, ir aš buvau beprade
dąs rinkti apie jį žinias, bet staiga ^bol
ševikai įsakė mane areštuoti ir pasodino 
į kalėjimą.

j • Tuo būdu aš esu priverstas pradėti 
nuo jo pagelbininko komunisto ?erepašl- 
no. Iki 1905 m. jis buvo Vladikaukazo 
geležinkelio dirbtuvių tarnautojas Pradė
ta pastebėti, kad dirbtuvėse kaskart vis 
daugiau ir daugiau ima trūkti metalo. 
Fabriko administracija buvo priversta 
pradėti kratyti visus darbininkus, grįž
tančius po darbo namo. įsižeidę darbi
ninkai, nusprendė "'patys sugauti vagį. 

Ir sučiupo Čerepašiną,. busimąjį Dono is- 
pjkerno pirmininko pavadi.otoją. Kad 
išvengtų skandalo, p dranga? darbininkui 

zpasiūlė jam tuojau jialikti dirbtuves. 
Netrukus po to jis gavo kitą tninybų - 
jam buvo duota Rusėto geležinkelio li
nijoje keleivių vagmi} palydovo vieta. Bet 
čia po kelių ii; t.} jį sugavo bevagiant 
i’ firmos klasei vagonų kuriuos jis tu
rėjo valyti, varia ui kranus, veidrodžius

i; .-’iipjau dailiu . Jam priteisė 1 met. 
9 mėn. kalėjimo.

Kitas Roslo/j ispolkomo narys Ko.š- 
kiucevas, kurs tu, pačiu metu buvo ir 

I admiristratyvuiės dalies viršininkas, ank
sčiau buvo nuteistas už vamzdžių vogimą
Novočerkaske. I

Komunistas Udoinikovns buvo labai 
gerai žinomas pietų Rusijoj kaip įgudĮ# 
senas vagis recidivistas. Raudonosios ar
mijos atėjimo dieną jis, vadovaudamas 
kitiems banditams ir vagims, nuvyko į po- 

: liciją. kad ten sudegintų dokumentus, al
bumus ir raštus, juos kompromituojančius. 
Dabar tas ponulis — ispolkomo narys, kri
minalinės policijos viršininkas... ir t. t. ir
t. t.

Iš šių pavyzdžių galima spręsti, koks 
Dono ispolkomo sąstatas.

Skaitytojas jau gali suprasti, koks y- 
ra tasai kokybiškas ir kiekybiškas rusų

j komunistų partijos sąstatas.
Dabar pereikime prie jos suorganiza- 

į vimo, kad žinotume, kas iš tikrųjų valdo
S. S. S. R. (Bug daugiau)
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos
---------- Šj Skyrių Veda JONAS EVALDAS-----------

SPULKŲ ATEITIS.

Praėjusiais metais .Jungti
niu Valstybių spulkų seime, 
įvykusiame Grand liapids, 
Mieli., James S. Mattheivs, e- 
1 (.nomistas ir finansininkas, 
pareiškė: “Aš norėčiau ver
čiau pasilikti statymo ir sko
linimo spulkų biznyje per at
einančius ketverius metus, 
negu kitais laikais per savo 
gyvenimų Amerikoje. Aš ma
nau, kad ateinantieji ket.eri 
metai, pasiaukojant darbui ir 
panaudojant reklamų, Staty
mo ir Skolinimo spulkoms bus 
sėkmingiausi metai.” Toks jo 
pranašavimas yra svarbus, nes 
jis yra didis autoritetas to
kiuose dalykuose; jo vardas ir 
asmuo yra žinomas visiems 
spulkų atstovams.
žymėtinas spulkų augimas 

; 1930 metais.
Valstybinių spulkų viršinin

kų raportai iš 1930 metų, tie
siog patvirtina ekonomisto 
Aht-ttliews’o pareikštų prana
šavimų. Visi tie raportai nu
rodo nepaprastų statymo ir 
ir skolinimo spulkų augimai 
ir didėjimų visose valstybėse, 
tuo tarpu, kai tame pačiam 
laikotarpy nedarbo depresija 
pakenkė kitų sričių pramonei 
ir finansų įstaigoms.

Kai kurie spulkininkai — 
taupytojai, tiesa, buvo pri
versti išsiimti bei ištraukti 
taupomo spulkose turto dalį, 
kad galėtų apmokėti netikė
tas išlaidas; tačiau spulkos 
visada turėjo ir turi pinigų 
perteklių ir, žmonėms reika
laujant, visada išmokėdavo 
i r. išmoka kiekvienam tiek, 
kiek nori ir reikalauja. Be to, 
spulkos pareiškia, kad jxj tur
to perteklius auga ir didėja 
ir kad visa finansinė eiga yra 
tvirta saugi ir sėkminga, kai
po finassinės įstaigos, kuri y- 
ra geradarė tai kolonijai, ku
rioje gyvuoja ir, esant reika
lui, kiekvienam patarnauja. 
Už tai spulkoms pridera pa
garba, o spulkininkai tuo visu 
didžiuojasi.

Pačioje Illinois valstybėje 
spulkos 1930 metais turėjo 
pelno daugiau kaip $21,600,- 
000, o Missouri valstybėje 
daugiau kaip $12,000,000. Sta
tymo ir skolinimo spulkų ly- 

sekretorius II. F. Cellarius 
praneša, kad Jungtinėse Vals
tybėse 1930 metais spulkos ga
vo pelno daugiau kaip $335,- 
000,000.

Jei depresijos laikotarpyje 
spulkos taip gražiai plėtojasi 
ir taip nepaprastai auga, tai 
aišku ir patikrinta, kad jos 
sėkmingiau plėtosis ateinan
čiame dešimtmetyje, kai iš
nyks nelemtoji depresija ir 
laikai pagerės.

Senais Principais.

Kadangi ekonomistų rapor
tai iš praėjusių dešimties me
tų rodo tokį milžiniškų spul
kų išsiplėtojiinų ir tokį sėk
mingų augimų, tad aš esu tik
tas ir atvirai pareiškiu savo 
mintį ir pasitikėjimų, kad 
tarp 1930 ir 1940 m. mūsų 
spulkos ne tik išaugs dideliu 
narių skaičium ir milžiniškais

turtais, bet ir išsiplės į galin
giausias finansines įstaigas, 
kokių pasaulyj dar 'nebuvo.

Aš esu taip pat įsitikinęs, 
kad toks smarkus spulkų au
gimas ir išsiplėtojimas atei
tyje nepalaidos senųjų princi
pų, kuriais spulkos išaugo į 
tokias galingas finansines įs
taigas, kokiomis šiandien yra. 
Aš tikiu, kad tos spulkos at
eityje laikysis tų pačių pa-y*
grindimi} principų, kuriais su
kurtas tikras saugumas ir at- 
sakomingas laidas taip, kad 
šiandien spulkos užima popu
liarių aukštų vietų finansų 
pasaulyje ir yra sėkmingiau
sios finansinės įstaigos,

Aš esu šalininkas to, kad 
prašomosios paskolos būtų iš
duodamos tik pirmuoju mort- 
gičiu arba paremtos jau išmo
kėtos nuosavybės įkaitu (už
tikrinimu). Ir, kadangi man 
rūpi visi} taupytoji} ir spul
kininkų turtas, dėl to aš ir no
riu . kartu apsaugoti ne tik 
pačių taupytojų finansinį in
dėlį, kad jiems būti} pelno, bet 
ir pats skolintojas turėtų tos 
naudos, kurių jam suteikia 
nuosavybės apsaugojimas nuo 
nežmoniškų lupikų, ir kad len
gvais ir prieinamais išsimokė- 
jimais jis galėtų atlyginti tai, 
kų iš spulkos pasiskolino. 

Savišalpa.
Iš naujų statistikos žinių 

matome, kad visų Amerikos 
gyventojų 84 nuošimčiai per 
metus užsidirba mažiau kaip ; 
po $2,000.00. Dėl to ateity 
atsiras daugiau smulkių sko
lintojų, kuriems spulkos yra 
pasirengusios patarpininkauti 
duodant reikalingas paskolas. 
Tuo būdu pasireikš gražus 
tarpusavio šelpimas tarp spul
kos draugi}, bičiulių, savo ben
drų artimos ar tolimos gimi
nės.

Spulkų šalininkai ragina 
plačių visuomenę sukrusti ir

kartu taupyti turto juodai 
lietingai dienai, kuri neprašy
ta atsiklausto į kiekvieno žmo 
gaus gyvenimų. Jei žmogus 
priklauso prie taupomųjų 
spulkų, tai jis nesigaili senat
vėje, nes tada jam būna ge
riau gyventi ir jau netenka 
savo rytojum rūpintis. Tad 
gera turėti atsargų ir apsau
gų saugiose spulkose. Tuo bū
du, gyvuoja ir gyvuos savi
šalpa ir bus palaikomi gra
žūs "bičiulystės ryšiai bei san
tykiai tarp spulkų ir taupy
tojų.

Atsarga yra gražus daly
kas. O apsaugos kasa, kurt 
yra apsaugota valstybės prie
žiūra, tai rytojaus saulė. Pa
čios spulkos neatsilikę tame 
reikale. Illinois valstybėje 
1925 metais spulkų apsaugos 
kasoje rezervuota $3,200,000. 
O penkeriems metams praėjus, 
t. y. 1930 metais, ta ųtsarga 
(rezervas) jau išaugo į $10,- 
370,000, neskaitant tais metais 
nepadalinto spulkų pelno. Tad 
laimingesnis rytojus užtikri
namas kiekvienam žmogui, pri 
klausančiam prie spulkų; to
kiam užtikrintas gražesnis ir 
laimingesnis rytojus.

Valdžios priežiūra.

Praeity, kada buvo mažai 
išleista valstybės įstatymų, 
apsaugojančių taupytojų tur
tų, būta ''įvairių suktybių ir 
išnaudojimų. Šiandien turime 
gražių įstatymų, Tuo reikia 
tik pasidžiaugti. Visos spul
kos yra kiekvienos valstybės 
priežiūroje. Šiandien valsty
bių įstatymais tvarkomas ir 
prižiūrimas taupytojų ir 
spulkininkų turtas, kad jis 
būtų apsaugotas ir užtikrin
tas.

Jungtinėse Valstybėse prie 
spulkų priklauso daugiau kaip 
dvylika milijonų spulkininkų, 
kurie su savo šeimos nariais 
sudaro maždaug 50 milijonų 
šalies gyventojų, turinčių ben 
drų ryšių su spulkomis. Tad 
lieka 75 milijonai gyventojų, 
kurie turi gražios progos pri
sidėti prie taupomųjų spulku.

Kai dėl lietuvių, turime pa
stebėti, kad ypač Chicagos ir 
apylinkių lietuvių daugumas 
atlieka finansinius reikalus 
su spulkomis, kurios sąžinin
gai kiekvienam patarnauja.

Taip pat galima pasidžiaug
ti, kad lietuviai iš prigimties

yra linkę taupyti ir remia spul į rekordus. Per tą dešimt n.e- 
kas, kurių dėka turi įsigiję gra; tį spulkoms bus didelė darby- 
žios nuosavybės. O ,kų ryto-j metė, o kartu bus ir milžiniš- 
jus žada ir lemia ? Visi pri- į ko pelno. Tas dešimtmetis 
klausantieji prie spulkų gali spulkoms bus pažangos laiko- 
tiksliai atsakyti tiems, kurie įtarpis.
tuo klausimu rūpinasi. 1

I Tik daugiau drąsesnio dar- 
Visos spulkos Jungtim e bo. Spulkininkai geriausiai pri

Valstybėse yra valstybinėje 
priežiūroje. Dėl tos priežasties 
spulkos yra tvirtos ir saugios.
Spulkų-ateities laikai. Aš tu- llonij°s spulkai, prie kurios pri 
riu tiek pasakyti,. Kad alei-į klauso. Tų savo ištikimumų 
nančių dešimties metų laiko- geriausiai parodys, nurodyda 
tarpyje spulkos sumuš visus nii ir kitiems, kokios naudos

sidės prie tos pažangos sieki
mo, likdami ištikimi savo ko-

.spulkos duoda ir kų rytoju- 
į žada.

Taigi, į darbų, į sekming; 
darbų, kuris taip daug žnd; 
rytoj.

NEW YORKO MIESTO 
TURTAI

NKW YORK, spal. 2. 
Visų šio miesto penkių dali t 
nekilojamieji turtai įkaini 
19,296,985,571 dol.

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

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

Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRTNS 
AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

WJLir\S UNCLE
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ŠIS TAS Iš ŽMONIJOS ISTORIJOS.
Pirmųjų Lietuvos gyventojų protys yra svetimas. Ir Lle- 

tlkčjimas I tuvos priešistoriniai žmonės
------------ ! yra pasisavinę šį paprotį iš

Kažkada žiemę esam minė-' slavų. Pagaliau aiškinimas, 
ję, jog nėra buvusios tautos kad žmonių lavonai buvo de- 
nei žiloj senovėj, nei dabar Į ginami iš keršto, baimės, ne
be religijos ir padarėm, išva- neigia, jog tuo laiku buvo ti 
dų, kad kaip sena žmonija,! kima į pomirtinį gyvenimų, i 
taip senas tikėjimas bei religi- nes, jei žmogui mirus viskas' 
ja. Taigi ir Lietuvoj pirmųjų i baigtųsi, tai kaip numirėlis, į 
žmonių turėta tikėjimas į po-; jų supratimu, begalėtų atker-
mirtinį gyvenimų, kurio mūsų 
laikų netikėliai norėtų, kad ne
būtų. Klausimas, ar yra išli-

šyti.
Be to, akmens amžiaus žmo

nės tikėjo, jog mirusiųjų žmo-

MARGUMYNAI Paryžiuje yra žmonių, kurie
miesto gatvėse ir skersgatvi uo
se renka senus, jau naudotus

Ypatingi verslai. butelių kamščius. Toks rinkė-
, ir-, Jas gauna už 100 senų kamš- Miestuose, kur labai daug v. " a „__ ... _____  j___ ,. . . 9 cių 20 centų. Kai kur Pran-žmonių gyvena, daugeliui ten

ka menkniekiais verstis ir ma
žų uždarbį teturėti, tačiau ir 
iš tokio uždarbio galima įma-

cūzijoj žmonės verčiasi, gau
dydami paukščiams maitinti 
vabzdžius. Už pusę kilogramo 
vabzdžių toks gaudytojas gau
na 1 lt. 80 et. Kai kurie iš ' visi atleisti. Tačiau vėliau jie 

beveik visi vėl padavė prašy-

ATLEIDO DAUG BECEN- 
ZIŲ MOKYTOJŲ

Pasiteiravę švietimo minis 
terijos 1 departamente sužino
jom, kad vasaros pradžioj bu
vo atleista apie 140 beeenzių 
pradžios mokyklos mokytojų. 
Jie buvo įspėti, kad įsigytų 
laiku cenzų, bet neįsigiję buvo

kę iki mūsų laikų tų pirmųjų i nių vėlės apsigyvenančios įval- 
žmonių koki nors religijos (ti- j riuose daiktuose, kaip va: nie
kė jimo į Dievų) pėdsakai? džiuose, akmenyse, gyvuliuųse

Mūsų krašto žilos praeities i ir kitur. Pirmieji žmonės tuos 
istorija tebeguli dar giliuose Į daiktus laikydavo didelėj pa
žemės sluogsniuose. Vos ma- g&rboj ir iš jų prašė įvairių

Edward L. Wliite, "naujas A- 
merikos sąjungininkų vetera
nų organizacijos “Fidac” pir 
mininkas.

nomai išgyventi.

Londone, kur yra apie 8 tų gaudytojų per metus už- 
milijonai gyventojų, daug žmo dirbo per 10,000 litų. 
nių pelno duonų, būdami tar- ■ ------------------
pininkais tarp lombardo ir jo ! — Amerikos moterys puoši-j lį ar bent daugumų reikalin-
kiljentų. Koks didelis ponas, muisi ir gražinimuisi kasdien | gų egzaminų, ir tie, iš viso 
bėdos prispaustas, užstatyti išleidžia apie 16 milijonų litų. Į apie 30 žmonių, atsižvelgus

ža dalelė senovės liekanų tėra malonių. Tokių akmenų fetišų
iškasta. Tačiau įr iš tų radi- į arba stabų yra daug išlikusių 
nių matome, jog nėra. buvę i ir iki mūsų dienų. Tie akmens 
Lietuvoj tokio laikotarpio, ka-, vadinami mengirais. Žemaičiai 
da žmonės būtų neturėję tikė-; vadina stabakūliais. Nesenai 
jimo bei religijos. Iš prieš pe-, Kretingoj yra rasta daug to 
nkiasdešimts tūkstančių metų i kių mengirų, sukastų į žemę
laikotarpio randami žmonių 
gyveninio pėdsakai Lietuvoj, 
kurie rodo jog tikėjimo būta. 

Kad pirmieji Lietuvoj žmo- 
kurėjo tikėjimų, aiškiai

ir pridengtų kitais akmenimis. 
Matyti, kad tų laikų žmones

siras laisvų vietų. Ptašynj 
dar vis gaunami. Man| 
kad visi prašymai baigusi), 
mokytojų seminarijas bus 
tenkinti, nes, įvedus privel 
tinį pradžios mokslų, atsi<j 
rys naujų komplektų, be 
dalis mokytojų išeis į kari! 
menę. Dabar tokių prašyi 
ministerijoj gauta apie 15|

mus, kad skirtų juos mokyto- 
! jais. Daugelis iš jų išlaikė da-

kelnėms ar švarkui i lombardu a- - T-............................................*• — Siaurės Kinijoj prieš
pasamdo uz kelis centus tar-', . , , . ,. komunistus buvo pasiųsta 200,
pmmk!). kurs visuomet pusi- w kareivhj ir 50 ,,o„lbar(Juo>
ryzęs mielai jam patarnauti.,6fc Komunistai
Šį darbų dirbančių ir iš jo gy- . • ± ir1 v. , sutriuškinti. Paimta paskuti-

pavergti, bet religija yra pa 
ties Dievo duota.

Mokyt. J. Butkus. Į venančių Londone yra daugy- 
Iš (“Ž. P.”), bė žmonių.

Knygos
nė jų tvirtovė.

' — Amerika gali, karui išti-I
kus pastatyti greitu laiku 4 
milijonus kariuomenės.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
dėl nežinomų priežasčių, aplei- MOKSLAS įr TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas' 

400 puslapių kaina ................................................... $2.00

M1

SKAITYKITE BIZNIERl| 
BARGENUS

pirmoj eilėj į jų nuopelnus ir 
praktikos darbų, vėl buvo pri-1 
imti dirbti mokytojo darbo. I

Kiti gal bus priimti, kai at-j
_____________________ ___ I

ADVOKATAI

JOHN B. BOBDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
— Moderniškiausioje grei- iq5 W. Adams 43t. Rm. 2117

tojo traukinio garvežys turi 
4,000 arklių jėgų.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Paslėpė >os žemėj, kad nie- BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. | tJ/n^hnitkuAVe^t8 pas 
m^į/s rodo jų numirėlių lai-^as nerastų ir neismekintų. KORėJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. “^/S^ecTaiisus ^Sa^pr" 

jimo būdas. Yra randama, į Ias vl*kas rodo’ W ir Lie; JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Masein», kaina 35c. fesoriuB. neklaus jUSU kaš jums ken

kei jie numirėlius laidodavo tuvoj žiloj akmens^ gadynėj ŠVENC ŠIRDIES MĖNUO, parašė‘kun. Berlioux kaina 35c. po pilno išegz&miiiavimo. Jus bu- 
vžkus ir degintus. Palaido-, tavo su tjkėjunu bei MAB0NASj JaunasiB UbaB0 Didvyris> apysaka g pasku-,T™
ieji kūnai per tokį ilgų laiko- re tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. delto- kad jle neturl reikalingo pa-

Dabar kyla klausimas, kas -...................... - — ityrlmo. suradymui žmogaus kenks-

sdami tuos šventus akmenis,
nes/

sve 
tieji
tarpį supuvo. Todėl šiandiena: "««« zaunium®, Zajančkauskas kaina .......................... 15c. imlumą.
tokių kūnų griaučių (kaulų) vertė akmens amžiaus žmones angelo AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras,

t.—1:™_ —r garbinti įvairius stabus ir pra j c kaina 10c ' siškas bakteriologiškasretai begalima rasti. Tačiau 
tie radiniai pakankamai rodo, 
jog numirėliai buvo laidojami 
ne bet kaip ir ne pripuolamai, 
kur pakliūva, bet su ypatinga 
pagarba ir tam tikrose vieto
se. Jei jie būtų tikėję, kad 
žmogus baigiasi su mirtimi, 
kad jis nebegyvena po mirties, 
būtų nelaidoję su tokia pagar
ba ir į jų kapus būtų nedėję 
reikalingi) daiktų, kuriais jie 
galėtų pomirtiniame gyvenime 
pasirūpinti sau maisto ir nuo 
žvėrių gintis.

Tų patį patvirtina, kad žmo
nės tikėjo į pomirtinį gyveni-

egzaminavi-
cvti 1^4 iii f a p oi flipvvKin nias kraujo atidengs man j ūsų tik-

. EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
kokių nors malonių? Kitaip v. , Tk , -it -j.. -v. , . ljU3 eydyU. tai jūsų sveikata ir gy-

.. .. x KAPINES, paraše kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. vumas sugryš jums taip kaip buvo
Sakant, kur yra religijos atsi- tto TCT fl 4- "r X" • 1 ...... . ... pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-radimo Driektis i Netikėliai ANHELUS, verte. M. Gustaitis, Mat knygai piešimus ir ilius- lnk.tų, odo,.
įauimo prieiasusT netikėliai tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ..................... 40c. "i- “rdl“- «"»>»»

7?? atsira<u"10 GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
priežastis ?

bando
priežastį išaiškinti natūraliu kaina............................................................................. 10c.
(gamtišku) budu. Vieni jų re- NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
ligijos atsiradimo priežastį kaina ............................................................................... 75c.
mato ti baimėj, kiti sako, kad rrįjyINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks-
religijų išmanė kunigai ir t.t. . , . __.. , .... nių drama, kaina............... ................................. . 25c.
Bis pas utinis ais mimas yra ^MooAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
dailinau neini lunkincas. nes v « »

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

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

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
„ . . , , x x • 246 puslapių/kaina ........................ .......................... $1.75

macija. Kasinėjant akmens į ga, nes pirma turėjo atsirasti TRUMpA ApOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
ziaus kapus, daug randama t gelzkelis, o paskui tik gelzke . x. .. + • v, . . , ’ ,. . . r v- • v- . . .... Lietuvos Universiteto Profesorius, Trecioji pat. laida 75o.

Įvairių puodų sūkių ir apde-|heciai. 1 anasiai ir su religija: Sy£NTAS praNCISKUS ASYŽIETIS, gyvenimo apražy-

daugiau negu juokingas, nes 
kaip galėjo atsirasti kunigai, 
jei nebuvo kam tarnauti. Pa
našiai protaudami, galėtume 
sakyti, gelžkeliečiai išrado gel-

jeigu turit kokių užsisenėjusių, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kur) ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė.
_ DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SIAUS I
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. i 
Roam 1602 Tel. Central 2978 l

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A aus
ADVOKATAS

11 SOUTH LA S ALBE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. j 
3241 So. Halsted St. TeL Victory 0562 i 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ke'tv. ir Subatos vakare

A food for pre 
tein; a food 
mineral salts^ 
for calcium anc 
phosphorus; al| 
the essential eit 
ments for healt 
and strength 
found i n goot 
cheese. And-alll 
the essential ele-l 
ments of goodl 
cheese are foundl 
in Kraft Cheese.1

KBAFP
HU KRAFT-PHENIX

CHEESE COMPANY

'liet'*probak-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

PATENTE

mų, ir kūnų deginimas arba1 žkelį. Kas būtų visai klaidin
kremacija -------
amžiaus

žmogaus kūną sudegindavo ir tas buvo tamsus, kol žmogui vičius, kaina................................................................... 20c.
pelenus bei nesudek kau- visi gan,tos reiškiniai tavo ne DIEV0 AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina . 40ė.

lūs surinkę supildavo į moli- suprantami, vietoj tikrojo Die-. vert5 K' ZaJ-"*“™1'1"’, M- LC-
uius puodus, o nepalikdavo vė-, ™, savo Sutvėrėjo, pradėjo TOBULYBEn','parašė'kun'.' D-ra's K.' Ma-

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00

(PROBAK BlADt)

jains išnešioti. Iškasę žemėj i garbinti Jo tvarinius. Galėjo 
duobę, iš akmenų padirbdavo kiek ir baimė pastūmėti gar
urvų (olų), kurį, įdėję puodų 
su pelenais, apdėdavo akmeni
mis ir užkasdavo žemėmis.

binti įvairius gamtos reiški
nius ir stabus. Bet esmėje re- 

' ligijos prado reikia ieškoti tik

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

2334 So. Oakley Avenue

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic aches& pains, apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

gintų žmogaus kaulų gabalų, pirma turėjo būti religija, o 
kurie, sudužus puodams, liko paskui atsirasti kunigai, 
palaidi. Keliose vietose yra Dievas, tverdamas žmogų, 
rasta ir sveikų kapų, kur bu- davė jam ir troškinių bei pa 
vo palaidoti sudegintų kūnų linkimų ieškoti savo Sutvėrė 
pelenai. Toks kapas rastas ir katį tinkamai galėtų Jau, 
Trakų apskrity. Jie mirusio atsilyginti. Kol žmogaus pro-

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinas, kaina...................................................90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

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

Kremacijos paprotys nėra Dievuje. 
atsiradęs pirmuosiuose Lietu-' Kai kas dar mėgina aiškiu 
vos gyventojuose. Šio kūnų ' ti, jog religija esanti daug se 
deginimo papročio pirmieji pė- nesnė už žmoniją, nes gyvu 
dsakai užtinkami slavų tauto- lini (šunes), būdami už žmo* 
se. Kai kas bando aiškinti, jog nijų senesni, turi religijų, ši 
akmens laikotarpio žmonės tik pažiūra visiškai klaidinga ir 
blogųjų žmonių lavonus dogi- neišlaiko kritikos. Gyvuliai, 
ndnvo, Eijodami jų keršto. Ta- lygiai ir šuo, neturi jokių re
čiau tokiu aiškinimu labai rei- Ilginių pergyvenimų, jokios re-. 
kia abejoti, nes slavai dau- ligijos.
giausia akmens laikotarpy tik Žodžiu, nėra buvę, apskri- 
degintus kūnus laidojo. Argi tai imant, žmonių be religijos 
būtų buvę tiek daug blogų tiek kitur, tiek Lietuvoj, ir kad 
žmonių? Kitoms tautoms, to-(religijų nėra išradę kunigai 
liau gyvenusioms nuo slavų ar koki nors valdovai, kaip 
tautos, šis kūnų deginimo pa- ‘ aiškinama, žmonijos masėms
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ATSISVEIKINANT.
Pradėjo temti, kai stotyje 

Agnietę pasitiko jos giminai
tė Stasė. Abi kalbėdamos dai- j 
rėsi vežiko. “Mes senai lau
kėm tavęs, bet tu netikėtai ap
važiavai. ”

“Mat, atsisveikinti.”
“Kas? Kur išvažiuoji?”
“Taip. Nusistačiau į vie

nuolyną eiti.”
Stasė nusišypsojo:

“Juokai! Ką tu įsisvajojai?”
Agnietė buvo rimta;
“Rimtai apsisvarseiau 

pasirinkau vienuolyną! ’ ’
“Mano tėvai ir aš tuo neti

kini.”
“Gaila... Žinai,- Stasė, tikė

jimas—laimė...”
Jos parvažiavo namo. Sta-j dėjo kartus gyvenimas. Tėvai 

sės tėvai stengėsi Agnietę pe i j.j barė jr keikė, bet Stasė ėjo 
rkalbėti, bet ji neklausė jų. s:1vo nusistatvmo keliu. Tėvai

pasimelsk už mane. O, aš ne
laiminga...”

Ji apkabino Agnietę; 
“Pasimelsk už mane. Atlei

sk man!
“Stasė, tu nekalta.” 
“Agnietė, išmokyk mane sa 

vo tikėjimo. Aš eisiu su tavim 
i vienuolyną.”

“Stase, aš to nesitikėjau.

Tel. Cicero 6766

DRAUGI S 7 i

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

D A K T A R A

Tel. Canul 6764 Ros. Republic 5350'Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS

Vakarais Agnietė atsiklaupus 
ilgai melsdavosi, o Stasė jai 
kliudydavo ir pajuokdavo.

27

PHILADELPHIA, PA.
40 vai. atlaidai.

Šv. Jurgio bažnyčioj rūgs. 
d. prasidėjo ir 29 d. bai-

Stasė pavargo;
“Atsitraukit! Man jau nu

sibodo šis gyvenimas. Sudie.
Bet viena trokštu, kad mano 

Agnietės akyse pasirodė a- tėvai suprastų, kas jie yra.
šaros. Abi nekaltai šypsojosi. ]<ad jįe prisimintų savo ge- 

“Mes abi eisim į vienuoly- ruo8įu8 tėvus, kurie išmokė !gėsi 40 vaL atlaidaL 
ną.” ’ juos gyventi ir tikėti į Dievą.! Oerb. seselių Pranciškiečių

“Ką? To nebus. Tu išvedei pet jie...
Stasę iš kelio. Išeik tuojau, t tėvdi, mano tėvai, nema- 

Stasės tėvai pyko ant Ag- „yfcįt, kad ištisus amžius gy-
nu‘tes. ; vensįt. Ateis valanda, sušal-

“ Sudie, Stase, aš tavęs lau- sjin vjg^ pavirsim i ledą su
ksiu!..’

“Aš ateisiu...” Jos abi išsi
savo galybe, tokia tuščia ir 
neprotinga. Ateis valanda., ka

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną buo 
pietų iki 8 va T vakaro. 

Nedėliomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 ir 6:30 iki S vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėlioinis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET į 
Kertė So. \Vestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. J 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

rūpesčiu, altoriai buvo žavin- 2130 WEST 22nd STREET 
čiai papuošti kvepiančiomis 
rožėmis, palmėmis, auksinės.; — 
šviesos žibintais.

Paskutinį vakarą buvo gra- į

CHICAGO

ži procesija, kurioj didelio 
įspūdžio darė vaikeliai gerb.

skyrė. Dabar Agnietei prasi-, da bus per „g. I»P"ošti, išmokinti.
lu.

stengėsi jos sielą į kitą nu-; 
kreipti. Jie pradėjo kelti puo 
tas. Jos nedori draugaują bu-Į .

Visus šiurpas nukratė. Sta
sės tėvai apsiverkė. Visi pra- 

i dėjo skirstytis iš puotos.

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

Rodės, lig angelų choras eitų 
pirm Švenčiausiąjį, giedoda 
mas amžinos garbės giesmę.

Žmonių per visas dienas 
! skaitlingai lankėsi. Visi ėjo !Ofiso Tel- Vict°ry 3687

Beprotė!” — jie, šnabžde-i, v. v. ~ . . T« If v • .bažnyčion, pas brangiausi Is- i
Šiandien Stasė buvo liūd-ičiavo, kalbėdami: 

na. Agnietei besimeldžiant ji! “Tu neisi... Tu buvai ir bū- 
atsiklaupė šalia jos. “Agnietė, | si mano meilužė...”

jo patylom, bet širdyje k, ki- į ganytoją> gv. Sakramente;

G R A B O R I A I;

J. F. RADZIDS S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

ta jautė. 7 1
Stasės tėvai ją atsiprašinė

jo ir su noru išleido į vienuo
lyną.

GERIAUSIA MOKYKLA.

nes
Jisai tiktai gali nušluostyti a 
Saras nuo suvargusių veidų.

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS į 
CHICAGOJE i

; Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Laidotuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

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

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

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 \V. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Phone Boulevard 4139

.A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply* Y dykai.

3307 Auburn Avenue

EZEKSK1
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsh field Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Tll

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7632 -

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46tb STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

sugydyti sielos žaidzdas ir nuo i „
t .Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 1

dėmes atleisti. Įvak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po i
■n i A* • i « ’piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.I Hsklltinį \ akar<| prazjj . šventadieniais pagal sutarimą.

pamokslą pasakė kun. E. Pau
kštė. Jausmingi jo žodžiai a-

Amerikos Lietuvių Moky- pįe Kristų ne vienam išspau į 
kla, 3106 So. Halsted St., Chi- jė ašarą.

’ cago, Ilk, įsteigta prieš 20 me- j pagelbą gerb. kleb. kun. , 
tų. P-nas Juozas Olekas, mo- Zimbliui buvo atvažiavę Rū
kyklos ijavininkaš, mokytojau- nigų iš kaimyninių parapijų, 
ja. Jisai yra baigęs aukštesnę Menka Dulkelė.
mokytojų kolegiją, turi tikrą ____ _____________________
mokytojo mokslo laipsnį. To-; NENORI IŠEITI Iš 
dėl, jam dirbant — mokinant KALĖJIMO
greitai ir pavyzdingai jau tuk- Į ... —Z Z . .

4 v . , . , . . • v. I Illinois o valstvbes paroline1stanciai lietuvių-ateivių ir čia .. ;............... , . ,.v i komisija nori paleisti .is val-
vaį _  lietuviškai kalbėti ir’ s^d)lnl° J°liet° kalėjimo neg

Ofisas Tel. Grovchill 0617
Res. 6707 8. Artesiun Avė. 

Tel. Grovehlll 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR, V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

I rą kalinį J. White’ą. Bet ka
linys nenori būti sąlyginiai 

e . e . . . . 5 : paleistas, ypač šiais blogai-
, ........................... , , . . i siais laikais. Sakosi, jis kale-katai, inžinieriai, mokytojai,1 .

.... , , • t> ™ ijime tun pastogę, būna paval-■ir kiti mokslo vvrai. P-no Ole- H 1 , , , •
, _ ,. • j k • gęs ir jam nesvarbu, kad ir,kos rūpestingu pasidarbavimu! . L •.» .
prirengė šimtus lietuvių ir ki-

rašyti. Daug jo buvusių mo
kinių šiandien yra dideli pro

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

tataučių ateivių prie piliety
bės.

Priežodis sako: “Senas jau
tis savo vagos negadina”. P- 
nas Juozas Olekas, Amerikos 
Lietuvių Mokyklos mokyto
jas, sako: Daugelio metų ma j 
no mokytojavimo praktika pa Į 
rodė, kad kiekvieną žmogų 
galima išmokyti ir padaryti 
apsišvietusiu, jei tik j'is mo
kinasi Amerikos Lietuvių Mo
kykloje”.

Bridgeportietis.

dar kelerius metus ilgiau iš
būtų kalėjime, kur jis yra vi-

* sa kuo aprūpintas.

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

DENTIST AI
Phone Boulevard T042

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

9 a* i
>

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų f 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai
i 4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

KAZ’M ERAS 
RADZEVIČIA

Mirė spalių 2 d., 1931 m., i
vai. ryto. sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš l’an -\ežio upskr., Klo
vainių parap.

Paliko dideliam,' nuliūdimo 
motnrj Uršulę po tėvais Oedrl- 
kai'ė, broli Jonų ir gimines, o 
MeluvoJ brolj Karol) ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3347 So. 
Union avė. laidotuvės įvyks u- 
tarninke, spalių 6 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J šv. Jųi - 
gio parap. bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinis.

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

Nuliūdę: Moterts. Brolis ir Gtmtnėn.
laidotuvėms patarnauja gra- 

borlus S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1188.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemitno, nervuotu- 

; mo. skaudamų akių karštį. Nuimu 
1 cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. ,

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofise Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drez-i 9191

DR. A, A. ROIH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
' Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 8. Artesian Avi 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R, G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergais vakare

DR. G. Z. VEZELIS DR. CHARLES SEGAL
DEN TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal (221

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

- Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 1( ryto iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST 111 th STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

Tei. Yards 1839

DR. G. SERNER
! LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo (—• 
Nedėliomls: atK- 10 iki lt.

Tel. Republic 7698

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STR1 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office PhoD 
Wentworth 8009

DR, A. R. MCGRADE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED ST1
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-241

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

Rezidencija
4729 West 12 PI. / Nedėlioml 
Tel. Cicero 2888 Susitarusi

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 1» iki 11

Telefonas Midway 2880

DR, A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phonb Hemlock 2061

DR, JOSEPH KELIA
DENTI8TA8 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

(568 80. WE8TERN AVĖ.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .».

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryti

Telefonai dienų, ir naktį 
Virginia 0036

A. L. DAVIDONIS, M.
4910 SO. MICHIGAN AVENU 

Tel. Kenwbod 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadie

Tel. Hemlock 8700 

Res. Tel. Prospect •<

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

DR, B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGU 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

South Side Office North Side Of 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. 
Tel. Aberdeen 002 8 Tei. Bruną 7 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez 10244 LONGIVOOD DRI
Tel. Beverly 0870

Vai.: 1-4 vai. vak. 
Pagal sutartį

Tel. Central 707 9 
Rez., Longbeach 9453

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-40 Plttsfleld Bltlg., 55 E. Hasidngton SU, Chleage, HL

' DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Llgy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Ai
Valandos: 19 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Yakarais: l'larntnke ir Ketvergo iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėlioinis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3Z

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL

DR. BERTASH DR. N Al KELI
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-9. ir 9:39-9:80 vai. vak. VaL: 3-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Netolioj susitarus Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
MARQUETTE PARK 

ŽINUTES.

X Klebonijos statymo dar
bas jau visai baigiamas. A-. ir jų nepamiršti 
pie pradžią spalio mėnesio
tikimos viskas bus užbaigta.

Simono Daukanto draugijos 
baliai kas met būna sekmin-

suminėti nariai niekad neat
sisako draugijai ką nors pa
aukoti. Aukoja, kiek kuris 
išgali. Todėl reikia reikale

WHAT McTIGUE SAY A- 
BOUT THE SHARKEY- 

CARNERA PUZZLE.

. Pasvalio valdžios vidurinei
mokyklai leista plėstis ligi vi- Oriental teatre rodoma “Si- 
sos komercijos gimnazijos. dewalks of New York.” Be to 
Šiemet įvesta septintoji klasė, dalyvaus Trixie Friganza. 
o kitą met bus ir aštuntoji. McVickers teatre tebeina 

“R.” | “Monkey Business” su ketu- 
-------- —-------- - riais Marx Broliais.

MISIJOS VYRAMS

dainuos populiariškas dainas, istorija apie tai, kaip mote-
ris sugrįžusi jw> ilgą vakari jų 
randa, kad jos vyras jau l>e- 
turjs ryšius su kita moterimi. 
Be to bus smagių vodeviliu ir
dainų.

X Į šv. Teresės Kūdikėlio gi. Komitetas pasitiki, jog ir 
Jėzaus noveną kas. rytą ne- šįmet, nors ir sunkūs laikai, 
mažai žmdnių susirinkdavo, bet, visu nariu pasidarbavi- 
Šv. Teresės dr-ja ta proga mu, sėkmės bus geros, 
įtaisė relikvijorių savo globė-1 Da turiu priminti, kad tame 
jos relikvijai laikyti. į vakare bus suteikta garbės

X Per visą spalio mėnesį dovanos tiems nariams, kurie 
kas vakaras, išskiriant sekma- nėra ėmę pašelpos per 12 ar 
dienius, kalbamas rąžančius 24 metus. Dėl to nariai, kurie 
ir teikiamas palaiminimas su'tai žinote, o laiško iš draugi- 
Šv. Sakramentu. Verta, kad vi jos negavotę, kreipkitės į drau 
si nauduotus! šią pamaldą gijos pirm T. Janulį, 
gausiomis Dievo malonėmis, i Taip-gi kurie da negavote į-

X Rugsėjo 25 d. klebonas, žangos tikietų platinimui, ga- 
par. komitetas ir draugijų lite gauti komitete, ar pas nut.

“I think Sharkey is better 
today than he ever was. He 
has mellowed in the lašt cou- 
ple of years and doesn’t fly 
off the handle the way he 
used to. He has trained hard 
for this fight and is in per- 
fect condition. He has speeded 
up a lot and is timing his pun- 
ches perfectly — particularly 
liis left hook to the body. I

CICERO, ILL. — Pirma
dienio vakare, spalių 5 d. Šv. 
Antano par. bažnyčioje misi
jos prasidės vien vyrams. Ml-

United Artists teatre prasi
dėjo rodymas “Palmy Days” 
dalyvaujant Eddie Cantor.

Roosevelt teatre teberodo- 
ma “The Squaw Man.” Yra 
tai istorija apie nepasisekusį 
vyrą, kurs galų gale apsive

MOKYKITĖS MUZIKOS

stas ves tėvas Bružikas, Je 
zuitas, lyrai naudokitės Die-jda su indijone. Dalykai po to 
vo malonių laiku. I susipainioja, kai pasirodo,

Kun. H. Vaičūnas, kleb. kad jo pati tebėra gyva.

atstovai turėjo pasitarimą a- 
pie busimą bazarą. Nutarta 
bazarą rengti šiomis spalio 
mėn. dienomis: 11, 14, 16, 18, 
21, 23, ir 25. Buvo susirinkę 
šią draugijų atstovai: Šv. Ka
zimiero — J. Butkus; Šv. Bar
boros — O. Andrikienė, Pau-

rašt.
Avė.

P. Killį, 3144 Auburn
. 1 I

P. K., nut. rast.

WEST SIDE ŽINIOS.

If you listen to Mike Mc- 
Tigue, the sage of Jaekson 
Heights and Veteran of a 
thousand ring battles, you 
will go right out and bet the 
family heirlooms that Jack 
Sharkey will stop Primo Car-
nera when they meet in a 15 think that is the punch that 
round battle at Ebbets Field is going to hurt Carnera mest. 
on the night of October 12 “I am not under-estimating 
for the heavyweight cham- Carnera, and I know Shar- 
pionship of America. key isn’t either. Carnera is

Mike has just returned a marvelous physical speci- 
from a visit to the training man and I’ll admit that he 
camps of both fighters and, was a lot better than I expec- 
so far as he is concerned, the ted to find him. For his size 
issue is settled and he is a- he has amazing speed and his 
ble to give you the result of boxing has improved 100 per

CHICAGO, ILL. Chicago 
IVestSide Lietuvių Namų Sa
vininkų mėnesinis svarbus su
sirinkimas įvyks spalių 4 
d. M. Meldažio svet., 2244 IV. 
23rd PI. apie 8 vai. vak. Kvie
čia visus šios kolonijos namų 
savininkus atsilankyti į šį su-

RKO TEATRUOSE

State — Lake teatre dabar 
rodoma veikalas “Bad Com- 
pany.” Dalyvauja Ričardo 
Cortez ir kiti garsūs artistai.

X Jonas Petraitis su Eleo
nora Kitauskaite greitu laiku 

lauskienė, Paliliunienė, O. Slo-į ims Moterystės Sakramentą, 
ksnaitienė, A. Jonaitienė, T. 'nes Aušros Vartuose jų užsa 
Goberienė, M. Jurkšienė ir M

labai reikalinga kiekvienam 
namų savininkui. Mes turime 

the Battle of Ebbets Field in cent in the lašt year. Būt he visus įrankius namų taisymui, 
advance. Mike, acknowledged is štili a couple of years away kas apsimoka apie to ar 
to be one of the smartest and form the peak of his career. kito namus. Mūsų kolonijoje 
fastest-thinking fighters the Sharkey will know too much yra labai kenksmingų dalykų, 
light heavyweight or heavy- for him.” Apie tuos dalykus namų sa-

Šiame veikale einama prie iš- 
sirinkimą ir^prisirašvti'j Wešt ^imo klausimo ar vyras turi
Side Lietuva, Nam, Savinin-1z,notl 8av0 m0,ers pa8' 
kų draugiją. Tą draugija yra i

Palace teatre rodoma veika
las “Smart AVoman.” Yra tai

Zarombienė; Šv. Teresės — J.
Miniataitė ir A. Kušleikaitė; pamaldų Nekalto Prasidėjinlo 
Apaštalystės Maldos ir Tre- merginų draugijos mėnesinis

kai jau baigėsi.
X Šiandien po Ražančiaus wei8ht divisions ever knew, į Primo Carnera is in training vininkai. turi žinoti, kas su

. _ . _ wpnt pIpvpti rnnnHs untli nt fina Wilann ’o nomn i-n inis Hnrvti Tnrtnl lrviopiamc

tininkų — B. Stirbienė, O. Žu- 
velienė, ir B. Lazdauskienė. 
Šv. Kazimiero Ak. Rem., O. 
Gricienė, S.
Bardauskienė ir T. Čereckie- 
nė. Moterų Są-gos — A. Mic-
keliunienė ir M. Švenciskaitė; 
L. Vyčių — J. Šimonis ir B. 
Paliliunaitė; Merginų Sodali- 
cijos — A. Vaitkiutė, K. Lo- 
bikaitė ir O. Sloksnaitė; S. L.
R. K. Amerikoj — J. Micke- 
liunas; Parapijos komiteto —
S. Stoškus, J. Ličkus, A. Oš- į 

keliunas, M. Šveikauskas, J. 
Rusteika, P. Pumputis ir B. 
Milius.

Visi pasirįžo bazaro metu

susirinkimas.
X Ryt apie 10 vai. p. Bag- 

džiuno parduotosios nuosavy- 
Kanapeckienė,' bes kaimynai yra šaukiami į 

teismą pareikšti, ar sutinka 
joje turėti prekybos įstaigas,

went eleven rounds with at Gus Wilson’s camp in jais daryti. Todėl kviečiame 
Sharkey in Madison Sųuare Orangeburg, N. Y. į visus namų savininkus atvyk-
Garden before a severed ar- Jack Sharkey is training at ' ti.
tery in his tongue forced him Dr. Bier’s health farm in! 
to resįgn. In his time he has Pompton Lakęs, N. J. 
met the best heavies and light •
heavies in the world and was

Rašt. F. Karvalis. 
2320 W. 23 st.

BRIDGEPORTAS. — Mo
terų Sąjungos 1 kp. mėnesi-Champion of the world. This

nes šiame rajone, sulig mies- 1S w^ia^ Mike McTigue has tojnįs susirinkimas įvyks antra- 
to planų, privalo būti statomi say a ie arkey-Car- dienį, spalių 6 d. Šv. Jurgio
tiktai gyvenamieji namai.

X Antradienio vakare šv.
Onos konferencija.

GRAŽUS LIETUVIŲ RA 
DIO VALANDOS PRO
GRAMAS PIRMADIE 

NIO VAKARĄ.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar rodo
nėra patik: 1 par.' salėj. Visos narės kriė-ima ’domūs veikalas “Koad to

“Esperience will win this čiamos SHSįrįnkti. Kadangi Singapore.” Dalyvauja Wi-,
fight. And Jack Sharkey ha.' mėnesi susirinkimas Hiam Powell. Be to dalyvau-|
the esperience. I don’t care neįvyho, tai nebuvo dar iiduo- )a 75 Jubllee Slngcrs’ 
how big Carnera is, how long tas delegačių seimo raportas, 
his reach is or how hard he Todėl raportus išgirsime šia-
can hit. No man of his lirai- nie susirinkime> 
ted experience could be ex- 
pected to step into the ring 

Šiandie vakare iš radio sto- and defea‘ a th»r0"Khly 8“’

Valdybų.

IŠEENDAVIMUI
6 kamb. flatas, pečium Sild., gar, 

$28 flatas. $5 gar. 5364 So. Wells 
St.

uoliai pasidarbuot. J. Ličkus’ties WHFC 1420 kilocyėdes, 80ned “d flnely condltioD,'d

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEZINYSTĘ) IK VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLU!

Amerikos Lietuvių Mokykla yra 
vienintSlė anglų kalbos mokslo Į- 
staiga Amerikoje. Čia mokinama 
kiekvienų žmogų lengvai, greitai, 
gražiai-taisyklingai rąžyti, kalbėti 
angliškai valdžios įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosų pražyt darbo; išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie pilietystės, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis Šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, III.

Beethoveno Muzikos Lietu
vių Konservatorijoje sėkmin
gai ir nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 
groti šiais muzikos prietaisais:

Vargonai 
Pianas '
Violončelė
Smuikas
Mandalina
Gitara
Kornetas
Trombonas
Klarnetas
Saksofonas

Ir kiti

Moko patyrę mokytojai spe
cialistai. Pamokos dienomis 
ir vakarais. Dainavimo pamo
kos. Prasilavinusiems proga 
dalyvauti koncertuose. Kursus 
baigusiems išduodami diplo
mai, medaliai ir kiti pasižy
mėjimo ženklai.

Kviečiame naudotis musų 
įstaigos patarnavimu.

3259 Š. HALSTED ST. 
Chicago, Hl.

Telef. Victory 1404

R. ANDRELIUNAS

*
\

(Marąnette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
GANDHI’S PUOLA BRITUSluvrdp0.'į,L,‘Tb'«» 2660 West63St,’Chi'čįįįm.

J renda. 3520 Na Kolmar

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianas, 

Jonučius ir kitokius dalykas.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

I
fighter likę Jack Sharkey.1 LONDONAS, spal. 3. - In- , JVA1RD8 PAKDAVIMAI 
Such a thing doesn’t stand to dų. M. Oan

Tel.

Hemlock 8380

pradžiai suteikė gausią auką nuo 7 iki 8 vai. įvyks specia-
"J.25' .... ."t lie‘UVi’ ™di° Pr°8ramas- reason" T’ll Zludt that isVthe dbi’8 vakar minėi° 8avo 63 e^Sfi“W

Kitas susirinkimas bus spa- leidžiamas lėšomis Juozo Lip- .■ .. . ,i,. metų amžiaus sukaktuves. Jo Kcine’EBk1' 1------------------------
lio 5, tuoj po pamaldų. Visi skio muzikos ir radio krautu- eXC€PtlOn that PrOVeS rU- j t suren„A iam Pardavimui - reetaurantas tinka

lo bnt tbp oTPOTvtinn ic nlwnv< uraugai burenge jam puotą, porai. Ptgj renda. 2771 Lincoln Avė.
atstovai kviečiami atvykti. (vės, 4916 West 14th St., Cice- ’ 1S a y‘ Dalyvavo daug įžymiųjų indų

ro, III., telefonas Cicero 1329. a lo“S shot and rarely 0011168 įr britu 
Programas susidės iš gra- in- 1 m. for tha - --'

žiu lietuvių rekordų specia- everY time.

Rap.

KONCERTAS IR BALIUS.

Smuiko pamokos —- jūsų name, 
kada. Rąžyk angį. J. 

352 Waahington Blvd.

z

M,

! AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 

, yette 1329.

I-------------------- :----- :---- -------
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Pardavimui žiužių taisymo žapa. 
Geras biinis. 2868 Broadway. 

Gandhi ’s puolė britus už In-1 Dellc daro «rer* ob,in{’ 1. gy7'
r 1 kamb. užpakaly. Sav. išvažiuoja.

dijos išnaudojimą. Jis nurodė, i809 w. 63 st.

liai parinktų paminėjimui Vii iįeį-uvįų pranešėjas_ stud. V. ^tų mokyklose britai mo- pardavimui geras restaurantas.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųžies 
Ir patarnavimo, lau
kit ___

GRKKN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1888

{ M. ZIZAS
| Namų Statymo Kontraktorlus 
; Statau {vairiausius namus prieinama

kaina
•7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Bridgeport. — Simano Dau- niaus, lenkų užgrobto, taip pat g, Paiauiis Ti_ _ažiai j, 
kanto draugijos metinis ba-'paminėjimui trijų metų krau- J r
liūs šįmet rengiamas su dide- tuvės įsteigimo sukaktuvių. Cieeriėtis
liu koncertu, kurį išpildys ge- Lietuvių visuomenė kviečia- _______
rai žinomas ir visų mėgiamas ma atsukti tą vakarą 'radiju-
dain. K Sabonis. gus, kad galėtų gėrėtis savo

Koncertas bus spalio 25 d.,1 tautos gražiomis dainelėmis ir 
Chicago Lietuvių auditorijoj. į muzika.

Komitetas ir valdyba dar-

PRANEŠIMAI
Svarbus A. L. R. K.

, ..... , , gav. turi du. Galima pasirinkti. Rad-komi istorijos, neva britų vai- cllffe #519
dzia Indijoj yra labai naudin- Automobilių stiklas, paveikslų rė- 

ga indams. Tai neteisybė. Bri- mal’ iku^ta 2 metai, »yv-

tams Indiją valdant, indų tau----------------• -------- ------——
> v Motorclkllus, Indian 4 pabaigos

ta tapo neturtingiausia pašau- -so kaip naujas, pigiai. 3343 so.

ly. Indijoj nėra nei menkiau- Leavltt 8t~
sios gerovės dalelės. Britai I11- 

Fed. diją tiek nuvaldė, kad šiandie
REAL ESTATE

Praeito pirmadienio vaka- Chicagos Apskrities susirinki- dešimtys milijonų indų alksta, kam'b.^piytiT’bung., s^amb.^mteg8 
buojasi, kad koncertas būtų re, rugsėjo 28 d., įvyko pir- mas įvyks trečiadienį, spalio nebeturi nė tinkamos pašto- puik’^rkn^ZrČ;;
sėkmingas ir narius bei atsilan j mutinis programas atidarant 7 d., 8 vai. vak. Aušros Var- gės. mok., įtaisymai išmokėti Mainysiu

kusius svečius patenkintų. i naują seriją tų malonių ir gra tų par. mokykloj. , Gandhi neturi vilties, kadis kSn£rŠt’' " * T' 65°8
Šiais laikais, siaučiant be- žiu lietuvių radio programų, Prašomi atstovai skaitlin- konferencijos, kurioje jis da- " pardavimui < kamb. flatas puūTus 

darbei, sunku ką didelio at- kurie yra leidžiami lėšomis gai susirinkti. lyvauja, būtų kas nors naudin- 0^1^?-^..
siekti. Bet visų narių pasidar- Juozo Lipskio muzikos ir ra- Valdyba. gą Indijai ir indams.
bavimu visgi galima daug kas dio krautuvės, 4916 West 14th 
nuveiktu -' Street, Cicero, Illiuois.

Smagu pranešti, kad kaiku- Į Programas susidėjo iš ge- 
rie nariai — biznieriai jau riaušių lietuviškų rekordų, 
prisidėjo prie balio, aukodami' Daug laiškų krautuvė ir ra- 
dovanų, k. a. Iz. Petrauskas, dio stotis gavo nuo klausyto- 
Juoz. Rizgin, Alex. Junevičia,1 jų, kurie pareiškė pasitenkini- 
Bridgeport Furniture Compa-1 mą programų ir prašė, kad bū 
ny, K. Zuraitis, J. Balčiūnas, tų grojami kaikurie specia- 
Draugija jiems širdingai dė- liai rekordai. Prašymus leidė- 
koja. jai rūpinsis išpildyti. Radio

Reikia pasakyti, kad čia programui vadovavo naujas

APTIEKA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausi* Ir gražiausiai {rengt* lietuvių 
. aptiek* įloję aplellnkėje

VJ. P. RAKBTIS
Registruotas Aptlekorlus

1906 SOUTH HALSTED STREET 

VAI8TAI SMULKMENOS 1CB CREAM

I Mes speciallsuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas nellel- 
na 11 musų aptlekos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai llptldytaa patyrusių vaistininkų.

4 kamb. namas, užpakaly loto, ne
daug {mokėti, pigiai — <061 Roscoe 
St.

Pardavimui 6 kamb. 1H augMlo, 
plytų gung., dvigubas plumlngas, 
1500 casb. Geros lllygos. 2554 No. 
Parkslde avė.

Pigiai 2 flatų mod. namas 5 5. 
vertės (10,000, teisingas pasiūlymas 
nebus atmestas. 4228 No. Moody avė. 
Peną 7857

JUMS PROGA
Reikalų užbaigimui, (8,000, (1.500 

cash už (8 kamb. nr(n* fum. I., X 
lotai ramioj vietoj, 180 mailių J p. 
v. nuo Cblca<oa, arti U. 8. SI, tin
ka paukščiams ir krallkams, gera 
dirva, ralyktt I* A. Burry, Arling- 
ton Heights, Iii.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paltu | dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodam* ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuv*.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskola* pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoilrdllu patar
navimu

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, Hl.
TeL Yarda<669

Telefonas Hemlock 6528

Telef. Republic 1898

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnasnlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Sapos Telef. 
Hemlock (8(7

Namų Telef. 
Republic 5888

JOHN YERKES
Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSEPH snAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos Ir ftklčle- 

rlal. įvedame elektr* { namus Ir 
dirbtuvės.
MM 8. Halsted St. S Augtate


