
draugas 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame 
rikoje.

Z

LITHUANIAN DAILY FRIEND
J SPALIŲ (OCT.) 13 D., 1931 M.

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

No 241 3c A C O P Y CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, SPALIŲ (OCT.) 13 D., 1931 M. 3c A C O P Y METa, vo, xv.
• ’* Draugas,” 2334 So. Oakley Aven-tt entered ab second clabs maitok march si, hm. at CHfcAoo, Illinois under the act of march », ig7»______________ Telefonas: Roosevelt 7791

SARKIS NUGALĖJO MILŽINĄ ITALA CARNERA
CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS

ENTERED A8 8ECOND CLA88 MATTER MARCH 81,

DĖL T. SWG0$ NEVEIKLUMO 
KINAI NUMATO KARį

Suomija panaikino aukso 
pagrindą

PRANCŪZAI PRIPAŽĮSTA AMERIKO
NIŠKAM DOLERIUI PRANAŠUMĄ

SUSIRENKA VOKIETIJOS 
PARLAMENTAS

VISKAS PAREINA NUO 
T. SĄJUNGOS

BERLYNAS, spal. 13. — 
Šiandien sesijai susirenka Vo
kietijos parlamentas. Naujas 
ministerių kabinetas, kaip pra 
nešta, šiandien kovos dėl sia- 
vo likimo. Nežinia, ar jis lai
mės.

PAVOJUS KANCLERIO 
KABINETUI

BERLYNAS, spal. 12. — Į 
spėtas vokiečių fašistų vadas 
Hitleris, kaip pranešta, neturi 
noro ramiai dirbti valstybinį 
darbų. Jis savo partijų jungia 
su tautininkii partija. Pasta
rosios priešakyje yra A. Hu- 
genbergas.

NANKIN.GAS, Kinija, spal. 
13. — Kinijos tarybos prezi
dentas gen. Čiang Kai-šek’as 
kalbėdamas pareiškė, kad kinų 
taika su japonais ar karas 
pareina nuo T. Sąjungos vei
kimo. Jis tiki, kad Sąjungos 
taryba imsis griežtų, priemo
nių prieš japonus. Bet jeigu 
ji to neatliktų, kinų tauta pa
aukos viską ant tėvynės au
kuro.

KRUVINOS RIAUŠES 
KANTONE

KANTONAS, Kinija, spal. 
12. — Pasibaigus kinų studen
tų susirinkimui, kuriame tar
tasi boikotuoti japonų prekes, 
studentų vadai sukurstė susi
rinkimo dalyvius pulti sveti
mų prekių parduotuvę ties 
Winghon’o keliu.

Policija areštavo vadus i? 
juos paėmė i policijos nuova
dą. Minia nusekė paskui areš
tuotus ir puolė nuovadą. Pas
kiau studentų būrys grįžo į 
parduotuvę, išvilko prekes lau
kan ir sudegino.

Šiose riaušėse 10 asmenų 
žuvo ir daugiau kaip 30 sužei- 

į sta.

NEW YORli, spal. 13. — 
Vakar vakarų mokso rungty
nėse laimėjo turkis (Žukaus
kas). Jis kovėsi su milžinu i 
talu boksininkil. Primo Carne- 
ra Ebbets staąijume, Brook- 
lyne. Rungtynės buvo 15 rau
ndų.

Prieš susireifsiant Šarkio 
svoris buvo 2(fe svarus, Car- 
nera gi — 26L svaras.

POLICIJAI f>RIPAŽINTI 
KARŽYąšKUMĄ

MASKVA YRA ĮSIVĖLUS

RYGA, spal. 12. — Pabal
tijo diplomatai įsitikinę, kad 
Rusijos bolševikai Mandžiūri-
jos klausimu laikosi vadina- 

Numatomas aiškus pavojus mo akylaus lūkuriavimo nusl- 
kanclerio Brueningo ministe- j statymo.
rių kabinetui.

Susijungusios minėtos parti
jos iš tikrųjų sudarys stiprią 
opoziciją.

NUMATOMAS DIDELIS 
NEDARBAS

BERLYNAS, spal. 13. — 
Ateinančią žiemą Vokietijoj 
numatomas didelis nedarbas. 
Kai kas spėja, bedarbių skai
čius sieks šešių milijonų.

Praėjusiais metais valstybės 
iždui nedarbas atsiėjo daugiau 
kaip pusė bilijono dolerių. 
Tad ateinančioji žiema vals
tybei gali būti tikrai nepaken
čiama.

T. S. TARYBOS KRIZIS

KITAS MINISTERIS AT
VYKS Į AMERIKĄ

WASHINGTpN, spal. 13. 
— Miesto St. Petersburg, Pla., 
vyksta tarptautinės policijos 
viršininkų sąjungos suvažiavi
mas.

Suvažiavimą atidarius, per 
radiją iš Baltųjų Rūmų kal
bėjo prez. Hoover’iS. Jis sa
kė, kad gana spaudai ir visuo
menei vainikuoti įvairios rū

Taip pat spėjama, kad Ma
skva su Tokijo yra padariu
sios slaptą sutartį. Mandžiū- 
rijos okupavimo reikalu.

KONCENTRUOJA KA
RIUOMENES

CHICAGOJE

NUŽUDYTI DU SMURTI
NINKAI

Chicagoj nužudyta dar du 
smurtininkai. Vienas rastas 
kulkų sušaudytas Lincoln gat
vėje, arti 14-os gat. Tai G. 
Wilson’as, 33 m. amž., buvu- 
sis policmonas, kurs prieš ke
lerius metus buvo areštuotas 
už žmonių išnaudojimą, pas
kiau — už plėšimus.

Kitas — J. L. Quigley’as, 
alaus pirklys. Jo lavonas ras
tas sanitariniam perkase ties 
Lockport’u. Jis taip pat nu
šautas.

SUSPROGDINTA BOMBA

Sekmadienio rytą anksti iš 
važiuojančio automobilio svie-

ROMA, spal. 13. - Italija^” kar- sta bomba i ArSmore teatro
žygiškumas pripažinti polici 
jai, kuri prieš kriminalistus 
kovoja.

nusprendė susiartinti su J. 
Valstybėmis. Lapkričio 7 d. į 
Washingtoną išvyks užsienių 
reikalų ministeris Dino Gran
dį ’s.

SUOMIJOJ PANAIKINTAS 
AUKSO PAGRINDAS

HELSINKIAI, spal. 13. — 
Suomijos vyriausybė panaiki
no savo valiutos aukso pagri
ndą. Be to, tuojau padidino di
skontą ligi 9 nuošimčių.

DIDELES DEMONSTRACI
JOS LONDONE

BRITAI NEPATENKINTI

priekį 1040 Argyle gat. Bom 
bos sprogimo parblokštas sau
gojęs teatrą policmonas J. 
YRflter’is. • •*>*«**----■-*-**- 

Atsipeikėjęs ir pakilęs poli
cmonas kiek toliau šalia teat-

MUKDENAS, spal. 12. — 
Iš japonų šaltinių neoficija
liškai praneša, kad Mandžiū- 
rijos valdovo Gango kariuo
menė koncentruojama Cang- 
čow’o apylinkėse ir netoli di
džiosios kinų sienos.

Taip pat neoficijališkai pra
nešama, kad' bolševikai mobi
lizuoja kariuomenę Blagovieš- 
čenske ir Chabarovske. Vladi
vostoke gi steigiamos amuni
cijos dirbtuvės.

LONDONAS, spal. 12. Va
kar čia įvyko didelės demon
stracijos. Surengtos civilinių 
tarnautojų vaikštynės, kurio
se dalyvavo apie 100,090 tar
nautojų, jų žmonų ir vaikų. 
Protestuota prieš atlyginimo 
sumažinimą.

Vaikštynės praėjo ramiai, 
nes policija mandagiai elgėsi.

LONDONAS, spal. 12. — 
Britų tarpe kilo didelis nepa
sitenkinimas, patyrus, kad 
francūzai gana šaltai žiūri j 
finansinį Britanijos krizį.

Grįžęs iš Paryžiaus užsienių 
reikalų ministeris lordas Rea- 
ding’ag pranešė, kad prancū
zų vyriausybė britų finansams 
gelbėti siūlo tik tokias prie
mones, kurios yra naudingos 
tik jiems, prancūzams.

JAPONŲ RIAUŠES

TURKŲ MINISTERIAI 
VENGRIJOJ

BRIGHTON PARK PAR. ATMOKĖJO 
SKŪLAS

Iškilmėse dalyvavo J. Eksc. 
vyskupas Sheil’is

PRADĖTAS FONDAS NAUJAI BAŽNY
ČIAI STATYTI

Praėjusis sekmadienis Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijai buvo istoriška diena. Atitinkamomis iškilmėmis buvo 
pažymėtos parapijos skolų mokėjimo užbaigtuvės. Iškilmės 
buvo įspūdingos. Jos pradėtos iškilmingomis Mišiomis, pa
mokslu, gražiomis giesmėmis. 2 vai. po pietų draugijos šau
niai pasitiko Jo Ekscelenciją vyskupą Bernard Sheil’į. Tūk
stantinės žmonių minios susirinko į bažnyčią ir prie bažny
čios. Visi gerai nusiteikę. Pats vyskupas suteikė palaiminimą, 
pasakė pamokslą, nesigailėdamas gražių komplimentų kle
bonui kun. A. Briškai ir visiems parapijonams. Chieagos 
vargonininkai ir vietos choras, art. J. Kudirkai vadovaujant, 
puikiai giedojo.

Netrukus po bažnytinių pamaldų didžiuliam parapijos 
darže prasidėjo koncertas ir prakalbos, Kalbėjo L. Šimutis, 
“Dr.” red., adv. J. Grisius, kun. J. Šaulinskas, dr. J. Poška 
Ir pats klebon&S kūn. A. Briška, kuris savo kalboje reiškė 
didelį pasitenkinimą tos dienos įvykiu ir dėkingumą žmo
nėms už bendradarbiavimą, jam besistengiant atmokėti par. 
skolas. Gausingas par. choras, p. J. Kudirkai vadovaujant,ro pastebėjo rūkstantį knatą.

Užmynė ugnį ir ten pat rado1 Sražiai dainavo. Par. mokinių orkestras šauniai grojo. Prog- 
šešias, į popierių įvyniotas' rama^ vadovavo vikaras kun. A. Valančius. Vakare par. sa-
dinamito lazdeles. i buvo. balius- Gerb. kun. A. Briška svečius kunigus ir

vargonininkus pavaišino vakariene.
! Per šias iškilmes pradėtas fondas naujai bažnyčiai sta
tyti.

ŠANCHAJUS, spal. 12. - 
Apie 2,000 japonų rezidėntų 
sukėlė riaušes, įsibriovę į kinų 
gyvenamąją miesto dalį. Ėmė 
pulti parduotuves, daužyti la
ngus. Policija ir japonų ma 
rynai išvaikė riaušininkus.

POLICIJOS BRUTALIš 
KŪMAS

Nesenai už brutališkumą 
vietos neteko Benvyn’o poli-! 
cijos viršininkas Bartunek’as, | 
o dabar dėl to paties nusižen- i 
gimo areštuotas ir tieson trau! 
kiamas Willow Springs’o po
licijos viršininkas Otto Mille- 
r’is ir policmonas Wagner’is. 
Pasitaikius progai jie muša 
žmones.

MAJORAS SLOVAKŲ 
SUSIRINKIME

DIDELĖ NELAIMĖ WAUKEGANE; 
LIETUVIAI NUKENTĖJO

Sekmadienio vakarą North 
Sbore linijos traukinys sudau
žė automobilį, kuriuo iš fut
bolo rungtynių į Waukeganą 
grįžo keturi jaunuoliai. Visi 
žuvo. Jie yra: J. Mačiulis, 21

m. amž., J. Pažerskis, 28 m. 
amž. A. Miklas, 21 m. amž. ir 
B. Visockis, 21 m, amž. šis 
pastarasis valdė automobilį.
- Nelaimė įvyko netoli futbo
lo aikštėk. 1 ' ' ’

KROATŲ SĄJUNGA

RAMOS RINKIMAI

OENEVA, spal. 12. — T.’ 
Sąjungos taryba rytoj susi
rinka svarstyti Mandžiūrijos 
klausimą.

Kiek žinoma, japonai iki 
šiol neprisitaikė prie tarybos 
reikalavimo — neapleido oku
puotų Mandžiflrijos plotų. Tai 
nepaprastas tarybos krizis.

BUENOS AIRES, spal. 12. 
— Policija susekė sąmokslą 
tikslu nužudyti Argentinos re
spublikos prezidentą Uriburu. 
Vienas įtariamas asmuo jau 
suimtas.

GANDHI’S APLANKYS 
AIRIJĄ

BUDAPEŠTAS, spal. 12. — 
Čion atvyko turkų ministeris 
pirmininkas Ismet Paša ir už
sienių reikalų ministeris Tew- 
fik Rušdi Bej’us. Ministeriai 
tarsis su Vengrijos vyriausy
bės nariais prekybos sutarties 
sudarvmo reikalu.

LONDONAS, spal. 12. — 
Pasibaigus Indijos konferenci
jai, M. Gandhi’s žada aplan
kyti Airiją. Grįždamas gi na
mo, jis žada dar aplankyti 
Prancūziją, Vokietiją, Italiją 
ir Palestiną.

DOLERIS GALINGESNIS 
UŽ FRANKĄ

PARYŽIUS, spal. 12. - 
Laikrašty “Le, Temps” fina
nsinis ekspertas išaiškina, kad 
amerikoniškas doleris yra sep
tynis kartus stipresnis už ste
rlingų svarą ir du kartus —

BRIUSELIS, spal. 12. —
Pavojingai serga J. Valstybių 
ambasadorius Belgijoj, Bran-luž franką. Tad žmonės neturi 
d’as Wbitlock’as. bijoti dolerio žlugimo.

LIMA, spal. 12. — Peru re
spublikoje prezidento rinkimai 
vakar ramiai praėjo. Rinkimų 
duomenys per kelias dienas 
nebus žinomi dėl blogo krašto 
susisiekimo. ,

BANKININKŲ PASI
TARIMAI

BAZELIS, Šveicarija, spa
lių 12. — Keleto didžiųjų val
stybių bankų valdytojai vakar 
turėjo pasitarimų apie prigi- 
jantį sumanymą pratęiti ka
ro skolų moratoriumo laiką, 
šiandie gi yra tarptautinio 
blanko direktorių posėdis. Yra 
ir J. Valstybių bankininkų at
stovas.

Sekmadienio vakarą Chiea
gos majoras Cermak’as pasa
kė kalbą Chieagos katalikų 
slovakų labdarių sąjungos su
sirinkime Pilsen’o parke.

J. Valstybėse gyvena apie 
vienas milijonas kroatų. Jie 
suorganizavo sąjungą kovai 
dėl Kroatijos nepriklausomy
bės.

ŽUVO TĖVAI SU 3 
VAIKAIS

PAGROBTAS IR NU
ŽUDYTAS

Aną dieną nežinomi pikta
dariai pagrobė vynuogių pir
klį A. Ialongo’ą, 40 m. amž. 
Dbbar jo lavonas rastas neto
li Crown Point, Ind.

“United Depositors’ Associ- 
ation” Chicagoj reikalauja, 
kad atsistatydintų valstybinis 
auditorius Nelson’as, nes jis 
neteko visuomenės pasitikėji
mo.

VINTON, Ia., spal. 12. — 
Rock Island’o geležinkelio 
traukinys sudaužė automobilį. 
Žuvo J. Demmel’is, 29 m. am
žiaus. jo žmona ir trys triaši 
jų vaikai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Debesuota; numato
mas lietus; kiek šilčiau.

MAŽAI LAIMĖJO

Sekmadienio vakare plėši
kai puolė du teatrus. Laimėjo 
vos 18 dolerių.

Areštuotas Capone’s paly
dovas D’Andrea’s. Jis su sa
vimi turėjo revolverį.

SUSPROGDINTA BOMBA

Viršum Monroe teatro, vi- 
dumiestyy susprogdinta bom
ba. Bomba, matyt, taikyta į 
teatro stogą. Bet metama 
sprogo ore. Nukentėjo tik ap
linkiniai langai.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.88 
Prancūzijos 100 fr. 3.94 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.18
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“DRAUGASn

ISeina kasdien, ltekyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >«0«. Pu

sei Metų — >1.60, Trims Mėnesiams — >1.00, Vienam 
Mėnsslul — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .»& \

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrį
stas. jai neprašoma tai. padaryti lr» neprlalunčlama tam 
tikslui paSto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 esi.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

uždarinėja. O mokyklos svarbiausi vaidmenį 
tautybės išlaikyme vaidina. ,

Dėl to ne vien spalių 9 d., bet visada tu
rėkime galvoje Vilniaus lietuvių aktualino-1 
siU8 reikalus, nes kuo stipriau Inūsų broliai UŽSILAIKYMAS NĖŠTUMO žiūrėję, pamatysime apsileidi- tlf au«a tlk *«> kai J™ •*"- kultūros institucijas

Sveikata - Laimės Šaltinis
---------------Rašo Dr. A. G. Rakauskas ---------------

UKRAINIEČIAMS TAUTOS DIDVYRĮ MININT.
J '_________ \

Nuoširdi draugystė tarp tau ganizacijas, spaudų ir kitas

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Eicept Sunday.
SOBSCRIPT1ONS: One Tear — >6.00. Six Montlto : 

— ft.SO. Tbree Months — >2.00. On- Month — 76o. 
Europa — One Tear — >7.00. SfT Months 
Copy — .0>c.

Advertislng ln "DRAUGAS” brlngs best reeults.

Advertislng rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

vilniečiai veiks, tuo lengvesnis ir greitesnis ; LAIKE.
bus Vilniaus krašto atvadavimas. I ------------

__________ | Kiekvienai

PASTABELES. moteriai, ta-
Visoje žemėje yra 305 milijonai katalikų, pušiai moti- 

158 milijonai schizmatikų, 220 milijonų pro- na, tuojau 
testantų, 13 milijonų mahometonų, 790 inili- tenka susi- 
junų pagonių. Taigi 100-ui katalikų atitinka durti su svar 
500 nekatalikų, o 100-ui nekatalikų 21 Katali- biu, laukia- 
kas. Nė vienos šalies nėra visai katalikiškos, mos gimdy- 
TodSl misijonierianis dar yra begaliniai mil- mo valandos 
žiniška darbo sritis. 1925-28 m. katalikų mi- rūpesniu. Ir, 
sijų armija susidėjo maždaug iš 121,752. as- nežiūrint

mų savyje ir todėl neprivalė- ** reikah> Pandas Mūsų ! kuĮtfi
tume mesti juodos dėmės Die- tiaukystei su vokiečiais ar rg,janįį tauta neilgai vilks sve- 
vo valiai, kad save “patiešy- rUsais to Pa?rindo ‘ Ūmųjų jungų. Ji žiūri, iš kul
ti,” tuo pačiu sykiu pamirš- 'a įaugystė yia neti ra. u !pracjėti atsipalaidavimo darbų, 
ti savo ir savo tautai pada- 1US draugų le^k^a lakoti ar- į Didžiausias ukrainiečių prie 
rytų skriaudų, nes nei vienus <’*aU *r -Pa( tarp tautų, £ienjtjja jį stengiasi
šiandie iš mūsų negalime pa- ^,U^O1HS ^ųsia tas pats pavo- nut^utįnti arbu išnakinti uk- 
sakyti, kad, miręs kūdikis, -’us’ kaiP ir munis> Kurios turi kiniečius ir kolonizuoti jų že- 
nebūtų buvęs mūsų tautos ge- *UOS P^iaS var«us lr tuos P*’
nialiu žmogumi arba, mirusi Pr*esus- 
motina, nebūtų davusi kito Šiandien tokia

mes.
Ukrainiečiai iš seno turi

tauta yra daug simpatijų lietuviams. Jie *"* 
2r- A w MttkaUpna mums panašaus tautiečio. ukrainiečiai. Su ukrainiečiais patys nurodo į tai, kad mūsųf415 W. Marquette 
Rd. Grovehlll 3262 (lydytojo gera priežiūra mūsų likimas turi daug pana- bendri priešai ir kad jungti

DIENOS KLAUSIMAI

VILNIEČIU REIKALAI.

Spalių 9 d., Vilniaus užgrobimo dienoj, 
ir žodžiu ir raštu, o net ir per 1 radio kelta 
Vilniaus atvadavimo klausimas.

Visai teisingai buvo nurodyta, kad šie- 
kiant Vilniaus atvadavimo, pirmoje vietoje 
yra reikalinga ugdyti tautoje vienybė, ieškoti 
užsienyje draugų, sudaryti taip vadinamąjį 
•‘Vytauto frontų” iš lietuvių, ukrainiečių ir 
gudų, atstatyti teisėtumų vidaus politiškame 
gyvenime.

Bet kaž kodėl šiemet mažiau kalbėta ir 
rašyta apie Vilniaus krašto lietuvių reikalus. 
Gal būt tai įvyko dėl to, kad šiemet ypatin
gu būdu dau
normai umus 
tuos nenormalumus kuo greičiausia pašalinti. 
Šis susirūpinimas, ąinoma, buvo vietoje.

tačiau mes nenorėtumėme, jei ir kitais 
atvejais, kaip ir spalių 9 cL, Vilniečių lietuvių 
reikalai į paskutinę vietų būtu nustumti.

L-,/o o i ineųų. Tame skaičiuje yra 12,712 kunigų, 4,- kaip ji norėtų stovėti nuoša- moters nėštumo laike apsau- šunw- Lada Prie§ keletu am- nęinis jėgomis kovodami grei 
456 brolių ir klierikų, 30,756 vienuolių sese- liai nuo šio klausimo, vis- gog .r syj{įu kūdikį nuo į- uies kovojom žūtbūtinę ■ čiau atvaduosime savo žemes
Iių ir 73,828 įvairių misijoms pagelbininkų vien jis artinsis, priseis jį per- vaįrių galimų sveikatų ištik- koVQ su kryžeiviais, jie su
(katechetų,’ krikštytojų, gydytojų). Vietinė gyventi ir, duok, Dieve, kad tį pavojų ir tinkamai prirengs luonSoIais- Vėliau jie ir mes
kunigija sudaro beveik trečdalį visų katali- visados jis išsiristų bei baig- įe gimdymo valandos patekom tų pat priešų — Mas-
k.ų misijonierių. 1925 m. misijų šalyse krikš- tusi džiaugsmingai. Drabužiai
čioniškos meilės patarnavimus atliko 1,385 Svetimtautės moterys, pusi- gilti, lengvi ir liuosai nuo pe- ven*
vaikų prieglaudos, 587 ligoninės ir 1,786 vai- jautosios nėščiomis, ypatingai ’ kaboti. Žemomis knrko- . Šiandien tiek Pat ir Vilnb* bė t^ėtų apie 60 ftnl. gyv
stinės. Gi mokykliyir visokių mokslo įstaigų šiais laikais, tuojau kieipiasi niįs avalinė yra geriausia. ir Lvov{* drasko baltasis ere- 'to^ 
skaičius tais pačiais metais padidėjo iki 42,- prie gydytojo. Jos pasiduoda Korsetai, garteriai ir kiti kū- lis’ tiek pat ir Vakarų Ukrai-
613; tame skaičiuje apie 500 yra ąmatų mo- j0 priežiūrai per visa nėštumo nui varžyti įrankiai neturi noJ ir Pietų Lietuvoj viešpa-1 Lenkų galia tada sumažėtų,
kyklų — ir apie 1000 aukštesnių mokyklų ir laikų. Ypač tai daroma labiau būt vartojami. " ' '" *1 1 ""Vl'
keletas universitetų. pasiturinčių šeimų tarpe,. Bet Korsetas ypatingai

------------- mes turime neužmiršti, kad laike nėštumu, nes jis spau- rainos ir Lietuvos žemes ko-
Lietuvos universiteto rektorius prof. Ce- žmogus," ateinąs į ši pasaulį, džia motiniukę ir kūdikį že- lonizu<>,)am°s.

privalo būt kvo“ MrlJ ir lenk,i

Atvadavę visas savo žemes, 
kaip viena didžiausių tautų 

I pasauly, ukrainiečiai vaidins 
vergą ua.baį svarbų vaidmenį rytų 

Europoje. Ukrainiečių valsty- 
__ ven-

tojų.

tauja lenkų valdininkas, le-j^*® būtų atstumti į savo et- 
kenkia £ijonininkas, mokytojas. Uk- nografines sienas ir liktų ne

pavojingi.

Mes tad turėtume dar la-
pinskis, socialdemokratas, apie steigiamų Lie nežiūrint ar-tai jis būtų iš pa- myn į mažąjį pilvelį ir priešą- Yra ir tai nemaža amoniu, hiau suartėti su ukrainie-
tuvos Katalikų universitetų vieno laikraščio ^turinčios šeimos, arba net iš Jdnę pilvo sienų, kas trukdo kurie tvirtina, jog ukrainie- &ais- Padėti jiems, o tuo pa-
korespondentui taip pasakęs: vargingiausios, visvien, jis liuosam motiniukės augimui ir čiai nėra tauta. Bet tie, kurie čiu ** sau. Ši mūsų linkmė,

“?o reformų Teologijos — Filosofijos turi lygių teisę gyventi ir kraujo cirkuliacijai toje taip mums sako, kad nėra ukrainie- reikia pasakyti, paskutiniu
fakultete dvasia, reikia pasakyti, palikta ko- kuopti tų pačių aukštumų, ve- svarbioje kūno daly. Nedavi- čių tautos, kitiems sako, kad ,aiku pasisuko žymiai teigia-
kia buvo. Bet jei mūsų katalikai sugebėtų ūančių prie linksmybės, džiau- mas motiniukei liuosai didėti nėra ir lietuvių tautos. Ukrai- uion pusėn. Štai kad ir ne vien
antra universitetų įsteigti, būtų lanai geras gsmo ir laikinosios ir amžino- žymiai atsiliepia ant kūdikio nai pagal „didumų tenka tre- Pas mus> bet ir Amerikos lie-
dalykas. Intelektualinė konkurencija išeitų <ios laimės. Visgi tenka pas įr nekartų jis apsigema krei- čia vieta Europos kontinente. tuviU tarpe, o taip pat Latvi-
inūsų tautai į naudų. Mes žinome, jog labai tekėti, kad pas mus, lietuvius, vomis kojytėmis, rankutė Vokiečiai ir rusai už juos tik 3°je ir kitur lietuviai su uk-

g dėmesio kreipta į esamus ne- tinkamus universitetus katalikai turi Belgi- ši pareiga iš moterų pusės to- mis ar kita kuria sužalota kū- gausingesni. Jų priskaitoma rainiečiais dedasi' draugėn,
Lietuvos viduje ir reikalavimų joj, Šveicarijoj, Prancūzijoj. Ir mes antruoju , Ii gražu yra atsilikusi. nelio dalimi, Moterys, norin- 42 milijonai. Tačiau ši didelė veikia bendrai. Šių linkmę pro

universitetu galėtume pasauliui tik pasigirti.' Lietuvė moteris, tapusi mo- čios paslėpti nėštumų savęs tauta yra labai suskaldyta: poguodama V. V. S-ga atliko
Reikia steigti naujus universitetus. Pavyz- į tina, dažniausiai kreipiasi prie varžymu, kenkia sau ir kūdi- apie 33 mil. gyvena Sovietų didelį darbų.
dŽrui, po karo Anglijoj, rodos, įteigti 5 nau-;gydytojo paskutinėje valan.lo- kiui 'net kartais ir mirtingai. Rusijoje, apie 7 mil. Lenkijoje Eidami iš vieno su ukrai- 
ji universitetai. Švietimo reikalams juo dau-ije ir tuo pačiu sykiu tikisi to- Maistas. — Mėsos kiekybė apie 1,5 mil. Rumunijoje ir a- niečių tauta turėtume pažinti 
giau lėšų paskiria valstybė, tuo ji parodo di- k>ų pat davinių lygiai kaip turi būt maža, nedaugiau ke- pie 600,000 Čekoslovakijoje. įP jų didvyrius, kurių nuopel- 

Nieks, tur būt, neginčys, kad kovoje dėl dėsnį savo sugebėjimų eiti i laimingų ateitį”, ir toji motina, kuri turėjo gy- tūrių uncijų (% dalies svaro) Šias esančias nelygioje pade- naį atgaivinti tautinei sųmo- 
Šie prof. Čepinskio žodžiai yra labai!‘lytojo globų nuo pat prasidė- per dienų arba vietoj jos, žu- tyje tautos dalis jungia viena neį nemenkesni už mūsų tau- 

reikšmingi. jimo valandos. Yra ir tokių vieš ar kiaušinių. Vengti rie- kalba, viena kultūra, tradici- tos šios rūšies didžiadvasius.
-------------  motinų, kurios pasitenkina baluose keptų krakmolinių jos, o kas svarbiausia — vie- yįais metais su ypatingai di-

“Eltos” pranešimu, Latvijoj susirūpini- vien “bobutės” patarnavimu, valgių ir apkrautų saldumy- na tautinė sąmonė.
mo kelia neramios žinios iš Anglijos. Spauda kuomet “ant greitųjų” arba nais pyragaičių. Valgyti dau-
svarst© klausimų, koks pavojus gręsia Latvi- dėl kokio nors kito išrokavi- giausiai įvairiais būdais pri-
jai, krintant anglų svarui. Latvija su Angli- mo, neieškoma gydytojo pagel rengtų grudų (cereals), dar-

Vifniaus krašto atvadavimo to krašto gyve
ntojai patį svarbiausi vaidmenį vaidina. Len
kų valdžia tai gerai supranta. Dėl to ji biau- 
liausiornis priemonėmis lietuvių organizaci
jas, švietimo įstaigas ir visų veikimų perse
kioja. Jie gerui nusimano, kad jiems pavy
kus lietuvių veikimų likviduoti ir visų kraštų

dele pagarba minimas didis 
L krainiečių gyvenamasis ukrainiečių tautos didvyris — 

plotas yra labai didelis. Jis Taras Ševčenka. Mat, šiais me
turi apie 900 kv. km. didumo tais nu© jo mirties sukanka 70 

sulenkinti, Vilniaus atvadavimo klausimas ti- ja yra gana glaudžiuose ryšiuose. Anglija la- bos. Iš tos priežasties daugelis žovių, o ypač vaisių. Gerti von ir eina antroj vietoj po rusų. m
krai problematiškas pasidarytų. bai svarbi Latvijai eksporto atžvilgiu. Į An- molinų ir kūdikių turi savo dens mažiausia penkis pilnus Tokios turtingos teritorijos,

Su kokiu įnirtimu lenkai persekioja Vii- glija eina jos medžiai, linai, mėsa, sviestas ir sveikata, o net ir gyvybė, už- stiklus į dienų. Vartoti daug kaip Ukraina, visoj Europoj
niaus lietuvių sąjūdį, norėdami tų kraštų vi- kitos prekės. Bankai turi plačių operacijų su mokėti. O taip įvykus, paaša- pieno, o ypatingai pasukų. Al- nerasi.
sai'sulenkinti, su tokiu pasiryžimu mes turi- Anglija. Latvių laikraščiai pažymi, Kad Lat- lojama, padejuojama^ pasitie- kobolinių gėrimų nepriimti jo- Ukrainiečių ir mūs tauta

rijama “tokia Dievo Aalia” kioje formoje. Kavos galima maždaug vienu laiku pradėjo k*n^a okraini®(ių kalba pra 
i. tuomi viskas baigiasi. vartoti, tik ne po daug. Neš- atgyti. Ukrainiečių tautinė sų- d^° ra>^^ liūdnas ukrainie

Rodos, kitaip negalėjo būti. čia moteris privalo valgyti ru monė auga ir plečiasi. Ukrai- ^^kas dainelei% skųstis 
Ir todėl šis liūdnas, skaudus saiku ir ne už du, kaip kad niečiai jau turi savo turtingų ayLmųjų vargais, nelaiuiėmis, 

Anglijos finansų ir ekonomiškas krizis šeimoje įvykis retų kurių šei- kaikurios moterys mano ir da- literatūrų, universitetus, įvai- n^ek*no rusus paveigėjus. 
paliečia ne vien Latviją, bet visų Pabalti jų. mų pamokina. Bet arčiau įsi- ro. rias mokslo bei švietimo or- (Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

me padėti savo broliams vilniečiams kovoti 
prieš lenkų užmačias, kovoti dėl lietuvybės.

Pagalba vilniečiams reikalinga. Jiems 
reikia užlaikyti mokyklas, organizacijas, prie
glaudas ir t. t. l^enkų valdžia ne rlk išlaiky
mo jų mokykloms neduoda, bet jas persekioja,

vijos eksportas į Angliju du — tris kartus 
didesnis už Anglijos importų j Latvijų, ang
lų svaro kritimo atveju numato Latvijai di
delių nuostolių.

Tai buvo paprastas tautos 
dainius, kuklutis poetas. Jis 
kuone pirmas prieš tai panie-

J. Douillet.
MASKVA BE KAUKĖS.

▼fertė A. Šulinskas ir JF. Prauskis

vo. Į mano klausinių, kodėl suareštavo 
tuos, kurie jau buvo CIK’o amnestuoti, aš 
visada gaudavau vienų ir tų patį atsaky
mų: “Asmuo, kuriuo interesuojates, areš
tuotas dėl politiškų priežasčių,' o kadan-

Paskutiniaisiais mano buvimo Rusijoj buvo liaudies komisarų tarybos posėdy), džių ir vien tik dėl to, kad palaikytų Ru 
mėnesiais man teko kreiptis į prancūzų 1 Išdėsčiau savo reikalų p-lei Roslavičiutei, į sijoje komunistiškų režimų,
atstovybę Maskvoje. Mano sūnus kų tik ir mes nutarėm pasikalbėki po keletos die- 1
buvo grįžęs iš Belgijos, ir jam kliudė ■ nų, kurios jai buvo reikalingos, kad susi-
laisvai gyventi Rusijoje. Misijos jau buvo ' pažintų su dalyku. Kada paskirtų dienų

gi Naųseno misija pagal susitarimų pa likviduotos, ir aš nebegalėjau kreiptis tie- aš atvykau į komisarijatų, pats draugas 
sižadėjo nesikišti į sov. respublikos vidaus šiai j užsienio reikalų komisarijatų. Aš Kazanas mane priėmė ir pareiškė, kad
politiškus reikalus, todėl mes šiuo klausi- pasinaudojau prancūzų atstovybės globa, nors jis ir labai norįs, dėja, jis esąs be

(Tęsinys)
Apskritai, visa emigrantų amnestijos 

istorija buvo G. P. U. masalas, kad su
gautų aukas ir jas pagal savo norų su
naikintų. CIK’as gali žadėt, kų tik jis no

ri, gali suteikti amnestijų, bet galutinis 

sprendimas yra G. P. U. valdžioj.
Jei mano knyga atsitiktinai patektų 

į rusų emigranto rankas, kuris manytų 
grįžti į sov. Rusiją, tai tegu jis randa 
čia įspėjimų to asmens (autoriaus), kurs 
savo akimis motė, kų darė Rusijoj su nai
viais, greitai patikinčiais asmenimis, pa 
tekusiais į G. P. U. rankas. Aš gaudavau 
labai daug laiškų nuo giminių tų asmenų, 
kurie, sugrįžę į tėvynė, buvo pasodinti į 
kalėj imu. Mane maldavo gelbėti nekaltas

inu negalime jums duoti jokių paaiškini- kad padėčiau savajam sunui.
mų.

Kų aš mačiau, girdėjau ir pergyve
nau G. P. U. kalėjimuose.

X
Kad pabaigčiau aprašyti, kų aš ma

čiau Rusijoj paskutiniais mėnesiais, man 
tenka dar papasakoti, kas vyksta už ne-jėgis man padėti, nes byla buvo G. P.^U.

Tuo momentu pirmuoju pasiuntiny- 1 rankose. Kada aš jain atsakiau, kad tuo ! permatomų ir neprieinamų G. P. U. ka- 
Perspėju tad emigrantus, norinčius bes sekretoriumi buvo p. Šartje; jis man ; bildu man teks dar kartų šauktis p. Ger- 

grįžti į sov. Rusiją, kad aš buvau budi- pažadėjo pakalbėti tuo reikalu su pašinu- beto pagalbos, tada man jis žodis į žodį 
ninkas bolševikų padaryto nusikaltimo tiniu p. Gerbet. Rytojaus dienų p. ftartjė taip atsakė: “Jei p. Gerbetas dar kartų 

tiems^ kurie jiems pasitikėjo ir sugrįžo, man pranešė, kad p. Gerbet visa, kų tik įsikiš į šį dalykų, mes tada mokėsime jį 
Aš tokius turiu įspėti, jei jie grįš į Rusi- gulėjo, iš savo pusės padarė ir kad už- pastatyti į savo vietų”. Pasirodė, kad ir 
jų, tai bus ten arba sušaudyti, arba iš- rienio reikalą komisaras pažadėjo likvi- užsienio reikalų komisarijatas lenkiasi
tremti, o tais retais atsitikimais, kada jų duoti mano sūnaus bylų ir nemalonumus, prieš P. P. I. Aišku, kad (k P. U, daro, 
gyvybė gali būti išgelbėta, jie turės jų kuriuos jam darė. Jis pridėjo, kad Litvi- kų tik nori, jos valdžia beribė ir absolin-

lėjinių sienų.

Aš sutikau tūkstančius sov. valdžiom 
uukų, kurios žūsta šiuose kalėjimuose.

Pagaliau aš pats tapau G. P. U. au
ka: areštavo mane ir mano sūnų, ir aš 
septynerius mėnesius praleidau jvairiuo-

išpirkti išdavinėjimo kaina, ko iš jų pa
reikalaus G, P. U.

Štai paskutinis pavysdys, įrodęs, kad 
sov. Rusijoj visi lenkiasi prieš G. P. U.

novas (pavadavęs išvykusį Čicerinų) šį 1 kiškai sauvališka. Šios nešvarios įstaigos 
dalykų pavedęs p. Kaznnui, augtų romą- j tarnautojai surinkti iš pačių žemųjų vi
lių pasekcijos viršininkui, kurs sutikęs tų j suomenės elementų; tai perdėm sadistai, 
pačių dienų mane priimti. M. Šartjė man kokainistai, nusikaltėliai ir t. t.

! se sov. kalėjimuose. Todėl aš ir galiu savo 
' aprašyme paliesti keliais bruožais sov. 
i Rusijos kalėjimus.

(Bus daugiau)

aukas. AŠ kreipiausi į G. P. U., bet, deja, į taip pat yra bejėgis ir drebąs, kai dafy- 
joklų pageidaujamų rezultatų iš to aeba- . koa Kečia G._P. U.

galybę ir kad užsienio rerfcalų komisaras patarė neatidėliojant vykti pas jį. Aš Ir tokioms visuomenės atmatoms,
taip ir padariau. Mane priėmė jo pavada©- netekusioms visų žmoniškų jausmų, pu
toja draugė Roslavičiūtė (pats Kazanas * Utbiuras suteikė despotijų ir beribę vab
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KINIEČIAMS TAUTOS 
DIDVYRĮ MININT.

ar “nuoširdūs” su vokiečiais Gedimino kalnas ir Vytauto sukaktuvėms 
nieko nežada. Jų •’prieglobs-Į Grabas, rinkitės ryt vakarų) nelių. 
ty” ir jų paramoj tikrojo ke-' svetainę, kur galėsite išgirsti

n

ąsinvs iš 2 pusi.) iio j Vilnių nerasime.
Spūdis.

“R.”

pritaikytų dai- , bailia apie metinį draugijos 
j balių, kuris įvyksta lapkr. 22 
j d. Nortli-West Masonic Teni- 
Įple Hali 1547 N. Leavitt St.

jis 1814 jis 1814 m.!
<ijevo paprastoje kai-i 

> lūšnoj. Būdamas bau- 
iiinko sūnus ganė pono 
u . o paaugęs buvo paini j
ponų rūmus tarnu. Ta- SPALIŲ M. 9 D. PAMINĖ 
rno pareigos buvo sun- JIMAS.
ir jam teko nemaža iš---------------

CHICAGOJE

Tad lietuvi! Ar gali kas su
laikyti tave nuo Vilniaus už
grobimui paminėti skiriamu! ^°,nisi iu PraneS§> kad Pasam’ 
Tim bnlhii f Iffal A.5 V„,l I‘,(* la,)UI K^llS ir VISU Noitll-

sidieeių mylinius muzikantus, 
kurie, be abejojimo, užtrauks 
ir vienų kita polkutę.

specialiai parengtų programų 
ir žymius kalbėtojus, kurie a-
pibū«lin» dabartinį Vilniaus|prakalblj, Ne, AJ žinaa> ka(,
stovį ir nurodys planus, kaip je T-vynfs mei|.
turime ruoštis prie galutino! . ..... . .r * dar geriau įsiliepsnos ir tu at-
Vilniaus atvadavimo. ■ i wleisi sį vakarų pakelti savo 

Čia turiu pažymėti, kad y-i balsų prieš kraugerį lenkų, Taip pat buvo skaitytas laiS
ra pakviestas šį vakarų kalbė- kuris baigia smaugti mūsų kas, kviečiantis į labdarių sei- 
ti Lietuvos kariuomenės ka , brolius vilniečius ir čiulpti mų. Kvietimas priimtas ir 

išrinkti atstovai su $5 auka.ti. Ir tik nuvykus Sevčen North Side. — Nors spalių pitonas P. Jurgėla, kuris vra paskutinius jų syvus, 
savo ponu Petrapiliu, m. 9 d. jau praėjo ir mes dėl i Lietuvos išsivadavimo karo, Prakalbos prasidės

I kad dabar yra mūsų parapijos 
bazaras ir pas jį astilankius 
mūsų draugijos nariui savo 
reikalais padovanojo gražių ir 
brangių dovanėlę parapijos 
naudai. Ta dovanėlė buvo tam 
susirinkime išleista.

Parapijos bazare mūsų dr- 
jos nariai smarkiai darbuoja
si ir ketina-subytyti kitas dr- 
jas. Valio, Sv. Civili jos drau
gija.

Koresp.

ket & Grocery, 4359 S. Maple- 
wood avė., pereitų savaitę pa
skelbė spešelus dideliais pla
katais. Pasirodė, kad žmonės 
gerai pasinaudojo tais pasiuly 
mals. Todėl p. Sačauskis ske 
bia spešelus ir šių savaip.

u savo ponu' retrapilm, m. 9 d. jau praėjo ir mes dėl į Lietuvos išsivadavimo karo, Prakalbos prasidės tuojau^, ^() j)UV() «lęaitytas į,, kitas 
mgflio metų jam kuriam susidariusių tani tikrų aplin-'dalyvis, papasakos apie Vii-į po pamaldų, 8 v. vak. Visi 

mvo prašvitus kiek kybių negalėjome
tįpė valandėlė. Buvo pas- užtat sj. d. 14 d. visi North Si- riškas kautynes

jo kaip dailininko dide- dės tikri lietuviai renkasi i čiais ir Širvintais, kur buvo kti. Lietūkis.
s i 7

laiškas,.... , iš kurio paaiškėjo
■joine paminėti, niaus užgrobimų ir apie isto-, Northsidieči.ii ir kas galite iš . , .. . ,

. . 1 i . .. B * . . . ; kad yiu rengiama p,.L. Simu-
d. visi North Si- riškas kautynes ties Giedrai- iktu kolonijų prašomi susirin w , ... • o,.e.iui pagerbti bankietas jo 29 

i m. literatinio darbo sukaktu-

PASKELBĖ SPEŠELUS.

m niai. Keli pažangieji Ii- parap. svetainę, kur galėsime,užkirstas kelias lenkams besi-j 
veržiant visų Lietuvų pagrob-! 
ti. Be to bus ir daugiau kai-! 
bėtojų, Taip pat pasižadėjo da

ŠV. CICILIJOS DR JOS 
SUSIRINKIMAS.

Brighton Park. — P-nas-Sa 

čaliskis, savininkas Meat Mar-

u ii- ponai sudėję 2500 vėl atnaujinti savo pasiryži- 
i rublių išpirko jį iš bau- mų kovai dėl Vilniaus.
„s ir suteikė galimumo Todėl visi tikri tėvynainiai, la,P pasizatiejo ua North Side. — Susirinki
ti.- Meno Akademijoje. kurįems yra brangi Lietuvos lyvauti ir parapijos choras, nias įvyko spalių m. 6 d. par.
m.i.x akadeniijoje Sevčen- širdis Vilnius, Aušros Vartai, kuris sudainuos 
radėjo rašyti eilėraščius. 
i pirmuose savo kūriniuo-j 
včenka apdainavo savo 
iėiii sunkūjį gyvenimų, 
io garbingų laisvos Uk- 
s praeitį ir ypatingai 
carų bei ponus slopinan- 

jo tėvynę. Už tai caro 
ia jį ištrėmė vienon Ru- 
užkampio tvirtovėn, už- 

lė rašyti eilėraščius ir 
;i paveikslus.
įžo iš ištrėmimo Ševčenka 
visai senas žmogus. Tik 
s metus pagyvenęs lais- 
mirė. >
rčenkos kūryba remiasi 

ukrainiečių literatūra, 
ai įkvėpė dvasių, nurodė 
iš takus ir pastatė jų kl
iūtų literatūrų eilėje, 
včenkos paskatinti, tau- 
arban stojo būriai jaunuo 
Lilnaus poeto pažadinta 
^įi Ukraina. Ir jei šian 
matom ukrainiečius tau- 

i kultūriškai subrendu- 
pasiruošusius pirmai pro 
jasitaikius sukurti nepri- 
lomų savo valstybę, jei 
m gan turtingų ukrainie-! 
iteratūrų* visa tai bemaž 
i Ševčenkos nuopelnai, j 
ndien šiam didvyriui Į 
ina lenkia galvų. Jis savo 
imo — nepriklausomos 
inos — nesulaukė. Tačiau i 
viltį savo darbu paliko' 

tns. •
tokia kilnia ir kultflrin- 

ienodo likimo tauta, ben- 
irbiavimas siekiant to 
3 tikslo yra būtinas.

vėms paminėti, šitą žinių dr- 
ja su didžiausiu entnzinmu 
sutiko

TĖVAI LAIMINGI, EU0 
MET VAIKAI GERA’

MIEGA.
Štai būdas greitai i- lengvai ii“ 

raminti ir už.mlgdinf verkiant' va 
kų. Tai būdas, kui j daktarai 
dorsuoja Ir ml'ionai motinų prlpv 
žino saugiu ir nekenksmingu !<-!• 
tas lašų grynai augmenims, ga"l’l> 
Fletcherlo Castorijos, nuramini •• 
ramiausia kūdikį ar vaikų ir u i ig 
do J ke>«ttq minutų! O nuo diev'i' 
sukietėjimu, slogų nėra lygios Cn. 
torljai. Chas. H. Fletcherlo pnriiia- 
yra ženklas tikros Castorios V>*r' 
imitacijų ir buk saugus.

i santykiai su Sovietais
1

LNAS EGZAMINAS 
TIKTAI $5.00

PECIALISTAS 
nenusiminkit, t>et eikit pas

ipeclalistų, ne pas kok) nepa- 
Tlkras specialistas, arba pro- 
i, neklaus jūsų kas jums ken- 
kur skauda, bet pasakys pats 

no lSegzamlnavlmo. Jus su- 
it laikų ir pinigu.. Daugelis 
iktarų negalėjo pagelbėt jums 
kad jie neturi reikalingo pa* 
„suradymul žmogaus kenks-

Radlo — geopo — Raggl 
Rocntgeno Aparatas Ir vl- 

hakterlologlžkas egsamlnavt- 
raujo atidengs man juaų tlk- 
geroves, Ir jeigu ai paimsiu 
dytl, tai Jūsų sveikata ir gy- 

RiigryS jums taip kaip buvo 
i. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skll- 
rnų, inkstų, odos. kraujo ner- 
rdies, reumatizmo, kirminų 
no žarnų, silpnų plaučių, arba 
turit kokių užsisenėjuslų, lai
tų. chronllkų. Ilgų, kur} ne 

net gabiam Šeimynos gy- 
neatldėlioklt neatėję pa-

R. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

dėjimas Rūmas 101,RV JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 
Piet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
omls nuo 10 ryto Iki 1 po

plet

Draugija reiškia padėkų p. 
keletu toms svetainėj, kur buvo daug kai- Andreliūnui, kuris, sužinojęs,

Dabar Gasas žymiai atpigo!

o Mažiau
I ' ' .

Namams Šildyti
, .ii

Naujos Žemesnes Kainos Kitiems Reikalams

cA\l

Naujos pigesnės geso kai
nos ateina laiku, kada dau
gelis chicagiečių gali pasi
naudoti gesu šildymui na
mų šių žiemų.

/ Jūs tuoj galite pradėti 
naudotis šia ideališka šili

ma — be investavimo į brangius įtaisy
mus ir be darymo pagrindinių atmainų jū
sų dabartinėj šildymo sistemoj. Reikalin
gos menkos permainos gali būt padary
tos į keliai valandas.

Už tik $5 mėnesy (ir menkų primok ėji
mų už permainas) jūs galite pasirenduo- 
ti gesinį šildytuvų, kurs pilnai tinka į jūsų 
šildymo, karšto vandens arba garo siste
mų.

Vienas iš musų atstovų pilnai aprokuos, 
kiek jums atseis naudojimasis gesu.

Daryk dabar! Naudokis daugeliu pato
gumų, kuriais geso šilima teikia jums už 
naujas žemesnes kainas. Pasuk savo gy
venimų nuo krosnies dabojimo į pasidžiau- 
gimus. Miegok pusvalandį ilgiau rytais. 
Kelk šiltame kambary.

Su geso šilima, vienas degtukas vra visi 
jūsų žiemos prakurai. Thermostatas palai
ko krosnį automatiškai — užlaiko sveikų 
temperatūrų jūsų name visų žiemų. Geso 
šilima yra maloni šilima. Jusi) reikalams 
to kuro niekuomet nepritūks. Jūs už jį už
mokėsite po vartojimo.

Ištirk dabar! Pamatyk, kaip mažai 
atseina automatiškai šildyti gesu jūsų na
mus naujomis papigintomis kainomis.

Telefonuok Wabasli 6000 (House Hea- 
ting Division), arba atsiųsk žemiau pa
duotų kuponų. Pradėk žiemų su tyra geso 
šilima.

Naujos papigintos kainos šildymui su gesu ineis g&lion Spaliu 25, 1931.

RADIOS
1932 MODELIAI

Philco Baby Grand 
su tūbomis su vis
kuo ........... #36-50

Philco su gražiu ka
binetu • • ■ ■■■ #49.95

Brunswick Baby 
Grand 7 tū
bų ........... #39-50

Victor RCA Ra- 
dio už #37.50

1931 Midget Radio 
6 tūbų • • • #19.75

Parsiduoda ant len
gvų išmokėjimų.

NAUJI REKORDAI PO 45c VIENAS 
Naujos Pianų Rolės Vertės #1.00 po 49c.

LIETUVIŠKI REKORDAI
26018 Noriu Miego t •

Suktinis — Kauno Kariškas Benas
26065 Susgodojau Aš Godeles

Kazbek — Juozas Babravičius
26957 Pas Darželį Trys Mergelės

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio—J. Babravičius
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — Juozas Olšauskas
26087 Sibiro Tremtinys

Bernužėl Nevesk Pačios — J. Olšauskas 
26080 Godeles — K. Kraučiūnas

Urėdas Maiše — Antanas Vanagaitis 
26073 Saulelė Raudona

Aš Bijau pasakyt — Juozas Babravičius 
26078. Panemunės Valcas

Plikas Kaip Tilvikas —
26106 Ar žinai Kaip Gerai —

Mano Tėvelis — Valcas
26088 Smuklėj Vainikėlis

Kur Nemunas ir Dauguva — J. Olšauskas

Armonika Solo 
Polka

— P. Sarpaliaus Ork.

The Peoples Gas Light & Coke Cb.
122 So. Mlehigan. Avė., Chjcago, III.

Gargiamieji: Norėčiau daugiau suž.inotl a- 
pte apėlldymų mano n Ana su gesu nfcuja pa
piginta kaina- Tas manęs niekuo ncsurlSa.

|"| Prašome pasiųst knygele
C j P,raitome atsiųsti atstovų Ir aprokuotl

Vardas .....................................................................................

Adrėkas .................................................................................

(Tik Chlcagos i geso Vartotojams)

The Peoples Gas Light 

and Coke Company

Pasirinkimas Pečių, 
Rakandų, Simmons Lovų,

Parlor Setų

Jos. F. Budrik.lnc.
#

3417-21 So, Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių Programai Duodami BUDRIKO 
iš WCFL Radio stoties, 970 k. kas nedėl- 
dienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

S ■, it -f?



i DRAUGAS

ICAS MUS V AT BO? KUR MUS NUVES? Dobkevičius namie ir neturi. Mat Smetonienei užei- Zauniaus neteisėta žmona, pagalba svetimšalių, daugu-
__________,__ gatvėj kalba lenkiškai, Sruo- na noro daryti vizitų į Dotnu- lenkė Matulaitienė, Ruseekie- nioj vokiečių, o tikrieji rusai

Antanas Smetona larko sa-įdoja lvanovna, iki šiol dar ne- Pašto Valdybos Direk- vų pas lenkų Kvintų ir į pa- j nė ir kit. Ar Čik visi išvardin- inteligentai buvo šalinami,
ve amžinu Tautos vadu ir ne^'išmoko lietuviškai. Jo vieemi- torius vedęs rusę. Iš viso Mi- našias vietas: Kalėdų, Velykį ti žmonės sudaro Smetonų Sei. už tat ir susidarė rusų revo-
paprastu jos pranašu. 1928, j nisteris Stencelis— sulenkė- misterijoj tarnauja 42 svetini- ,ir t. t. Bet Smetonienė važiuo- mynų, kurie turi teisės, einant liucijonierių grupės, kurios

V. 15 d., paskelbė naujų “kon jęs vokietis, žmona žydė. Bu- tuučiai. j ja ne viena. Savo “šeimos” Smetonos paslėptu įstatymu, 'užmušinėjo carus ir nešė į jų
stitucijų”, bet tuometinis Mi- damas Raseinių komendantu, Švietimo Ministerijoj yra narius ji papildo vyrais ir mo- naudotis salion vagonais ir'kraštų suirimų ir netvarkų. 2.

valdininkija pasižymėjo !
ir biurokratiz- [ 
nuo visuome- ’

Antradienis, Spalio 13, lij
■' ■- ' -r

nisteris Pirmininkas Pro f. 
Voldemaras po ja nepasirašė 
— nors jo parašų visgi pade

damas Raseinių komendantu, »vieumo luunslelijoj yiu narius ji pupnuo vyrais ir mo- naudotis salion vagonais ir 1 kraštų suirimų i
rapnyku daužė žmones. Už apie 450 svetimtaučių mokyto-j terimis. Pav.,pas Kvintų š. m. dykai važinėtis gelžkeliais beb^UKll valdininki
tai turėjo bylų 1919 m. daly- JU- Finansų Ministerija pilna j IV. 20 d. tarnybių salion va- bilietų| Ne jie ngra Smetonos ' k>’šill endmu 1
vavo lenkų P. O. V. organiza- lusu: Laptevus, Izmailovas ir gonu Smetonienės “šeimos” v . ’................. .. mu — užsidarę1 ° i v senuos nariais, taigi visi turi

a ....... ....... kit. tarpe važiavo; jos sesuo Cha- T»ac ci««bun;,i <

ASIKRATYKJT 
LIGŲ PERU

Nosyje, Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite iSvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprl- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

jo. Šitų prof. Voldemaro pa- i vijoj. Krašto Apsaugos minis- At
rašo padirbimų žinojo ir to- teris Giedraitis — Ry- Dr. Zaunius, Užsienių Rei- dakauskaitė — Tubelienė — 
leravo Smetona ir kiti minis- gos lenko bulkinin- kalų Ministeįis, buvęs vokie-1Valaitienė Belgu Bendro- 
teriai. Smetona kariuomenės ko Giedraičio sūnūs. Prieš eių okupacijos metu LietuviųĮves tarnautojo Žmona, rusė

senuos nariais, taigi visi turi . .... ,
nės sluoksnių, visokiais nele

pu ktis bilietus. galiais budais naudodami vai-,
dybės turtų ir tuo trukdyda-

Rusija pražuvo dėl trijų Inį normaliai vystytis šalies 
’štikymybę mažai pasitiki. Jis karų vadinosi Giedraic. Iš V engėjas — “Dabarties” redak Andriunienė, Jonuškaitė — dalykų: 1. Rusų carai valdė pramonei. 3. Valdžios viršu- 
norėjo suorganizuoti specialų klasės, išstojęs pateko kariuo-, tolius. Gjtena konkubinate su , . nese ir pačiame caro dvare
Smetonos gvardijų, bet nepa- menėn. Mūšiuose nedalyvavo. į Jonuškaitė neteisėtoj moterys-

PATEKT?

vyko. Užtat Smetona pasirin- Vyr. Karo Inspektorius Ur- tej. 
ko kitokių apsaugų — gimi- bonas —- tikroji pavarde Ur- Fas dedasi milijoninėje 
nes ministerius: Tubelį, Šake- ban — vokietys nuo Prienų. “Maisto’ bendrovėje, val- 
nį, Giedraitį. Įdomu sužinoti, Mariampolės gimnazijos besi- džios pinigais laikomoje? Rei- 
kas yra kiti artimiausi Sme- mokydamas šnipinėjo žanda- kalų vedėjas Lynai tas as- 
tonos bendradarbiai, štai jie: raina, įduodamas lietuvį mo- meninis

Vidaus Reikalų Ministeris 
Rusteika — surusėjęs lenkas, 
prieš karų vadinosi Rusteiko. 
f Lietuvą sugrįžo 1920 me
tais. Jo žmona rusė — Klov-

kytojų Kriaučiūnų ir moki
nius: Klimų, Papečkį, Drauge-

Pašalinkit
tą skausmę 

saugiai

Jus visuomet galite pašalinti tą 
gėlimą ar skausmą be žalos su Bayer 
Aspirin. Net ir tuos giliai jsisėdusius 
skausmus, kurie padaro kiekvieną 
žmogaus kaulą skaudantį. Net sis- 
tematinius skausmus, kuriuos ken
čia. tiek daugelis moterų. Jos pasi
duos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių* vartojimų.
Perskaitykit ištirtus nurodymus į-q | 
kiekviename pakelyje tikro Bayer 1 
Aspirin ir nebekeskite bereikalingus 
skausmus nuo neuralgijos, neuritis, 
.reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių 
namuose; nešiokitės biekinukę kiše- 
nluje, jeigu jums užeina umųs gal
vos skaudėjimai. netikėti šalčiai. 
Greita pagelba, be jokios žalos; Ba
yer Aspirin neveikia širdį. Tik kiek
vieną kartą žiūrėkite vardo Bayer— 
ir žodžio “genuine” išspausdinto rau
donomis raidėmis ant kiekvienos dė
žutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tik
rą Bayer Aspirin ir jeigu jus gau
site tikras tabietėles, jus tikrai gau
site pagelbą.

lį, Naujokų ir kit. Būdamas 
Artilerijos pulko vadu Kė
dainiuose, juokdavosi iš lietu
viškai kalbančių Lietuvos ka-

i įeivių. Pati rusė. Lietuviškai 
j nemoka. Kai vokiečių Kaizeris
I buvo nuverstas *nuo sosto, tai 1 .. . . . Sfhetona siuntė jį Kaizeriui 
užuojautos pareikšti. Dabar 
jis gauna mėnesinės algos per 
2,000 litų.

Vymeris — Kariuomenės 
Teismo prokuroras iš žymios 
vokietininkų šeimos. Lietuvai 

i jokių nuopelnų neturi, bet 
Smetona jaifi suteikė genero
lo laipsnį.

Yra dar ir daugiau panašių 
Smetonos padėjėjų, kuriais pa 
silaiko jo laikina galybė.

O kur yra visi vyrai, ka
riai, patrijotai, kurie pastatė 
Smetonų prie Valstybės vai-

Kap. Gudynas užmuštas, jo 
brolis vyr. Įeit. išmestas iš 
kariuomenės j didžiausį skur
dų, nes tėviškėj tik 3 ha že
mės. Kap. Mačiuikų kankina
mas kalėjime gavo džiovų. 
Bartuška, Petraitis, Šumskis 
ir visa eilė kovotojų išmesta 
iš kariuomenės. Buvo laikas,

Smetonos draugas, 
teismo nubaustas 5 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimų už 
kyšių ėmimų, būnant jam vy
riausiu notaru. Dalį bausmės 
jo draugas Smetona jam do
vanojo. “Maisto” statybos 
vykdytojas Inž. Breimeris tei
smo nubaustas pusantrų me
tų kalėjimo už kyšių ėmimą 
ir priteista iš jo 35,000 lit.I 
civilinio ieškinio.

“Maisto” buhalteris Gry
bauskas, buvęs inteųdanturos' 
valdininkas, teismo baustas už 
kelių vagonų avių pavogimų.

Lapenas —. Vyriausias, 
“Maisto” direktorius ir di-' 
džiausiąs tautininkų šulas. Jis 
perka už “Maisto” pinigus 
savo butui baldus ir savo se-' 
šeriai giriasi, kad tai daro už 
premijų, gautų iš y‘‘ Maisto!
□ “Maisto” valdybai prane-! 
ša, kad. tuos pinigus paėmė 
duoti intendantūros valdinin- ■ 
kanis kyšį. Ūkininkai dejuo-, 
ja, kad nėra pinigų, bekonai ‘ 
atpigo, bet ar jie žino kas de- į 
dasi valdžios pinigais laiko- 
niainej “Maisto” bendrovėje?

Dabar kada visoj šalyje jau- j 
■č i amas didžiausias ekonominis ' 
krizis, Smetonos rainuose vi-1- 
ftiškai tas pat, kas darydavos 
caro Nikalojaus dvare, arba

PIRK DABAR
Sau Reikalingų

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

VĖSUS ORAS visada primena Kali
fornijos sultingųsias vynuoges. Dabar yra 
laikas prisipirkti vynuogių ir prisidaryti
jų sunkos, kad jų užtektų namų reikalams.

1 ,-y; e t
Taipgi atsimink, kati šiemet Kaliforni

jos vynuogės yra cukringesnės. negu buvo 
per metų metus. O vynuogių sunkos varto
jimas namų reikalams yra legalus.

Siuntimas vynuogių iš Kalifornijos 
veik pasibaigė, o šiemet vynuogių teužde- 
rėjo veik perpus, negu pernai.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California

Reprezentuoja 85% visos Kąjifornijos 
vynuogių gamybos

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

REMEN 
EUROPA
Miltinu Negu 5 Dienus Ant Vandens 
per Cherbeurff—8 dieno, per Itremrn 

Speeialis trūkis lt Bremerliaven

TIK 7 DIKNOS ( I.IKTUVA
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos į abį pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietinį agentą arba 
130 W. Randolph St 

Chicago, III.

MOMTH O E R M A N

kada Smetona nešė gėlės į kitų panašių inonarkų. Visų 
Karo ligoninę Mačiuikai, ne- įvykių centriniu asmeniu yra 
praėjo metai kaip Mačiuika ponia p. Smetonienė — Cita
toj pačioj vietoj (ligoninėj) dakauskaitė. Dažnai ten ren-

• 1 a •
sirgo džiova, būdamas areš- kasi Smetonos ministeriai — 
tuotas, bet užtat Smetonienė gimines ir artimiausi jo gar- 
nešė gėles į karo ligoninę ne- bintojai. Smetonienė sugalvo- 
be Mačiukai, bet Rusteikai, ja įvairiausių scenų.
Mačiuika Smetonos rūmams
buvo nebereikalingas.

“Vyriausybės Žinių” Nr.
328 iš 1930. V. 14 d. Smetona *

Vileišis — Susisiekimo Mi- i paskelbė įstatymų kurion jis 
nisteris. Žmona rusė.. Apsis- 'ir jo šeimos nariai gali nau-
tatęs valdininkais lenkais. 
Jo artimiausi šeimynos drau
gai : bermontininkas Tujinas,

dotis atskiru traukiniu. Del 
ko tas atskiras traukinys Sme
tonos šeimos nariams reikalin-

lenkas Fritzk, rusas Gordevi- :gas? Smetonos šeimos nariai 
čius. Jo tarnybos bendradar- tarnybinių reikalų krašte juk

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

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,
kurį pirmiau valdė E mest Weiner, kaipo Dry Godos 

Storų. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilnų paten
kinimų garantuojame ant visko, kų tik pirkaite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos,” kurios teiks jums 
geriausia patarnavimų.

B1LLY*S UNCLE

nese ir pačiame caro 
įsigyveno lėbavimas. Jis per
simetė ir į žemesnius valdi
ninkijos sluoksnius. Tuo budu 
tautos vadai sugriovė savo 
valstybės pamatus. Čia turė
jome progos pastebėti kas mus 
vaįdo. Ar gi musų brangios 
tautos “vadai” žengia ne pa-I
našiais keliais, kaip rusų ca
rų gadynės, “didvyriai”? Tad 
kur jie mus nuves? Apie tai 
rimtai pagalvokime visi lie
tuviai, tikrieji tautos mylėto
jai. S. V. K.

........ -.... ■....... 1 ■■■
j Skaity kite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierių? 
ir profesionalus, kurk 
garsinasi jame.

laukus daug reiš- V 
kia prie patentų. ' 

Nęrizikuokit su 

apsaugojimu savo 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižinį ar mofl 
dėl į arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės ‘HomJ 
to Obtain a Patent’ i J
‘Record of Invent.’ formos!

CLARENCE A. O BRIEJ
Reglttered Patent Attorney 

O-A 8«arlty garinta A
Bank Bulldlni

(Dtrectl? aeroa atreet from Patent OO| 

WA8HINGTON. D. C.

For COLDS, COUGH
Sore throat, mtucular rhJ 
matie aches & pains,appl y M J 
terole, the "eoiintcr-irrilaJ

AT ALL DHUeCTSTS

PROBAK
ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117

Telephone Randolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt #090 

Name; 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą,

namie

A. A. SLAKB
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8395

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakax 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare 

—' > ... -

t
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CHICAGOJE i nariams kiį nors naudinga pa-1 Spalių ui. 28 d. parap. sve
dar) ti. Valio, politikos kliu- J tainėj įvyksta vietinės spulkos 1

'bas! ... ....
Federacijos

AKT
devintas metinis susirinki-!

NORTH SIDES ŽINUTĖS. Nepamirškite atsilankyti. Federacijos vietinio sky- mas, kuriame nortlisidiečiai ke
------------- Vyčių Vytauto kuopos pra- liaus knygynas dabar yra už- tina gausingai dalyvauti ir

Spalių m. 25 d^ įvyksta Šv. ėjusiam susirinkime buvo darytas dėl parapijos bazaro, pareikšti spulkos direkto-
Juozapo draugijos mėtinis ba- daug kalbama apie mūsų kuo- nes kai kurie bazaro daiktai rianfe pasitikėjimų, kad jie su-
lius, kuriame bus duodami na- pos metinius šokius, kurie ren- yra sudėti į kpygynų. Bet ba- geba šiais sunkiausiais nedar-
riams garbės žiedai, kurie nė-!giami spalių m. 31 d. Kpiui- zarui pasibaigus, bus galima bo laikais gerai veikti. Nėra;
ra ėmę pašalpos per dešimt sija pranešė, kad ji važinėja vėl lankyti knygynas, kuris mažiausio^ abejonės, kad vie-1 
metų. Bus garsus orkestras,1 po kitas kuopas ir kviečia vi- bus atdaras antradieniais ir tinę mūsų spulkų ištiktų toks 1

Tel. Cicero 676*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS ,

lUti SOCTH 49 COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių Šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 VVEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue

T si. Prospect 1028

Reaidencija 2869 So. Leavitt St
Tei. Canai 2330 
2:4 po pietų ** 7-9 v. ▼.

Nedėlloj pagal susitarimą

kuris visus atsilankiusius pa- sus Vyčius. Tikimasi matyti ir ketvirtadieniais.
linksmins, o kas svarbiausia, į visi parapijonai tam Vyčių Praėjusj šeštadienį mūsų 
tai įžanga į tų balių tik 25c. šokių vakare. Taip ir reikia. bažnyčioje gerb. kuil. j. Svirs-
Būkite visi- ! ku°P°s golfo’ žaidėJal kas surišo moterystės ryšiu A.

Parapijos bazaras dabar ketina parnešti Golto čempi- pftUza paJieie Stungiūte.
smarkiai varomas. Jau du į jono vainikų. Kuopa f;o labai Vy-įų Vytauto kuopa ir par.

choras, kurio pirm., buvo An
tanas linki jaunai porelei lai-

krizis, kaip kad ištiko dauge- Tei. canai #764 
Jį didžiulių Chicagos bankų. Į

Bijūnėlis.

lies. Republlc 5350 Telefonas Grovehlll 220
Tel. Lafayette 5793

DR. A RAČIUS DR. A 6. RAKAUSKAS n . . J|M)|Š
ŠIANDIE LIETUVIŲ RADIO i 

PROGRAMĄ. I
šventadienius buvo ir per abu‘apsidžiaugė ir numato rengti 
įmonių buvo kupina svetainė,' jiems pagerbimo bank'etų spa- 
įr nemaža pelno parapijai gau- lių m. 21 d. Į tų pokyly kvie- 
ta Ateinantį sekmadienį bus čiam visus Chicagos Vyčius 1 
dar vienas ir paskutinis, bet Vietinis politikos kliubas 
tai bus svarbiausias, nes tų rgi nemiega^ nes ta. parodė 
vakarų bus laimės išbandymas ir paskutinis kliubo susirin-

Nors ir žinome, bet dėl įvai
rių užsiėmimų kartais pamirš-1 

mingos kloties naujam jų gy. ta„le užsistatyti ,.adio ir pra.. 
eenime ir sukurti gražių lietu leidžianle neiSgirdę daug gra.1

Ižų radio programų. Todėl čia 
p. j reikia padaryti kaipo primini-'

Kulys

viškų šeimelę.

Vietinis vargonininkas
Parap. choras lapkr. 8 d.1 kimus, kur buvo svarstomi žy- Nikodemas Kulys persikėlė j 1114, kad šiandie nepamirštunie 

i engia šokius; pelnas skiria įm-sm^ji politikos įvykiai, įr gyventi į haujų vietų, arčiau išgirsti lietuvių radio progra 
mas pijano įsigijimui. Visi dabartinis nedarbas. Kliubas j North feidės centro, Damen|inų, kuris įvyks nuo 7 iki i8
parapijonai turėtų šiuos šo-jypač didžiuojasi savo veiklia?1 ve. ir netoli nuo North Avė. (vai. ši vakarų iš stoties WGES 
kius naremti. nes niianas vra vialdvba ir egzekutyve komi- Taip pat perkėlė ir savo mu-1360 kilocycles.kius paremti, nes pijanas yra
net būtinai reikalingas, nes si ja, kurie uoliai stengiasi Į zikog studijų. Visi, kurie no-( Leidėjai šių programų The 
senasis jau baigė savo dienas, lai ubo vardų pakelti ir savo į imti pijano arba smuikos . PeoPleš^ Furniture Company 

lekcijas, kreipkitės pas vieti-, tik.rina, kad šis programas bus
G R A B O R I A I:

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno^ susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS•f
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canai 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Kepubliu 7868 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARŲUETTE ROAD

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

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryte 

Nedėliomis pagal sutarti

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioja pagal sutarti

J. F. RADZIDS I S, D. LACHAVICH
LIETUVIS CRABORIUSPIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
| Patarnauju laidotuvėse, kuopigiausla. 

Pa Reikale meldžiu atsišaukti, o mano iLaidotuvėse 
tarnauju geriausia, 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- j 
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS 1

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cbicago
SKYRIUS

668 West 18 Street 1439 g> 49 CoUlt, Cicero, UI. 
Telef. Canai 6174 ’ ’
SKYRIUS: 3238 So. ‘ Tel- Cicero 5927
Halsted Street Tel.------------------------------------------ ----------------
Victory 4088.

Pbone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply>’% dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMŲ0T0JA1
Turiu automobilius viso 

ki«ms reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

nį varg. N. Kulį. I labai žingeidus ir gražus pa-' i
_ . _ , Jl . v. . Ofiso Tel. Victory 3687
Lapkr. 22 d. northsidieciai .^įklausyti, nes jo išpildyme . Of. ir Rez. Tei. Hemiock 2374

yra labai susidomėję ir nepa- dalyvaus atidžiai prisirengę ir 
prastu smarkumu ruq^iasi. genai girdėti per radio musų 
Kiek teko nugirsti, visi iš gy- pužymėtinį dainininkai ir dai- 
vos dvasios rengiasi važiuoti nininkės.

DR. J. P. POŠKA
O. įiALblEu ttiREET

Mapąuette parkig Kas ten 
>us, tai gal toliau paaiškės.' 

N’epasiliksiu ir aš. _ .

Rap.

MIRĖ PO ILGOS LIGOS.

Antras ofiaas ir Rezidencija
į 6504 8. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir buba t. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimu.

I

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 759*

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
. Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5202-8413

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

11
FEUX PŪKIS

Mirė spalių 10 d., 10 vai. vak. 
1931 m., sulaukęs 14 metų 11 
mėn. amžiaus, gimęs Chicago, 
111.

Paliko dideliame nuliudime 
Tėvą Juozupą, Motiną Veroni
ką, seserį Veroniką, dėdęs Pui
šius ir Matejošaičius, tetą Pet
ronėlę Puišiutę ir giminės.

Kūnas pašarvotas 833 W. 33 
PI. Laidotuvės įvyks seredoj 
spalių 14 d., 7:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio par. bažny
čią kur bus gedulingos pamal
dos už velionio 'sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. a. Felikso Puišio gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liektėtne:
Tėvai, Sesuo, Dėdės,
Tėta ir Giminės. <

Laidotuvėse patarnauja grab. S. 
P. Mažeika, Tel. Yards 1138

Bridgeport. — Praeitų šešta 
dienį spalių 10 d. mirė p-nų 
Veronikos ir Juozapo Puišių 
sūnūs Feliksas, nepilnai sulau
kęs 15 metų amžiaus. Velionis 
buvo ligonis nuo kūdikystės. 
Laidotuvės įvyks, graboriui 
Mažeikai patarnaujant, trečia
dienį spalių 14 d. kūnas pašar
votas 833 W. 33 Pi.

REMKITE VISUS BI’ZNIE ’ 
RIUS IR PROFESIONALUS,! 

KURIE SKELBIASI
DRAUGE”.

AKIŲ GYDYTOJAI:
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAFIUSH, OPT.

PADĖKONĖ

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

t

Rez. Tel. Midway 5512

BR. R. G. CUPIf R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-las Street 
Telef. VVilmette 195 arba 

Canai 1713
■, 11 ‘ t ■ • • ■ j

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliah 
ir Ketvergals vakare

DENTIST AI
Phone Bouleva.d 7042

DR. C. Z. VEZEUS
\ d e n tįstas 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canai 6322

DR. 6. L BLOŽIS
DENTIflTAH

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
.nuo 1 iki 9 vakare , 
Seredoj pagal sutarti

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet, teikiame širdingų, simpatingą ir rannjj 
patarnavimų, kuomet, jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIK1S & C<0.
JŪ9Ų ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

KAZIMIERAS
RADZEVICIA

Mirė spalių m. 2 d. 2 vai. nak
tį, Po gedulingų pamaldų šv. 
Jurgio pa.r. bažnyčioj palaidotas 
šv. Kazirpiero kapinėse.

Dabar aš dėkavoju Jo Malo- 
nygel pralotu! M. I* Krušul, Av. 
Jnrpio par. klebonui Jo gerb. a- 
slalentul kum J šaullnskul , ir 
trečiam kunigui, kurio pavardės 
nesužinojau už gedulingas pa- 
malduš ir pamokslą. Ačiū gerb. 
SMelėms už tinkamą altorių pa 
puošimą, grab. S. P. Mažeikai 
už mandagų patarnavimą. Ačiū 
grahnešiauiH Kimano Daukanto 
dr-.los nariams Ačiū giminėms, 
visiems savo rendaunlnkams. 
kaimynams Ir draugams uš an- 
kavlmą graži t) gėlių ir Sv. Mi
šių aukas. Ačiū už gėlės namų 
savininkams ir labai esu dėkin
ga Lietuvos Dukterų Draugystei 
už tokią didelę užuojautą liūd
noje man valandoje. Dėkoju 
šiaip jau visiems žmonėms už 
atlankymą pašarvoto vellontes 
namie, už dajyvavimą bažnyčioj 
pamaldose ir lydėjimą J kapua

O tu mano brangus Kazimie
rai. jau nebesugrįftl. Lai Gailes
tingus Dievas sutelkia tavo sie
lai amžiną atilsį.

Nubudusi:
Moteris Cržulė Radzevičienė,

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemikno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUMU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Boulevard 7589
Rea Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Tai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Tale. Cicero 1260

DR. 6USSEN

T*i. Yards 1829

DR. G. SERNER
l.nSTIJVMt AKI1: SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Haleted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo O*—3 
Nedėliomis: nue- 10 iki 18.

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STIBKOHS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 8. 
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.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
V alandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

TeL Weatwortk 3000
Rez. Tet Stewart 8191

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

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

Rea Phone 
Englenood 6641 
Wentworth 8090

Office Phone 
Wentworth 8004

DR. A. R. McGRADIE . e
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 3-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Išskiriant ketverge po pietą 
Tel. Cicero 662 TeL Kedzle J1450-2461

DR. $. A. DŪMAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliotais
Tel. Cicero 2889 Susitarus

Tei. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Ari 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 IB 4 it » iki S » 

Nedėlioml* nuo 10 Iki 12 vyt*

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 008«

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Iii.

DR.P.P.ZALLYS
" DENTISTAS

30 EAST llltb STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

Vai.

Tel. Republlc 7896

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlloj susitarus

Phone Hemiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTA8 

* Gae Eztractton
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

<858 SO. WESTERN AV®.

BR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—13 nuo » -4 po

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

VaL
pietų: 7—8:19 vakaro 
Nedėliomis 19 ĮU TI 

Telefonas Midway 2880
South Slde Office North Side Office
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdeeti 0028 Tei. Bruną 72 44 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

HLM.SEMERS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVB 
Tel. Beverly 0870

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Reaidencljoa Tel. Plasa >206

, VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki > po pietų 
Nuo -7 iki 9 vakare 
Nedel: nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Hemiock 8700 

Rea. TeL Prospect >410

DR.B.ARON
GYDYTOJAS 1N CHIRURGAS 

Ofisas 616S South Kedzle 
Res. 6425 So. Callfornla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 6707 S. Artesian Ašva

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlloj susitarus

Hemiock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2485 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto. 6:80 Iki 8:90 vak. 
Apart Šventadienio Ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nerišliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 73J7 Rez. Tet Hyde Park 3395
—

Ofiso Ir R«a. Tel. Boul. 8919 Ofiso ir Ree. Tel. BouL 1H4 )

DR. BERTASH DR. NAIKELISI
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted Si}
Vai.: 1-9 ir vai. ėak, VaL: 2-4 Ir 7-9 vai, vakarą

Nedėlloj susitarus Nedėlloj multarus
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C. Kibelkis

I 204 166 150

882 802 733
PROVIDENCE

Alicionis 178- 144 194
Rimkus 139 159 191
Dargužis 176 140 157
Bakutis 205 202 158
Cernauskas f 65 162 182

865 807 882

Jeigu pečius skauda
daryk sekantiai

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterį} Sąjungos 15-tojo, jubiliejinio, Seimo, laikyto Cleveland, Ohio, 
tastovės ir svečiai. Pirmoje eilėje, žiūrint iš kairės i dešinę sėdi: O. Ivinskaitė, Centro jaunamečių organi
zatorė; p. E. Statkienė, Seimo rast.; p. A. Nausėdienė, Centro Literatinės Komisijos narė; M. Vaičiūnienė, Cen
tro Rast.; S. Sakalienė, Są-gos organo “Moterų Dirva” redaktorę; kun. Vilkutaitis, Šv. Jurgio parap., Cle
veland, O., klebonas; kun. Zaikauskas, tos parap. vikaras; p. M. .Juškienė, Centro Iždininkė; R. Mazeliauskie- 
nė, Centro Illinois Valst. Direktorė ir Direktorių Pirm.; p. Ona Žvingeliutė — Mihelich’ienė, Centro Literati
nės Komisijos narė ir viena žymiausių veikėjų Clevelando moterį} tarpe; p. M. Čižauskienė, nauja M. S: 
Centro Pirm. 1931-1932 metams.

Bridgeport tymas- su ketu
riais svaidininkais stojo į dar
bą ir laimėjo tris žaidimus 

į nuo Gary, kurio tymas smar
kiai varėsi iki šiam laikui, 
į Pirmas susirėmimas išėjo ly- 
igioniis; tuomet sutarta, kad 
Ikurie laimės' sekantį žaidimų 
tiems teks ir pirmas.

BRIDGEPORT 
Micevich 
Carpson 
Dummy 
Zamb 
Gramont

Iiiimaudyk kaciteme vandenyje. 
Muskulai pasiliuotuoja. Skylutaa at
sidaro. Uždėk Sloan’a Lininiam ant 
skaudančių vietų ir eik gulti. Pa* 
buai sveikesniu.

J/oan’i karšti] kaitina kūną lyį 

tanlit iriem. Atneša šviežio kraujo 

paiiuoiuoti sustingusius muskului. 
Vartojamas net į 13 milijonų namų. 
Gauk šviežią bonką šiądien, 35 

centai.

SLOAN'S Liniment

C H I C A G O J E
WpST SIDE IŠKILMINGAI' 

PAMINĖJO SPALIŲ 
9 DIENĄ.

rėtojoms seserims Kazimierie- 
tėms už neapsakoma malonų 
ir gražų patarnavimą.

Pereitą penktadienį, West- 
saidiečiai iškilmingai minėjo 
spalių 9 d. kaipo gedulos die
ną. Iš ryto Aušros Vartų par. 
bažnyčioje buvo atlaikytos iš-

X Sekmadienio vakare Auš
ros Vartuose įvyko išleistuvės 
senojo klebono kun. L. Drau
gelio ir kartu priimtuvės nau
jai paskirtojo klebono kun.

galutinai pasisakyti. Tam tik
ra komisija iš pirmininko ir 
dviejų narių sudarys nutari
mo projektą. Galutinio Teis
mo sprendimo laukiama ne an
ksčiau kaip spalių mėn. 10 d.

“L. K.”

KALĖJIMAS IR BAUDA

GARY, IND. 
Rūkas 
P. Pažėra 
Sirvinskas 
Shakesr

Milkentas 
J. Pažėra

P. BALUTIS GRJŽTA

“Lietuvos Keleivio” prane
šimu, Lietuvos pasiuntinys A- 
merikoje ponas Balutis rugsė- 
jo 30 dieną popiet išvyko į A- 
meriką. Jį palydėjo aukštieji 
valdininkai ir pažįstamieji.

Atostogų metu p. Balučiui
X Šiandien vakare Aušros Kaune buvo sėkmingai pada- 

Vartuųse Moterų Sąjungos ^,'ryta operacija (apendicitas), 
kp. mėnesinis susirinkimas j '

prieš dešimtmečio kuopos gy- į 
vavimą paminėjimą rengiamą Į

kilmingos pamaldos už žuvu- j J. Mačiulionio. Pilna svetainė 
sius Lietuvos karžygius. Gerb. buvo svečių. Programa buvo 
kun. L. Draugelis pasakė gra- turtingas^ Pasakyta daug gra
žų tai dienai pritaikintą, pa- j žiu kalbų ir. sudėta gražių lin- 
mokslą: Vakare taipgi buvolkėjimų su įvairiomis dovano- 
bažnyčioje atlaikyti gedulin
gi mišparai, pamokslą pasa
kė gerb. klebonas kun. J.
Mačiulionis.

Po pamaldų svetainėje įvy
ko prakalbos su gražia pro-

SPRINGFIELD, III., spai. 
1*2. — Teisman pašauktas ūki
ninkas G. Manlowe iš Augus
ta. Prohibiciniai agentai rado 
jo ūky užkastą-žemėje degti
nės statinaitę.

Ūkininkas teisinosi, kad tai 
vaistai sergančiai karvei. Tei
sėjas to pasiteisinimo nepri
pažino ir ūkininką 
kalėjimu ir dar -pinigine pa
baudė.

139 219 201
138 201 169
135 135 135
136 124 163
221 183 193

769 862 861

158 138 177
180 181 118
151 152 135
121

173 183
159 187 172

769 831 785

Lash S. C. 
Tenzi Brid. 
Pranaitis Brid.

Shakes Gary

Manakas S. C.

P. Pažėra Gary 165. 1 
163. 6 
162.10 
161. 8 
157. 6 
157. 
154.

MOKYKITĖS MUZIKOS

nns.

MIRĖ PROF. NIEMI 
ŽMONA

Helsinky mirė didelio Lie
tuvos draugo prof. Niemi žmo
na Helma. “R.”

INDIVIDUALIS ŽAIDĖJŲ 
STOVIS.

grama. Pirmiausiai Aušros ateinančiame sekmadienyje, 
Vartų par. mokyklos vaiku-1 parapijos svetainėje. Visos 
čiai padainavo pritaikintų tai kuopos narės privalo būtinai 
dienai gražių dainelių. Po susirinkiman atsilankyti, 
tam kalbėjo Ant. Nausėdienė; 1 X Ryt Šv. Vincento konfe- 
kapitonas P. Jurgėla skaitė ; rencijos susirinkimas tuojau
labai gražų referatą. Ant galo 
kalbėjo “Draugo” redakto
rius p. Šimutis. Vakaro vedė-

po vakarinių pamaldų.
X Pereitame sekmadienyje

Blaivininkų draugija priėmė
LIETUVOS VYČIŲ B0W 

LING LYGOS STOVIS
ju buvo gerb. kleb. kun. J. 'pakvietimą dalyvauti Marijo-
Mačiulionis. Šiame vakare dai 
navo keliais atvejais p-lė A. 
Varaniutė, kuri susilaukė 
daug aplodismentų.

Po prakalbų buvo padary
ta rinkliava Vilniaus našlaičių 
naudai.

Aukojo sekantieji: kun. L. 
Draugelis, $2.00, po vieną do
lerį aukojo: Gedžienė, L. Ši
mutis, J. Mikulėnas, A. Nau
sėdienė, Iz. Bardauskis. Smul
kiais surinkta $8.18. Viso au
kų surinkta $15.18.

WEST SIDE ŽINIOS.

nų Kolegijos Rėmėjų penkta
me seime 29 lapkričio, Auš
ros Vartų parap. svetainėje ir 
įgaliojo p. Eleną Darinienę ir 
kun. L. Draugelį pasveikinti 
seimą su dovanėlė.

LIETUVOJE
/’ — 1 ■ -

ŠIOMIS DIENOMIS TARPT. 
TEISMAS IŠSPRĘS LIE

TUVIŲ-LENKŲ SUSIS. 
BYLĄ

West Side 
Providence 
North Side 
Bridgeport 
Gary, Ind. 
So. Chicago

W.
10

7
6
5
5

L.
2
5
6 
7 
7 
9

Wfest Side suerzinti praeito 
ūtaminko rezultatais supliekė 
North Side tymą visuose tri
juose žaidimuose. West Side 
taipgi išėjo su didžiausiu žai
dimu šiame sezone, gaudami 
1003 skrituolius. Bile kuriam 
mūsų lygos rateliui nemalonu 
būtų buvę stoti prieš tokį ty-

X Vakar Julijona Kulbienė 
grįžo iš šv. Kryžiaus ligoni
nės. Motina ir sūnelis atrodo
labai gerai.EL. 9

X Kun. A. Andriušiui šv. 
Kryžiaus ligoninėje pereitą 
sąvaitę dr. Jovaiša 
sėkmingą operaciją, 
mas iškilusį galvoje
Ligonis jaučiasi labai gerai 
ir dėkoja daktarui ir prižiū-

padarė
išimda-
naviką.

Iš Haagos pranešama, kad 
Vyriausias Tribunolas ligi ru
gsėjo 30 d'. svarstė slaptuose 
-Įiosėdžiuose bendrai Lietuvių- 
Lenkų susisiekimo klausimą. 
Ligi to laiko visi teisėjai raš
tu patiekė savo sprendimus. 
Iš visų trylikos teisėjų parei
kštų nuomonių pirmininkas 
sudarys bylos išaiškinimui rei
kalingus klausimus, dėl kurių 
Vyriausias Tribunolas turės

Beetlioveno Muzikos Lietu
vių Konservatorijoje sėkmin
gai ir nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 

152. 2 Išiais muzikos prietaisais:

Vargonai 
Pianas 
Violončelė 
Smuikas 
Mandalina 
Gitara 
Kornetas 
Trombonas 
Klarnetas 
Saksofonas 

Ir kiti

149. 5 
139. 4 
139. 
137. 1 
133. 7 
128. 8 
127. 1

ŠIO VAKARO ŽAIDIMAI.

,West Side su (Gary, Ind.
------------ • North Side su Providence

Pasirodo, kad svaidininkai, Bridgeport su So. Chicago
kurie sezoną pradėjo sezono 
darba su dideliu nuošimčių,

nubaudė po bisk* slenka žemyn ir neuž
ilgo prieis prie pastovesnio 
žaidimo. Žemaitis laikė pir
menybę pirmose savaitėse, da
bar randasi trečioj vietoj; jo 
vieton veržiasi Zaurą ir Vai
čiūnas,
ko pirmą vietą. Kitų žaidėjų 
stovio pasikeitimą galima pa
matyti iš žemiau pažymėto 
nuoš.

Pereitą antradienį tik du 
svaidininku įstengė padaryti 
600 skrituolių, būtent Dobro- 
valskis su 607 ir Zaura su 633.

Agatonas.

V

4

R. ANORELIUNAS
(Marąuette Jewelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

______  _ »*au bus dykai nufotografuoti.

Zaura šiuo laiku lai- 2680 Wes‘ 63 « • m
Tel.

Hemlock 8S80

V /

—■f

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 S. HALSTED ST. 
Chicago, UI.

Telef. Victory 1404

AUTOMOBILIAI

<1

Pct.
833
583
500

C. Kaminskas 187 181 lp7
Dobrovalskis 183 177 247
Žemaitis 169 189 177
Zaura• • 223 189 211

966 836 1003

Zaura W. S. 
Vaičiūnas W. S. 
Žemaitis W. S. 
Micevich Brid. 
Gramont Brid. 
Bakutis Prov. 
Lilikes S. Į.
Kisiel N. S.
C. Kaminskas W. S. 
J. Pažėra Gary

South Chięagos rateliui dar Cernauskas Prov. 
417 teko da didsenė nelaimė, kuo- C. Kibelkis S. C. 
417 | met Providence laimėjo du iš Drazdauskas N. S. 
250 trijų susirėmimu.. Pirmas žai- Rainis Brid.

dimas teko So. Chicagai, ant- 
ras-gi Providence tymui per 5 
medžininkus, gi paskatinis be
veik per 150.

SO. CHICAGO
A. Kibelkis 193 144 162
Zevatkauskas 165 207 146
Regasius 131 118 136
Pečiulis 189 167 139

Dobrovalskis W. S. 
Naikelis N. S. 
Dargužis Prov. 
Milkentas Gary 
Zevatkauskas S. C. 
Manstavich N. S. 
Carpson Brid.
A. Kibelkis S. C. 
Rūkas Gary

191. 7 
191. 4 
190.11 
186. 1 
185. 9 
181. 1- 
180. 1, 
179. 8 
177. 3 
176. 
174. 
172. 
17L 
171. 
171. 
170.
170. 2 
170. 
169. 3 
168. 1 
167. 
r66. 8
165.10

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSlee 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODCOT8 

Olaells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

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

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M, ZIZAS

3
3
9
9
2
1
7

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufnojame pianus. 

fomičiu8 ir kitokius dalykus

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau {vairiausius namus prieinama 

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Telefonas Hemlock 6628

Telef. Republic 8898

.D, GRICIUS

Į<S

OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausloa.

2452 WEST 69th STREET

REAL ESTATE

^Kiitkilwiczč;(o-

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
65Cf4 S. WASHTENAW AVĖ.

mą. North Side teko ši nelai-
mė.

NORTH SIDE
Kisiel 160 170 186
Naikelis 201 135 195
J. Kaminskas 138 110 146
Drazdauskas 204 179 140
Manstavich 140 207 178

843 801 855
WEST SIDE e

Vaičiūnas 204 199 171

CONTRACTORS
Sapoe Telef. 
Hemlock 1887

Namų Telef. 
Republic 8888

APTIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas

Ateikite Ir aplankykite didžiausia Ir gražiausiai {rengtų lietuvių 
aptlekų Stoję apleltnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus 

1900 SOUTH HALSTED STREET
VAISTAI r SMULKMENOS ICE OREAM
Mes speclalltuoda«n*s pildyme receptų Ir n« vienas receptas neišei
nu 14 musų aptlekoe Iki Jie nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai ^pildytas patyrusių vaistininkų.

1 ", ..........——-

REAL ESTATE
Statau naujos namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 8TREET 

Tel. Lafayette 1083

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Tardė 8411

J. W. ZACH AREWICZ
903

REAL E8TATE 
Paskolos ir Apdraudė
WEST 33 STREET

Tel. Victory 1145 _____
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkSčie-

rtal. Įvedame elektrų | namus Ir 
fllFBtUVAt.
111S S. Halsted St. 1


