
——— ■

DRAUGAS 
vienacinis tautinės ir 
tikybines minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

I -

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No 258 '‘Drangas/* 80. Oakley Avenne CHICAGO, ILLINOIS 

* LJO A ’ C O P Y ENTERED AS 81

DRAUGĄ S 
The most infln^ntis' 
Lithuanian Daily ir

America.

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 2 D., 1931 M. 3c A C O P Y META,.Voi X\
ENTERED AS 8ECOND CLA88 MATTER MARCH SI, 1»1«. AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. l»7» TeUfona.1 • Roosei'tll 77 »>

AMERIKAI TEKS KINUS-JAPONUS TAIKINTI?
VOKIETIJA REIKALAUJA KONFEREN 

CIJOS REPARACIJŲ REIKALU
- Lenkų studentų riaušės 

Krokuvoj

MUSSOLINI’S NORI SUFASISTINTI 
PROFESORIUS

LAUKIA AMERIKOS 
VEIKIMO

PARYŽIUS, lapkr. 1. —
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris Briand’as, kurs y- 
ra T. S. tarybos pirmininku, 
atsisako ką nors veikti Man- 
džiūrijos reikalu. Jis pareiš
kia, kad riaryba negali sutai
kinti kinų su japonais. Tary
boje yra tik du nariai, kurte 
betarpiškai suinteresuoti Man- 
džiūrijos reikalais. Kiti visi 
tuo klausimu nesirūpian.

Ministeris Briand’as nus
prendė laukti J. Valstybių vei 
kimo. z

STUDENTŲ RIAUŠES 
KROKUVOJ

VARŠUVA, spal. 31. • — 
Krokuvos universitetė studen 
tai sukėlė riaušes prieš žydus,

VOKIEČIAI NORI KONFE
RENCIJOS

BERLYNAS, spal. 31. — 
Iš Paryžiaus parvyko Vokie
tijos ambasadorius L. von Ho- 
esch’as. Kancleris Bruening’- 
as .jį Įpareigojo imtis visų 
priemonių įtikinti Prancūzijos

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VALSTYBES SPIRITO 
MONOPOLIO DARBAI

Kita labai stambi dalis tie
sioginių mokesčių—vadinami 
verslo mokesčiai. Čia priskai- 
tomi prekybos ir pramonės 

mokesčiai, tų įmonių tarnau
tojų mokesčiai ir kt. Šitie mo
kesčiai sudaro per metus be
veik 11 milijonų litų. Tai vis 
tik žemės ūkininkai daug dau
giau mokesčių sumoka negu 
įvairūs biznieriai prekybinin
kai ir pramonininkai.

Prie tiesioginių mokesčių 
priskaitoma dar draudimo, ka
pitalo, variklių, turto perlei- 
dimoi ir kt. mokesčiai. Tačiau 
jie yra palyginant su žemės 
ūkio ir prekybos bei pramo
nės mokesčiais nedideli. Todėl 
kalbant apie Lietuvos tiesio
ginius mokesčius, reikia turė
ti galvoje, kad tuos mokes
čius daugiausia moka’ūkinin
kai, prekybininkai ir pramoni- a

Monopoliu vadiname tokių 
būtį, kai kuris nors vienas as
muo ar draugija ar net val
stybė turi teisę kokius nors 
gaminius (pavyzdžiui degtinę, 
tabakų) gaminti ir pardavinė
ti, o kiti piliečiai tos teisės 
neturi, tai yra kitiems tų patį 
daryti uždrausta. Lietuvoje 
valstybė turi du monopoliu: 
degtinės ir lošiamųjų kortų.

Kodėl valstybė turi spirito
Beauharnois’e, arti Montrealio, baigiama statyti dviejų milijonų arklių jėgos elektros monopolį ?'Pirmiausia dėl to,

■ kad spirito gamyba ir parda
vimas duoda gana daug paja
mų. O jų gamyba bei preky
ba nėra labai sunkus ir sudė
tingas dalykas, kuriuos val
stybė per savo valdininkus su
geba neblogiausiai atlikti. An-

stotis.

KENČIANT*S PASAULIS 
TURI KREIPTIS J DIEVĄ

ROMA; spal. 31. — šventa-

CHICAGOJE AREŠTUOTAS ĮTARIA
MASIS \

minirtoriui pirmininkui La iais Tėvas Pijus XI rei8da 
stiprių viltį, kad Amerikos 
vyskupai, kunigai ir visi tikin

val’iui, kad jis sušauktų tar
ptautinę valstybių konferenci
jų karo skolų ir reparacijij tieji, kurie kiekvienarfi geram

reikalu. Vokietija sakosi negu-1darbui do™fls’ a1"8 lai' 
lės reparacijų mokėti. Užrie- kais imsis ™>> galimų Pria
mams ji skolinga 5,867,000,000 «“«"*>: gelbstint kenčiančius 
dolerių ir visos šios skolos v-
ra trumpo termino — mažiau 
kaip vienerių metų.

SUŠAUKIAMI ĮSTATYMŲ 
LEIDIMO RŪMAI

■ Illinois’o gul|ernatorius E- 

mmerson’as pignešė, kad ateb- 
nantį ketvirtadieni prasidės 
įstatymų leidimo' rūmų posė
džiai mokesčiij pertvarkymo 
reikalu.

Areštuotas T. Scupino. Kal
tinamas policmono Isaacs’o
nužudymu. Dėl to paties nnsi- tai tas dalyka8i kad 
žengimo koronerio teismas jį degtinę Tartoja labai daug nii^. 
paleido.

KOVA TARP PIENO 
GAMINTOJŲ

PER VIENERIUS METUS 
NESIGINKLUOTI

ypač bedarbius ir jų šeimy
nas.
. Šių viltį popiežius pareiškė 
Scrantono, Pa., vyskupui O’- AREŠTUOTAS MANGANO 
Reilly’ui, priėmęs jį andijen-
cijai, kuri truko apie 45 mi- 
nutas.

Šventasis Tėvas nurodė vvs-

Policija bendrai su federali- 
niais agentais suėmė Capo- 
nė’s gaujos smurtininkų Man-ŽENEVA, lapkr. 1. — Per 

vienerius metus nutraukti gin- 
, , - . . klavimųsi iki šiolj pasižadėjo
kada žydų visuomene atsisa- y Japonija> sov.'hūdu ne^alės išeiti iš SY™-1 raliniai agentai nori susekti,

pristatyti anatomikumui Rugija, Vengrija, Olandija, nam°j° krizio be Dievo pagal-! ar jis yra šio krašto pilietis
Australija, N. Zelandija, Če '
koslovakija, Egiptas, -Albani

kupui, kad tautos, vynausy- gano. Jis yra pripažintas vi- 
bės ir atskiri žmonės jokiu suomenės priešu, n r. 4. Fede-

žmonių. Labai lengva daryti 
degtinę su visokiomis priemai
šomis, kurios gali pakenkti la
bai daugeliui žmonių. Todėl 
valstybė, turėdama spirito mo-

VANDALIA, III., spal. 31. nopolj, nori rūpintis, kad de- 
— Kelintas mėnesis Pevely gtinės vartojimas tautai kuo 
Dairy Co. iš St. Louis’o ko- mažiausia pakenktų, 
voja su Sanitaiy Milk Pro-

kė

mirusiųjų žydų lavonus.

Studentai pradėjo demons
truoti miesto gatvėse ir pulti 
žydus, kurių daugelis sužeis
ta.

Dėl to įvykio universitetas 

uždarytas.

Ir Varšuvos universiteto' 
studentai pradėjo veikti prieš 
žydus.

ja, Latvija ir, Luksemburgas.

AUKSAS I EUROPĄ

SPAUDŽIA ITALUS PRO
FESORIUS

bos. Dėl to visos tauto? turi 
vieningai kreiptis ir į Dievų 
ir melsti Jo pagalbos tomis' 
suirutėmis nusikratant.

PARYŽIUS, lapkr. 1. ‘ — ! 
Per praėjusius 6 mėnesius iš

ROMA, lapkr. 1. — Musso- 
lini’o vyriausybė paskelbė į- 
sakymų, kad visi valstybės 
aukštųjų mokslo įstaigų pro
fesoriai šį mėnesį būtų prisie
kdinti būti ištikimais fašistų -----°

, . * 31.5— Belgų angliakasiamsvyriausybei.
Daug profesorių priešinasi 

šiam diktatoriškam įsakymui.
Jeigu jie atsisakys nuo fašis
tiškos priesaikos, juos laukia 
ištrėmimas. ,

MIRĖ VĖŽIO LIGOS 
TYRINĖTOJAS x

PAŠAUKTI TIESON

Uždarytų Bain’e bankų du 
buvę viršininkai traukiami tie- 

BOLŠEVIKAI BIJO PRIEŠŲ; son. Teisėjas išdavė “waran- 
tų” areštuoti paties bankinin

MASKVA, spal. 31. — Nors ko Bain’o sūnų J. Bain’ų.
Amerikos, Anglijos ir iš kitur sov’e^ vyriausybė užtikrina 
į Europų atvežta daugiau kaip iaP^nus> ka(Į ji Mandžiurijos 
vienas bilijonas dolerių auk- • P^i^Y kariuomenės nekon-

’so. Šio aukso didžiausios’da-i centru°ja’ ,bet svetimi* valsty- 
lys teko Prancūzijai, Sveica- diplomatų 'sluoksniuose 
rijai, Belgijai ir Olandijai.

ŽUVO DU POLICMONA1

kalbama, kad dėl Mandžiūri- 
jos situacija yra didžiai pa
vojinga.

Sovietų vyriausybė bijo, 
kad bolševikų Sibire neužpul- 

BRIUSKLIS, Belgija, spaliu baltieji rusai, kurių Man-

SUMAŽINTAS ATLYGI
NIMAS

su
mažintas atlyginimas 5 nuoš.

NEMAŽINS ATLYGINIMO

džiūrijoje yra žymus skaičius 
ir kurie, kaip girdėti, organi
zuojasi. Tad sovietai turi būti 
pdsirengę puolimus atremti.

ROMA, spal. 31. — Minls- 
teris pirmininką* Mussolini*is 
paskelbė, kad Italijoj darbinin 
karna atlyginimas nebus maži
namas. •

JAPONAI NEPATEN
KINTIf

PENKI NUSKENDO
IPLIT, Jugosląvija, spal. 

31. — Adriatiko jūron įkrito 
Žuvo

VIENA, Austrija, spal. 31.
— Mirė garsus vėžio ligos ty
rinėtojas dr. Guido Holzkne- 
cht’as. Jis buvo X-f-spindulių i kariuomenės lėktuvas, 
instituto vedėjas. » penki kariai.

ducers’ Association, Ine., šio
je valstybėje. Kova pradėta, 
kada ši ūkininkų sųjunga nu
tarė anų kompanijų boikotuo
ti.

Šiandie tad ūkiuose deglna-

Valstybės spirito, monopolis 
yra Lietuvoje jau nuo 1923 
metų. Spiritas dabar yra ga
minamas iš bulvių ir javų. Jį 
gamina spirito fabrikai, kurie 
priklauso privatiems^ asmeni
ms. Tačiau šitie privatūs spi-

mos karvidės, vežamas į mie-' ril0 fabrikai yra ]abai 
stus pienas naikinamas ir ki- ; tai valdžios atst0Tų prižiūri. 

' tokiu būdu kovojama tarpu- į mi ir kontroliuojami. Paga_
“VY- Įmintų spiritų vyriausybė per

teigi šiol abi kovojančias j-a Įam tikrą jau jg anksto 
puses malšino policija. Bet da- nustatytų kainų. Paskui tų api
bari matyt, prieš abi puses rj(ą vai0> rektefikuoja ir ga
ilusis veikti atitinkami auto- ijausįa jįs eįna į pilstytuves, 

kurios šiuo laiku yra Kaune,

Praėjusį penktadienį žuvo 2 
Chicagos policmonad, susikū
lus automobiliams.

PLĖŠIMAI PLINTA

Chicagoj plėšimai pasibai
sėtinai plinta. Penktadienio 
vakarų per puspenktos va/an- 
dos užregistruota 36 plėšimai.

NORĖJO NUNUODYTI 
ŽMONĄ

Areštuotasis J. F. Braun’- 
as. 51 m. amž., iš Berwyn’o

TOKIJO, spal. 31. — Japo-' prisipažino policijai, kad jis 
nų vyriausybė nepatenkinta kėsinosi arseniku nunuodyti 
sovietų vyriausybės pareiški- , savo sergančių žmonų, 
mu, kad ji Mandžiurijos pasie
ny nekoncentruoja kariuome
nės. Japonai abejoja tuo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ritėtai.

PRIEKAIŠTAI ATNAU
JINTI

višky. Supilstytų degtinę val
stybė pati pardavinėja. Ji tUr 
ri šiuo laiku daugiau kaip 140 

ŠANGHAJUS, spal. 31. — valstybinės degtinės pardavi- 
Nors sovietų Rusija neigia tai, mo vietų.
kad raudonoji kariuomenė yra 
koncentruojama Mandžiurijos 
pasieny — vakarų ir rytų šo
nuose, bet vietos japonai pa
reiškia, kad tas užsiginimas' Paskutiniais metais valsty- 
vra neteisingas. Tik arti Po- bės iždas gauna maždaug 37—

FANEROS PRAMONE 
1 LIETUVOJ

Faneros gaminimas yra vie
na iš svarbiausiųjų Lietuvos 
miško pramonės šakų. Fanera 
yra lentelė sulipinta iš dviejų, 
trijų ar daugiau medžio plonų 
lentelių. Pati fanera ir tos le
ntelės, iš kurių ji sulipdoma 
yra gaminamos iš lapuoto me
džio (beržo, alksnio) labai į- 
vairiais būdais, todėl ji yra 
taip pat įvairių rūšių Fanera 
vartojama įvairiems reikala
ms; pav., baldų gamybai, or
laiviams, ir kt. Lietuvos vi
daus rinka negali suvartoti 
visos faneros, mūsų dirbtuvių 
darytos^ todėl tenka daugiau
sia eksportuoti. Todėl faneros 
gamyba ir prekyba labai žy
miai priklauso nuo užsienio 
pareikalavimų ir medžio pa-

Panevėžy, Telšiuose ir Vilka- saulinės rinkos būties. • Tuo

TIESIOGINIAI MOKES
ČIAI LIETUVOJE

graničnaja bolševikai turi su
traukę 6-000 kareivių.

BUVUSIS SULTONAS — 
KALIFAS

NICE, spal. 31. — Buvu
siojo turkų sultono Abdulo 
Medžido Effend’io II sekre
torius pranešė, kad musulmo- 
nų\ kalifas bus atgaivintas ir 
kalifu bus buvusis sultonas. 
Reikalingas tik pačių musul-

SURINKTA DAUGIAU 
KAJP 4 MILIJONAI DOL.
Bedarbių Šelpimo fondui su 

rinkta jau 4,150,000 dolerių, monų ir Anglijos pritarimas.

38 milijonus litų tiesioginių 
mokesčių kasmet. Palyginant 
su mūsų valstybės paprasto
mis pajamomis, tai gana di
delė suma. Ji sudaro maždaug 
12—13% visų pajamų.

Labai įdomu pažiūrėti iš ko 
susidaro šitos tiesioginių mo
kesčių pajamos. Didžiausių ši
tų pajamų dalį sudaro žemės 
mokestis, kurį sumoka mūsų 
ūkininkai. Per metus gauna
ma beveik 18 milijonų litų že
mės mokesčio.

būdu tik išaiškinamas didelis 
faneros eksporto sumažėjimas 
pereitais metais. 1927 metais 
Lietuva eksportavo užsienin 
apie penkius tūkstančius tonų 
faneros už 6 milijonus litų. 
1929 metaig eksportavo jųu 
beveik 8 tūkstančius tonų fa
neros už beveik 16 milijonų li
tų. O pereitais metais ekspor
tuota vos keturi tūkstančiai 
tonų faneros už 7% milijonų 
litų. Tai yra nepaprastas eks
porto sumažėjimas, dėl kurio 
tenka labai rimtai pagalvoti.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.86 
Prancūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.15
Vokietijos W0 mrk. 23.74
Belgijos 100 belgų 14.00
Šveicarijos 100 fr. 19.58
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DIENOS KLAUSIMAI
JIE DEL LIETUVOS OEBOVĖS ŽUVO!

nedavė ir nesiūlė. Lietuvių politikai ir diplo
matai negalėjo laisvę iš ko nors išprašyti ar 
iškovoti. Čia buvo būtinai reikalinga reali 
tautos jėga, kaip tautos troškimo reiškėją ir 
jos valios vykdytoja. Tų jėgų 1918-1919 me
tais bematant sudarė geresnioji tautos dalis — 
savanoriai.

Ar iš tikrųjų tai buvo geresnioji tautos j 
dalis f šv. Tomas Kempietis pasakė: “Alini Į 
tebijo tas, kurio gyvenimas daug vertas' . j 
( arsusis rusų rašytojas ir filosofas Solov jo-1
\as pasakė: ‘Kareivi gerbia ne dėl to, kad 
j 3 kitus žudo, bet dėl to, kad jis eina už kitus
Kirti.“ Tad argi Lietuvos Nepriklausomybės 
iškovotojai nėra geresnioji mūsų tautos dalis, 
jeigu jie savo noru ėjo.už visų tautų žūti!?

Aš," Nepriklausomybės karo dalyvis, nie
kados neužmiršiu to mūsų karo jaunimo did
vyriškumo, drųsos ir vieningos dvasios. Pa
tys Lietuvos politikai ir net valdžia abejojo, 
uč pavyks laisvė iškovoti. Bet Lietuvos karys 
neabejojo! Pastikėjo savim, savo jėga, o 
y pač dvasia. Tų stebflklingųjų kariuomenės 
dvasių vaizdžiai apibūdino kautynėse su len
kais žuvęs vyresnysis puskarininkis Andrius

Pirmadienis, Lapkr. 2, 1931

REIKALINGAS PERSI- kyino. Žinovai nurodo, kad 
TVARKYMAS. šiandie tik dalis darbininkų

-------------- dirba ir jie peniem nusidirbę
Krašto vyriausybės organai ir nusikaiutivę. Tai dėl to, kad 

dažnai skelbia, kad gerieji lai- Daugiur vienas darbininkas 
kai čia pat — jau “už ker- šiandie turi atlikti darbų, kų 
tės . j seniau atlikdavo 4arLi-

Tų tuščių skelbimų visuo- ninkai. Argi nebūtų galima 
menė jau pakankumai yra pri- tu nis nusidirbusiems darbiniu 
siklausiusi. Retkarčiais jie nė- kailis palengvinti ’ pašaukus 
ra ir blogi. Tuo būdu bėdai- priė darbo didesni dartinm’. i 
Inai suraminami,, teikiama [skaičių? ,
jiems daugiau drąsos kovoti i , . . . .. . A .
’ . rttai, vul daugely dirbtuvių
su savo likimu. ‘ . ... 4 . , ...-. ..., t ir kitų {staigų desmitvs tuk-

Turime žinoti, kad gerieji jstH11(ųų vaikų sunkiuo.
laikai grąžinti nėra taip leng ,sjuį(. darbus Argi negalime
yas dalykas, kaip kam atrodo. !uždrausti vaikams dirbti? Ta 
Su ranka pamojus gerieji lai-1 

i kai negali iškilti
tas magiškas Bagdado Lili

ida suaugę bedarbiai 
taip, kaip Uyjndj jri vietas.

raktą

(lydytojas Judd ir jo žmona VVinnie Rutli'a, kuri Piioeniv, 
Aria., nužudė dvi moteriški ir jų kūnus sudėjus j dėžę baga 
žu nusiuntė i Los Angeles, (Jai. Ji areštuota.

mas

Visi lietuviai katalikai šiandien mini vi
sus mirusius savo gimines, pažįstamus, siųs
dami maldas į Dangų. Lietuvoje pirmoje vie
toje gerbiami visi tie mūsų tautiečjai, ku
riems teko. kentėti ir mirti arba žūti, siekiant 
Tėvynės laisvės ir gerovės. Šiems tenka di
džiausia garbė, nes jie yra tai pelniję.

ir mes, amerikiečiai, turim prisidėti prie 
šios mūsų tautos tradicijos bent savo širdimi 
Ypač šiandien, Vėlinių dienų, labai pravartu 
prisiminti tie sunkūs Kryžiaus kebai, kuriais 
lietuvių tauta priėjo prie Nepriklausomybės. 
Ši senai svajotoji Nepriklausomybė kaino
je'daug gyvybių ir nemaža kraujo. Tas bran
giausias aukas mielai dėjo ant Tėvynės au 
kuro kilnusis Lietuvos karo jaunimas. Argi 
jie neverti ūž tai didžios pagarbos? Kiekvie 
nns tikras lietuvis pripažįsta, kart jie verti 
net labai didelės pagarbos.’ Taūta ir reiškia 
ta pagarbų. Dar visai neištautėję lietuvių iš
eiviai šiame krašte taip pat turėtų nors savo 
širdy pagerbti tuos mūsų priešų pakirstus 
Nepriklausomybės davėjus, o tikintieji ir nml 
dėlę skirti jų palaimai. Neabejoju, kad dau
gumas amerikiečių taip ir padarys.

V
Visi lietuviai susikaupkime šiandien »r 

pagalvokime apie tai, kaip visa mūsų, ilgai 
vergavusi, persekiojama ir niekinama tauta 
troško iš carizmo pančių išsivaduoti. Kam 
ji to siekė visomis savo pastangomis kultūros, 
švietimo, tautiško susipratimo kėlimo srityje 
ir politiškoje arenoje. Nepriklausomybės sie
kimas reiškėsi plačiu frontu ir įvairiausiais 
būdais, kūne vienas kitų papildė ir bendrai 
sudarė didelę, reikšmingų tautos jėgų.- Bet 
tai dar nebuvo lemiamoji jėga. Šitoms pustau 
gotos besireiškiant, niekas Lietuvai laisvės

Požera: “Man nėra ko bijoti, gyvas. į rankas
lenkams nepasiduosiu, o mirusio juk nesušau- į atsakominga, kad gerųjų 
dys”. Ar girdite, Amerikoj gyvenantieji lie- kų^grųžinimo klausimu per 
tuviai?! Ar tai nieko jums nepasako? Štai,
kokia dvasia tuose vyruose viešpatavo! Su to 
kiu pasiryžimu jie ėjo į ugnį, brisdami per 
savo draugų ir priešo kraujo upelius ir ženg
dami per priešo lavonus. Štai, kokiu keliu ei
dami ir per kokias savo aukas jie atnešė lai.— H’as U‘ 
yę savo ir jūsų tėvams, broliams, seserims, 
giminėms ir visai savo mylimai tautai! Tau
tiečiai, argi"tokis jų pasiaukojimas nieko ne
pasako jums? Negalima būti akliems tokių 
faktų akivaizdoje!

lų įvairiai krašto statybai. Ke-,
Taigi, Lietuvos valdybė liko atguiv.nta Bliųjonų Warbių gau

ii 404 straipsnius. Šio įstaty- tos, kurios įrašytos į ipote-
... . , v. . i - „ įtaigose dirba daugybė moterų, ipo Lietuva senai laukė, ypač kos knygas. Jei pasirodvtu,Visgi krašto vyriausybe yra • . . .

,ft. i kurių vyrai irgi turi darbų, ūkininkai. Nes tik jis galės kud netikras įrašas į įpote- 
. ;Dėl ko gi nebūtų galima tas Į pašalinti veikiančiųjų įstaty- kos knygas yra padarytas dėl

Visame krašte įvairiose js-

mažai dirba. Jeigu ji ir dir- [moteris paleisti ir jų vieton imu trūkumus žemės santykių įstaigos tarnautųjų kaltės, tai
, , . ... . , • pakviesti vvrus bedarbius? I srityje,ba, tai netinkamai. Ji turi1 . ” I
savo pažiūros, nuo kurių atsi- & persitvarkymo idėja se-j Tuo įstatymu,

PIREZIIUS PUAUS XI, 
ENCIKLIKA

(“ Non abbiamo bisogno ’')

D£L KATALIKIŠKOJO VEIKIMO

(Tęsinys)

Minėtasis pranešimas, tarp kita ko, 
sakė, esu priešingos partijos spaudos ro- 
veliacijos beveik visoj pilnumoj ar bent 
savo esmėje buvę kaip tik patvirtintos 
paties “Osservatore Romano”. Tiesa, kad 
“Osservatore Romano” kartas nuo karto 
įrodinėjo, kail vadinamos revVliacijas bu
vo tiek pat ištisos, apie viską, ar bent 
faktų aiškinime išgalvotos. Užtenka, kad 
be blogos valios ir su kuklesniu sugebėji-, 
mu suprastuim*. visu tai paskaityti.

Dar anas pranešimas sakė. kad buvęs 
juokingas bandymas atvaizduoti ftventųjj 
Sostų kaip aukų toje šalyje, kur tūkstan
čiai keliauninkų gali paliudyti apie pu 
garbų, parodytų kunigams. prelatams. 
Bažnyčiai ir religinėms apeigoms. Taip, 
Garbingieji Broliai, tikrai butų juokingas, 
bandymas, kaip šis, jei kas mėgintų lauž-

į už nuostolius atsako valstybe. 
Kad ipotekos įstaiga galėtų 
geriau darbų sekti, notarai su
rašytus aktus turi atsiųsti per

. . 4 . .tris dienas. Apskritai, darbasipotekos teisėjas, sekretorius. , .... ,. ... .. . .1 .numatoma atlikti tiksliai ir
vadmanms .potekos knygų ve-! itai p., ak,ai jr |k]. 

dėju .ir kiti tarnautojai, lpote |kun)entaj ,„r(,s bat; „raukti
kos knygų vedėja* sąrašinės . . , , ,. . . . | ipotekos knygas.visokius liečiančius nekiluo-

savinm- jaH1^jį tur^ aktus. Nutarimus

ar galima įrašyti i ipotekos; gas ūkininkamslr suvienodins

kiekViename
sakyti yra nelengvas daiktas. ĮMai skelbiama^ bet į tai ne iapSįrįtyje numatoma steigti 

Įžymus Amerikos socijolo- Mkreipia domės pramoninkai įp^ekos įstaigos. Jas sudarvs 
humanistas kun. dr k klti visi’ kuriems tas daly-

Ryan’as gana senai vyriausy-Įkati’ rodos, turėtų rūpėti. Jie 

bei siūlo gražų sumanymų ge-v*sa neigia, nes krašto vy
riesiems laikams grąžinti. Jis Gausybė apie tai tyli. Vaikų 
pataria išleisti penkių bili jo<;ir 1’note1’? <larbas -luk yra labai

'nu dolerių vertės bonų pasko- i Piningas dirbtuvių 
kailis.

Šis įstatymas bus raudin

Atrodo, kad šiame krašte knygas ar ne, darys ipotekos žemės valdymo sanivkius Lie-
, visų ekonominė tvarkų reikia teisėjas. tavoje.

{Vainose ju<Įįn^į įr j-įtį darbai. Garny- taip atitaisyti, lvgiai kaip rei- , “M. L.”
pagerbiami. , . . . ■ •»,„ ... . . a . i Kiekvienas nekilojamas tur-. . ... i. , . • x • ba {sisiubuotų ir grįžtų gerte- j{ia sem namai atremontuoti. . , _ . , . . A --

zuvusienis dėl Nepriklausomybes Lietuvoj ...... - i , ias turės ipotekos knvgų tome.F J .b laikai. a . Daug kas pasitiki kongresu.
Lauksime.'’"'' ,iVt's

tik lietuvių jaunimo narsumo ir pasiaukoji
mo dėka. Jo nuopelnai dažnai 
iškilmėse minimi ir 
C
tebestatomi gražūs paminklai, kryžiai. Tam 
kare žuvusiųjų pavardės iškaltos marmuro 
lentose, kurios iškabintos bažnyčiose, pulkuo
se, Karo Muziejuje. Tų garbingųjų Lietuvos 
vyrų vardai įamžinti. Lietuvos bažnyčiose ir 
įvairių tikybų maldos namuose dažnai laiko
mos pamaldos už žuvusius'Nepr. kare. O Kai o 
Muziejaus sode prie paminklo — aukuro kas
dien įvyksta iškilmingos apeigos tų karžygių 
utminimui ir pagerbimui. O šiandien Lietuvoj 
visur laikomos pamaldos už juos ir lankomi 
jų, vadinamieji brolių kapai.

Tai vis yra gražios tradicijos, papročiai. 
Dėkingoji tauta nuoširdžiai gerbia navo išva
duotojus — karžygius ir ypač šiandien mel
džia jų vėlėms Dangaus palaimos.

Žilagalvis" kanauninkas Tumas prie vieno 
paminklo žuvusiems dėl Nepra-ės pasakė: 
‘'-.Garbė žuvusiems už Tėvynę ir garbė Tėvy
nei, kad yra kam už jų žūti!”

tis į atviras duris; nes kaip tik tūkstan
čiai svetimšalių keliauninkų, kurių nie
kuomet netrūksta Italijoje ir Ryme, gu
lėjo konstatuoti, kad buvo nepagarbos.

tų darbo. Tuo būdu būtų i'

Bet vvriaūsyhe-apie šį su-. I
manymų, rodos, nenori nė gir-, 
dėti. Ji atsako* kad ne jos rei-' 
kalas bedarbiais rūpintis. Jos 
įeikalas tik skelbti raginimus,' 
kad visuomenintais nelaįinin- 
gaišiais rūpintųsi.

IPOTEKOS ĮSTATYMO 
PROJEKTAS

tam ,tilirų skyrių iš kelių la
pų, kuris vadinsis to turto ipo 

■ tekos knyga. Ipotekos kny- 
Igonis suteikiamas bus pasiti
kėjimas. v

vargonininkams, gils 
mininkams ir dainų 
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Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “Gies-

-------------- Jo* bus pririno"*“ mynelj”, bažnyiių chorams,
Valstybės Taryba jau pa- interesantams. Kiekvienas ga- |mokyttlolns 8iaipja„

Kaip kas sau nori, bet ge-1 ruošė ipotekos įstatymo pro- les jas žiūrėti, daryti reikalin- mininkains Jakštų sutaisė A. 
rųjų laikų nebus sulaukta be jektų.' Įstatymas labai ilgas, gų išrašų arba nuorašų. !Jakštas, gaidas pagamino J.
atitinkamo pramonės pert vai- Jis susideda iš 11 skyrių ir tu- Teisės turtui bus skaitomos ’ Kaina 50c°

Tie garbingai žuvusieji geresnieji tautos 
sūnūs žinojo ir mes gerai žinome, dėl ko jie 
žuvo. Jų idealas buvo: reali Tėvynės meilė ir 
siekimas nepriklausomosios Lietuvos su se 
nųja «avo sostine Vilnium!

Vėlinių proga ir šitokių minčių kupini La
kamai pagerbkime tas mūsų Nepriklauson.y- 
bės aukas ir kartu įsidėkim sau į širdį mū
rų dainiaus žodžius:

sikėsinimus, kurie pasiekė aukščiausio 
laipsnio prieš juos pavartotose policijos 
priemonėse ir jau minėtu bildu atliktose; 
tie pasikėsinimai ir būdai verčia rimtai

dažnai nedoro ir su piktažodžiavimais jiaabejoti, ar pirinesnieji geradaringf ir 
smurto, smūgių, vandalizmo su vietomis, palankūs reiškiniai tikrai išėjo iš nuo- 
daiktais ir asmenimis, įvykusių visame širdžios ir uolios Religijos menes. Nes jei 
Krašte ir šioje pačioje Mūsų vyskupiško- ' kalbėti apie nedėkingumų, jis buvo ir lie 
je Sostinėje, kų Mes pakartotinai, po tik
rų ir aiškių informacijų, apgailestavome.

Pranešimas skelbia “juodų nedėkin
gumų” kunigų, kuris nustato prieš par
tijų, kuri tapti (taip sako) visai Italijai 
religinės laisvės garantija. Dvasiškąja,

ka tas pats Šventojo Sosto atžvilgiu, pa
vartotas partijos ir režimo, kas»viso pa
saulio nuomone, partijai iš draugiškų san
tykių su Šventuoju Sostu pačiame krašte 
ir užsienyje suteikė prestižo tr naudos; 
tai kai kuriems Italijoje ir užsienyje atro-*

Episkopatas ir šis 4>ats Šventasis Sostas , dė perdėta, o iš Mūsų pusės parodyta p-'i -
niekuomet nėra nepripažinęs, kiek pasku
tiniais metais padaryta Religijos naudai 
ir jos laimėjimui, net už tai daugelį kartų 
jiai-eiškė gyvų ir nuoširdų 'rtėklnguma. 
Bet ir Mes, ir Episkopatas, ir dvasiški ja, 
ir visi geri tikintieji, net vhi mylį tvarkų 
ir ramybę piliečiai apgailestavo ir apgai
lestauja bei susirūpina per greit pra«lė
tais ir sistemingai vedamais pasikėsini-

didelio palankumo ir perdidelio pasitikę 
Į jimo.

Pavartojus policines priemones ir :- 
vykdžius su tomis paaėkomis ir su smur
to bei nepagarbos būdais, be to valdžios 
ir viešosios apsaugos organų nesikišimu 
ii pataikavimu, M»4< sulaikėme nusiuntę 
Mūsų Pasiuntinio Kardinolo į Paduvo- 
iškilmes, taip pat sulaikėme procesijas;Bv-

mais prieš sveikų ir brangių sąžinės b»*i I me*ir Italijoje, šis jigrėdymas buvo Mūsų
Religijos laisvę, įvykusiais pasikėsini 
maie prieš Katalikiškąjį Veikimų, jo į- 
vairiaa Hųjungas. labiausiai jaunimo, pa-

aiškioje kompetencijoje ir turėjome tam 
didelių ir svarbių motyvų, nors žinojome, 
Kad tuo pareikalaujame iš gerų tikri učių jų

Neverkit pas kapų narsiųjų draugų;
Kas krito kovoj, tie didvyriai,
Kiekviena kova reikalinga aukų — 
Laimingi už laisvę numirę. ,

Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus. 
Bet kovų, vien kovą be galo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

P. JurgSla.

didelės aukūs, kas Mums labįųu, negu 
kaių kitam, buvo nemalonu. Iš tikrųjų, 
kaip galėjo būti daromos linksmos ir iš
kilmingos procesijos, kada visų tikinčiųjų 
oendrojo Tėvo ir Šventos Motinos Bažny-

Taipgi turi “ Jaunų Daini
ninkų”, 100 dainų su gaido
mis ir platus išaiškinimai a- 
pie gaidas ir dainavimą. 
Kaina $2.0C

RNttiKITE VISUS BIZNIS 
RIUS KURIE SKELBIASI 
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parėdyinai i savo laiku negalėjo pasiekti, 
su valdžios įsikišimu, kaip pranešimas 
sako: tos pačios valdžios ir partijos vy- 
i-esnybės, kuri jau buvo ar dar turėjo bū
ti nebylė ir neveikli vykdant aiškiai an-

čios širdį prislėgė tokia širdgėla, ne tik į tikatalikiškus ir antireligiškus veiksmus;
Ryme ir Italijoje, bet ir visame katalikų 
pasaulyje, kas visuotinių, ir tikrai pasau
liniu prisidėjimu, jums. Garbingieji Bro
liai, vadovaujant, buvo tuojau įrodyta. 
Kaipgi galėjome nebijoti, tiek nepagarbias 
ir smurto aktų akivaizdoje, kad iš val
džios ir ginkluotų jėgų pusės nebus vėl 
parodyta asmenims ir šventiems daiktams 
nepagarbos ir nesuteikta reikiamos apsau
gos?

Visur, kur tik Mūsų parėdymai galė
jo pasiekti, geri kunigai ir gėrį tikintieji 
turėjo tokio pat įspūdžio ir tų pačių jaus
lių, o kur nebuvo'gųzdinaiui, .giasinami 
ir dar blogiau, yra parodę kilnių, o Mu 
uis malcnūausįų, to įrodymų, pakeisdami 
viešas iškilmes maldos, adoracijų ir atsi
teisimo valandomis, vienydamiesi sU šven
tojo Tėvo skausmu ir intencijomis, į ku
rias susieidavo dar niekuomet nematytos 
žmonių minios.

kaip-tiaiykai vyko, kur Mūsų

bet to pranešima? nesako. Bako tik, kad- 
radosi vietinės Bažnyčios vyriausybės, 
kurios maniusios, kad būsiu geriam “ne
kreipti dėmesio” į Mūsų uždraudimų. Mes 
nežinome nė vieno iš vietinės bažnytinės 
vyresnybės, kuris būtų vertas užsipuolimo 
ir įžeidimo, išreikšto tokiais žodžiais. Bet 
žinome ir gyvai apgailestaujame tų prie
vartų, dažnai su grasinimais tr smurtu, 
jmvartotų bei leistų pavartoti prieš vietos 
dvasinę vyresnybę.;- žinome oedieviškes 
šventų giesmių ir šventų procesijų para- 
dįjas/ir visa tai leista įvykti /»u visų*gi<ru 
tikinčiųjų gilia širdgėla it su tikru visų 
mylinčių tvarkų ir ramybę piliečių pasi
baisėjimu, matant vienų ir kitų neap
ginant kaip tik iš pusės tų, kurie ginti tu
ri didžiausios pateigus ir drauge gyvo 
reikalo.

(
(Bus daugiau)

..
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas.

Neapsakomos pašenavonės lo kiuponai. Žmonių eilės prie 
yra verti Lietuvos dailininkai krautuvių stovi nuo ryto iki 
ir menininkai. Jei ne jie, lai-1 vakaro. Darbininkams atlygi- 
kinoji seno mūsų krajaus sto-|iiiinas toks aukšta», kad jie 
lyčia nė neišmanytų, kaip rei-1 vos' badu nemiršta. Darbinin
kių modernėti. Dabar-gi mo- kai visomis keturiomis eitų j 

buržuazinę “peklų”, nes balša 
vikiškas “rojus”, t. y. badas

dernėja ir ne bet kokiu, ale, 
kaip viena gazieta rašo, pasiu
tišku tempu. . ir kiti

Kauniečiai kasdien išsižioję iki gyvojo kaulo.
įkyrėjo jiems

4
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laukia p&rvykstant iš užsie
nio kokio nors dailininko, po
no, kuriam litas leidžia ana
pus sienos pasitrankyti. Grį
žus, jie tuojau apipilami klau
simais: “Kokius Paryžius sli- 
psus dėvi? Kaip jis smokingų
ri nva! Kokias dreses Berly- < pasinaudoti.

Šiais čėsais didelė bėda yra 
su paskolomis. Nors gyvas že
mėn lysk, negali paskolos, grų- 
žinti ir gana.
Jeigu paskolos gražinimo rei 

kale šis patarimas bus kam 
naudingas, kiekvienas gali juo

Vėjinis malūnas, Birming- 
liam’e, Anglijoj, kuriame po
nia K. Cove’ienė pasidarė sau 
gyvenamuosius kambarius. Vi-

jį kankina. Kunigas išpradžių 
manė, jog turi reikalų su ne
sveiko proto žmogum. Tačiau

stybių. Žmonės pamaldžiai kl
auso Šv. Mišių, o kunigai asi
stuoja Šv. Mišių aukoje. Ir

Pamoka turėtų mums būti Matų premijos. Darbui gauti 
toji, kad ligoniui niekada ne-Jbus registruojami' tik tie be 

atsisakvtumėm pašaukti kuni 'darbiai, kurie per paskutiniu-
Livingstonas įsišnekėjo ir mal daugumas aplanko kapų mirų- j go, kurs aprūpintų jį pasku-
davo kunigo Casbill’o asmeni
niai atsilankyti į jo namus, 
kad pamatyti ir pačiam pati
krinti viską. Ir jis karštai

šio ir palaidoto ten-pat pake
būvio, kuriam Livingstonas at 
sakė pašaukti kunigų. Kiekvie 
nais Uždusinės' Dienos metais 

maldavo kunigo neatsisakyti • laikomos gedulingos Mišios ir 
išpildyti jo meldimo. Kunigas Į maldininkai meldžiasi, kad 
Caslnū’es, rimtai apsvarstęs: Dievas teiktų amžinųji atsilsį 
visų dalykų, netrukus atlan- pakeleivio ir Adomo Livingsto 
kė jo namus, kuriuose atlai- no sielom Dangaus Karalystė 
kė Mišias, ir po to visos ne- je.
laimės, pirmiau kankinusios j 
Livingstonų, nūngi išnyko ir;
d*11#0, į Čia norime pažymėti, kari

Nepoligam Livingstonas at- skaitytojai neimtų tos istori- 110
sivertė ir priėmė katalikų ti-|jos už pasukų. Tai nėra pa-'

?' žbaif/im o Žodis.

tini u Bažnyčios patarnavimu 
amžinojon kelionėn.

Be to Uždušinėje Dienoje 
turime nepamiršti mirusiųjų. 
“Tuos, kuriuos gyvendami mv 
Įėjome, nepamirškimet jų ir 
jiems mirus.” Atsiminkime, 
kad jie reikalauja mūsų pagel 
bos. Gal iš skaistyklos šaukia
si i jus, 'melsdami: Pasigailėki 
te manęs, pasigailėkite manęs, 
bent jūs, mano prieteliai, nes 
Viešpaties ranka ištiko ma- 

(Jobo 19, 20).
Kun. Pr. Vaitukaitis.

kėjimų pavesdamas savo nuo
savybę ir turtų Katalikų Baž-

saka, o tikrasis istorinis atsi
tikimas, kurio įvykį tik tmm-j

nas, Vienna dėvi ? ir 1.1. Žmo
gui papasakojus, už poros die
nų Laisvės alėjoj ir pasipila, 
priklodui, raudonų naktaizų 
jura, vodeguotų, tapytų mo
terų ir t. p.

Sovietų Rusijos balšavikų 
pravadyriai labai spakaiųiai 
laukia žiemos, ba “piatiliet- 
ka” rūksta kaip iš pypkės. 
Prispausdinta daug poperinių 
pinigų (červoncų), kurių ver
tė yra tokia kai pas mus mili

jonas Kelmutis iš Galio Pi- 
lypaičio pasiskolino mėnesiui 
25' dol. Mėnesiui suėjus, Kel
mutis paskolos negražina. Už
klupęs Pilvpaitį Kelmutis sa
ko:

— Tamsta sakei už mėnesio 
gražinsiųs jmanp askolų.

— Na, ir kas? — klausia 
Kelmutis.

— Šiandie lygiai mėnesis 
— sako Pilypaitis.

— Bet už mėnesio bus kitas 
mėnesis, -t- atsakė Kelmutis.

v uiuiiiiuuciuio nuiuuuiiuij. v i v. . -p. • . -4 onn
rakandai specialiai padaryti J'S 18fL pai ėmėme ir aprašėme. Ori-j

pritaikant prie apskritų sienų, i‘a™“ Ū "f’ n"ka'■ Jnnal.ai aprašė, jį kun. Jonas 
j tulikai jo gimines teismuose A. Curran’as. To istorinio į- 

kyj, tai židinio plytos ir ak- norej° panaikinti padarytų jo’vykio apibūdinimas yra reikš- 
mens iššoko iš vietos į kam-:testamentQ ’ f^ajop Riebmondo inįngas įr tilpo šiais metais 
bario vidurį. ; vyskupijos Bažnyčia laimėjo kituose katalikiškuose anglų

visų palikimų.

si

KAIP LATVIAI RŪPINASI 
BEDARBIAIS?

Atsisakyta Pašaukti Kunigą

Adomas Livingstonas, užkie.tė i Po to kartojosi kitos nrdai- 
jęs bigotas, gyveno savo sep- j mės Livingstono namuose. Jis 
tyniasdešimt akerių ūkėje ne- girdėjo žirklių čirškėjimų ir
toliesZCharlestoįvn, West Vir
ginijos valstybėje. Vienų nak
tį, tai buvo 1794 metais, užėjo 
pas jį išvargęs pakeleivis ir 
gavo nakvynę. Pasitaiką kad 
tas nepažįstamas staiga susir
go ir meldp gaspadoriaus pa
šaukti jam katalikų kunigų.
Livingstonas atsakė, jog jis ne 
pažįsta nei vieno katalikiško 
kunigo, o jeigu ir žinotų bent 
vienų, tai niekada nepavėlytų 
kunigui peržengti jo namų 
slenkstį.

Tas nepažįstamas pakeleivis 
mirė tų pačių naktį. Livingsto
nas pasišaukė kaimynų Joku 
bų Fosterį, ir jo prašė, kad 
būdėtų tų naktį prie numirė
lio lavono. .Tosteris sutiko. Ta 
čiau, kai mėgino uždegti kele
tu žvakių, tai jos išsisiūbavu
sios vis užgesdavo. Jis gavo 
kitas žvakes ir panašiai atsi
kartojo. Tada Livingstonas pa 
tiekė jam kitokių žvakių ir to-
ji pati istorija atsikartojo .-Į je iskirptę pnsm5nulj 
žvakės lingavo ir užgesdavo 
nesuprantamu ir neišaiškina
mu būdu.

“Po palaidojimo”, 
kun. Jonas A. Curran‘as, “pir 
rnutinę naktį, kai Livingsto
nas atgulė į lovų, tai nerami
no jį arklių trypimas aplinkui 
gyventbutį. Jis atsikėlė, išėjo 
laukan patirtų dalykų ir, nors 
naktį švietė mėnulis, jis nieko 
nematė ir neregėjo.”

Nelaimes ištinka Bigotą.

Tas pats kunigas žymi ne
laimes, kurios ištiko bigotų.
Ir taip. Vienų savaitę po ke
leivio mirties sudegė Livings
tono gyvulių tvartas; visi jo 
gyvuliai pastipo; visi indai 
namuose nukrito žemėn ir su
birėjo į trupučius; dingo jo 
pinigai; vištų ir kalakutų gal
vos nukrito; deganti nedegu* 
lia.i šoko lauk iš židinio.

tai per dvidešimt keturias va
landas be perstojimo dienų ir 
naktį. Jo lovos antklodės, pa
talai, drabužiai, užtiesalai ir 
t. p., rodė iškirptus juose pus
mėnulius. Toks neišaiškina
mas žirklių karpimo darbas tę 
sėsi tris mėnesius. Neregimos 
žirklės dirbo savo darbų.

Kaimynai, išgirdę tokių ne
paprastų žinių iš paties Livin 
gstono lūpų, pamanė, jog jis 
proto neteko arba pabludo. Ir 
jie, apimti žingeidumu, patys 
pradėjo tirti viskų. Apylinkių 
gyventojai net iš tolo ateidinė 
jo į Livingstono namus ir matė 
dalykų tikrumų, kaip kad pa
sakojo pats Lingstonas. Ir vie 
na presbiterijonė atsilankė į 
tuos namus. Ji, įžengdama na 
mų vidun, įsidėjo šilkinę sa
vo kepuraitę šalinin kešeniun 
ir, apleidžiant namus, kai norė 
jo kepuraite pridengti galvų, 
tai pastebėjo savo kepuraitė-

Tai tik keletas vaizdų, ku
rių daugelis užrekorduota ste
bėtinų įvykių patikrinimui. 

Livingstono sapnas.

Vienų kartų Livingstonas 
sapnavo naivų sapnų, kuria
me jis kopė j stataus kalno 
viršūnę ir labai nuilso. Jis tu 
rėjo stvertis augmenų šaknų, 
kad atsilaikyti ir nenuvirsti že 
mėn. Pasiekęs to kalno vir
šūnę jis regėjo ir matė nepa
prastai aprengtų asmenį puoš
niais rūbais ir girdėjo jo> bal
sų, tariantį: “Tai yra žmo
gus, kurs gali tave išgelbėti.” 
Livingstonienė, girdėdama sa
vo vyro merdėjantį kriokimų, 
išsigandusi, išbudino jį. Gi jis 
apsakė jai savo sapnų.

Vėliau ir kiti sužinojo apie 
tų sapnų ir gerieji bičiuliai 
patarė Livingstonui matytis 
su katalikų šeimos, vardu Mac 
Sherry, nariais, gyvenančiais 
kaimynystėje. MacSherry šei
ma patarė jam atlankyti ka
talikų kunigų, kurs būsiantį 
sekmadienį laikys Mišias Shep 

su

laikraščiuose.
Mišios laikomos Uždusinė

ję Dienoje.

Riehmondo vyskupas Denis 
J. O’Conell’is, kurs su kitais 
pralotais patikrino ir auten- 
tiškai užtvirtino visus įvyki- į 
mus Livingstono namuose, iš-i 
leido dekretų, kad jo ūkėje. 
Mišios būtų laikomos Uždusi-1 
nėję Dienoje kas} metais.

Ir toks dievotas paprotys į- 
sigalėjęs J. E. vyskupo pa- j 

tvarkimu įvyksta Uždušinėje 
Dienoje kiekvienais metais. Į 
pamaldas suvažiuoja žmonių 
minios ir daug kunigų iš abie
jų Virginijų ir Marylando val-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6T272151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

Trys jaunuoliai, kurie tyčio 
josi iš Livingstono istorijos nu 
ėjo į jo namus, manydami, gar 

raso džiai pasijuoksiu, tačiau, kai 
sėdosi namų židinio prieša-

herdstown’e, ir pasitarti 
juo tame reikale.

Ir tų sekmadienį Livingsto 
nas drauge su kitu kaimynu į 
nukeliavo į Shepherdstown ’o 
bažnyčių. Kai jis išvydo ku
nigų Dennisių Cahill’ų, išeinan 
tį iš zakristijos Mišių laikyti, 
tai savo kaimynui tarė: “Tai j 
yra tas pats asmuo, kurį aš! 
mačiau sapne; tai jis savo bal 
su tarė man, jog galįs išgel-1
bėti mane.” i

i
Pasitarus su kunigu, išnyk

sta nelaimės.

Po Mišių Livingstonas mat& valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 

kunigų Cahill’ų ir apsakė jam 
sapnų ir savo nelaimes, kurios

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 ' W. Washlngton St. j 
Roetn 1508 Tel. Central 2978 Į

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų !

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir subatoe 
— S Iki » vai

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887 

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 0332

8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatoa vakare

Ryga. Tautos gerovės mini- 
steris Rubuls išleido įsakymų 
dėl miesto bedarbių aprūpini
mo darbu. Už bedarbių aprū
pinimų ūkininkas gaus po 10

dvejus metus atitinkamoj vio- 
toj išgyveno šešis mėnesius 
Bedarbiai bus suskirstyti 
tris grupes: galį dirbti įvai 
rų darbų, gulį dirbti lengvų 
darbų, ir negalį dirbti. |‘<. 
dviejų savaičių, įsiregistravę 
darbo biržoj, nė vienas pirmo 
ar antros grupės bedarbis ne 

galės atsisakyti nuo darbo. 1 
kaimų eiti dirbti negali atsi 
sakyti nė vienas bedarbis, jei 
jis gaus išlaikymų ir rugsėjo 
ir spalių mėnesiais vyras — 
39 latų, o moterys — 25 Intus 
algos per mėnesį. Kiekvienas 
bedarbis, kuris atsisakys nuo 
darbo, bus išbraukiamas iš re
gistracijos.

Šig įsakymas išleistas mies
to bedarbiams priversti eiti 
laukų darbams į kaimus ir tm 
pačiu sumažinti svetimšalė 
lauku darbininku skaičių.

>

yy y

y

LIETUVIAI 
GARSINKITE 

DRAUGĄU

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime
“Draugų”!

ir Platinkime Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

■A A. A ■

OHLir’S UNClEi
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POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS LIETUVIAI AMERIKOJE j jos komitetus ir didesnės ku- Tad laukiame jaunimo šauniai 
, tai. draugijos. Stebėtinai gra- pasirodant.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BAROENUS

.Rašo V. Stulpinas
Šiame skyriuje kas savaitė dirbiniais, taip ir nekilojamuo- 

' us dedami straipsniai tai j u turtu — žeme.
.’;enu tai kitu klausiniu. Rasė- Nors J. Valstybėse yra tuk- 
\ s bandys savo supratimu a- stangiai įstatymų, bet įstaty-
sbūdinti minėtus klausimus, mij, kurie būtų reguliavę ir 
urie yra labai glaudžiai su

ROCHESTER, N, Y,
Didelis kataliką suvažia ri

mas.

Sekmadienį spalių l'i d. iš- 
kontroliavę vadinami Stock kilmingo,„i» šv. Mišiolui. Šv.

ėję su politišku ir ekonomiš- Kkchanges, lig šiol dar nėra. Patricijaus katedroje įvyko

žiu būdų turi parapijos cho Dr-jos iždininkas K. Mila
šius pranešė, kad pasiliuosuo- 
ti iš bankos parapijai paskola

ra tik paleistuvystė ir daugpa J'ns, vadovaujamas varg. J. 
tystė. Turime kovoti prieš kri Kailiukaičio. Kitos gražios bu
minališkę ir žmogžudį,rg» gimdos šv Benedikto ,Ir-jos, Šv. .^vari^tUBona"

: u Amerikos lietuvių gyverii- 
u. Taip pat bandys retkar-

< ais daryti apžvalgų Ameri- turi būti laisva prekybos vie-

Del to, kad ligi šiol buvo taip kalalikl< ’>n» ,autin*'8 Ul'r 
priimta, kad Stock Eichango /"važiavima.. Atstovę su-

dymo kontrolę, kas yra laužy-Jtnos, Birutės, Vyčių radic ,,UB Draugij
„urs Dievo ,sakymų. Negali bū , tvarko Matulaitis, ga- va|dybog h. kouliBijų veikilu
ti ra»nylx*s, negali būti sutiki-'bus radio agentas.
mo tarpe tautų, kur yra nie-1 lUi..,,. i , n. . ’ ; baigus bazarų, bus paskelb
knuunas Dievas ir Jo gražus ... jo^k.,,.^ • t ,. . * |la darbuotojų pastangų s>tk
mokslas.’ ... , .

me ir dovanų davėjų nuo-

zaldyboi 
patenkinta.

Vargšas.

važiavo iš visų 48 Šiaurės A- 
merikos valstijų. Suvažiavimo1 js lietuvių vietinio biznio ir ta. Laikui bėgant, įsibrovė j .

. .„ . . . ...... , , posėdis prasidėjo dideliu ma
to biznio, kuris nšasi su sena vairus neleistini ir valstybei ‘ . '•

, smiu susirinkimu Coliunbus Ci

m • vi 1 11 . • - — --'vagau 11UV
laip maz daug kalbėjo ai-įTulin • . .. . ... .

, t . , ‘pelnai tam kilniam tikslui,
kivyskupas. Jo kalba buvo per L. „ , ...
, . . ..... ’ i1- >• palaikymui parapijos irduota per radio stot, WH A Al. iniokykios

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

: ūsų tėvyne Lietuva, t. y. kenksmingi papročiai tuose 
' iportu iš Lietuvos. Ir dėl to Stock Exehange’ėse. Ir 1929 

ačiai nešk ra jodamas, einu metų rudenį visas tas kainų 
išsipūtimas sprogo, ir nuo to

vie Cente r Auditorijoje. Vie
nas iš svarbiausių to vakaro 
kalbėtojų buvo J. E. arkivys-

‘i® dalyko. . - v- jjcNicholas, vienuolis
. kartinio nedarbo priežasta. buko pras.dejo nedarbo pro- ,loIIlininbonas k- Cincinatti, O 

Didžioji Amerikos spauda dzin. Del ko, sakysim, J. \ . hjo Jjg gavo va|alldos
.; -a pilna visokių spėliojimų vynausybė negalėjo užbėgt,

,ie dabartini nedarbą. Dau-šiam dalykui už akių! Supran- R|j Ameriko-
. imas įtakingų valdžios atsto- tuma, kad galėjo, jei butų no- „npi,.5d‘al„as didžiuB dar.

J retkarčiais džiugina krašto l'ėjusi. Bet nieko nedare dėl kataHkų vyng priklausan
; yventojus ateinančia gero- to, kad prie tų stako gemble-

Bet
organizacijai. “Mes,

labai maža. nuošimtis riavimo įstaigų priklausė la- katalikai H,nl, veikti Hti

Perduoti tų kalbų per radio at 
sisakė nuo paskirto savo pro- 
gramo Barr and Creelman 
Co. ir Kellogg Mfg. Co.

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, T>et eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj n e pa
tyrei j. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pala

Spalio 25 d. įvyko šv. Bene- 
jdikto draugijos bertaininis su-

v. . , , 1 sirinkillias, į kurį atsilankė Ipo pilno ‘^egzaminavimo. Jus su-
I ame suvažiavime dalyvavo i .L. . ! taupysi! laiką ir pinigus. Daugelis

Kr, 1-1 J daug narių. Pirm. J. Trakšelis kitą daktarų negalėjo pagelbėt jumsbe minėto arkivyskupo, daugy- ...
bė kunigų,-monsinjorų, trys A ~

u i • i i re Benedikto draugijos, 1 *uuiųvyskupai. Buvo smarkių kai- ... ............................ 6 . I Mar.o Radio

bėtojų kaip iš dvasiškijos,
taip ir pasauliečių. Vienas iš 
dvasiškijos, palietęs darbo ki-

, .. , 'dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-
piailese, kad parapijos baza 'tyrimo suradymui žmogaus kenks-

geopo — Raggi
budai gerai sekasi. Ačiū iš ' x -Kay Roentgeno Aparatas ir vl-

+ J-.._____•• j i i ! siškas bakteriologiškas egzaminavi-
erus diailpjjOS darbuoto |n,as kraujo atidengs man jūsų tik-

jams, ypač L. Šaulienei, M.lras nesuroves- tr ieieu paimsiu i
. . ’ . . i Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy-i

.. v . — a Kundreckienei, P. Šlekiui; vuntas sugryš jums taip kaip buvo'ausinių tame suvažiavime iV . ; pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- j
nurodęs didžiausias nedarbo dlrha ir kltl nariai> kiek kas vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr-, 

„a]į 1 vų. širdies, reumatizmo, kirminų '
pi'iŽastis ir būdus pagerinti b ’ į Uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba |

... . * t »• i jeigu turit kokią užsisentjusią, jsi-j
\ lCe-pilTll. A. Lemesis pra- , kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele« 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

politikų drįsta teisingai pasi- bai stambus kapitalistai, fi- koje ir darbo klausimuose, mes visų tų būklę, buvo kun. Di . ____ ___ ________
akyti, arba bent siekti netoli nasistai ii kai kurie^didiejji j-ajp(> gerj patrijotai galime NValsh, Georgetov zn Universi- nešė, kad jaunimo skyrius paf‘^avė Seltn^"Os

įduno tikro dalykų stovio. - e įoiko bankai. Ir dėl to Šalies valdyme, liet lėto profesorius, žymus moks- smarkiai veikia; sus-mus laiko mane-
taip per praėjusių porų \ iskas buvo leidžiama pro pir- Įnes negaliniev sutikti ir veikti liniukas, rašytojas ir garsus kas ketvirtadienis. Po Kalėdų j 

tetų suka lyg kokį užburtų štus. Vien dėl to, kad papras- vįenyj)(-.įe |?ur yra panie- kalbėtojas. statys scenoj labai puikų vei-
i itų ir vis nenori prie dalyko tai, kada ištikdavo Stock Dievas ir Jo istatv

DR. J E. ZAREMBA

KRAFT

H
4 CHEESE

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

prieiti. Lxchange Crash, daugiausia ,naį Didžiausia priežastim da-
Kalbant apie dabartinį ne- nukentėdavo maži investoriai, kartinio krizio šioje šalyje ir 

arbų, būtinai reikės nors smulkūs pirkliai ir paprasti visame pasaulyje yra panie-
1 Timpai paliesti įvairūs veik- darbininkai. las Stock Lx- tinimas Dievo ir Jo įstatymų
'.liai iš politikos, ekonomikos change ės- sukritimas buvo n^i-jsi laikymas tikybos moks- 
r biznio šakų, kurios prisidė- pradžia Amerikos žmonių ne- jo, paminimas po kojų viso, 
j prie šito taip plačiai išsi- pasitikėjimo savo įmonėmis, vra krikščioniška. Nebūtų 
lėtusio nedarbo. Dabartinis ir vėliau tas nepasitikėjimas p, didelio nedarbo, jeigu dirb- 
edarbas, reikia atminti, pa- palietė ir bankus. -■ tuvių savininkai prisilaikytų
etė ne vien tik Jungtines Aišku, kada žmonės praran- Dievo įstatymų ir ir Jo įsaky-

KENOSHA,WIS.
i

1 ' H
Žinutės.

Šv. Petro parapijos bazatas 
būna sekmadieniais ir tęsis iki 
lapkričio 22 d. Nors laikai blo 
gi, bet žmonės bazarų lanko.

VyhM is. kalų. Tame reikale daug pas- ; 
įtangų deda A. Lemešis, jauni
mo skyr. pirm. Al. Kraujalis.

SPECIALISTAS 
Inėjhn&s Kūmas 1016

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

iOfiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo B iki 7 

Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

PROBAK-

Gal dėl to, kad bazare yra, 
Valstybes, kur nedarbas pasi- da pasitikėjimų savo įmonė- Jno artimo meilės atžvilgiu, j daug įvairumo, daug geru
' artodavo kas šešeri septyneri mis ir bankais, tai pinigų kie- Galime mes veikti vienybėje j daiktų, kuriuos žmonės gauna
įetai, bet apėmė, galima sa- kis pradeda palengva dingti pagerinime gyvenimo žemėje, Į už ulaŽ4 kain4 Slnagu maty-

kyti, visų civilizuotų pasauli. apyvartos. Žmonės pradeda bet negalime mes veikti vie- 
Dėl to ir tokio nedarbo prie- savo indėlius iš bankų trauk- nybėje ii- turime kovoti prieš 

astys susidaro jau nebe vie- d lauk ir juos laikyti dėžėse, vislių, kas yra nekatalikiška-
• inės, bet, reikia pasakyti, arba namie po kilimu (karpe- nekrikščioniška. Turime smar-

ti kaip žmonės, prisikrovę au
tomobilius daiktų, linksmi va
žiuoja namo; kitiems net pa
rapijos komitetas turi padėti

iekia tarptautinio masto, tu), di ba kituose pinigams kiai kovoti su labai besipla-1 nuvežti
Svarbiausiomis galima laikyti laikyti pavojingose vietose, tiriančia persiskyrimo-divorsV , ... . „ , ..
šios: didysis karas, infliacija, Ra> tokios nepasitikėjimo pa- epidemija, kas tikrenybėje y u.

J ’ i - z • x Simu, bazarų surengė parapi-
aukšti muitai, keletu metų nu- sėkmės ateina, tai suprantama,
itęsės kinų naminis karas, su- ^ad kaip finansų taip ir ga- 
:rutė Indijoje, komunizmo niybos ir prekybos būtis kraš-
'tandyniai Rusijoje, didžiųjų te eina nuolat blogyn. LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
valstybių pinigų sidabro pa- Ir kai ne vienas pilietis ne- STASYS NAVICKAS
grindo panaikinimas ir vian trukus pasijunta be darbo, tik p Taį auk5tas.oij užges0 (MiSram Chorui) 300'j
aukso štandardo įvadiniai, ta a jis pra e a mąstyti, dėl g. Kur giria žaliuoja.0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c I 
Jungtinių V. probibicija ir, -o tai nsa atsitiko. Nois tai & kudj lnergUjįg|ė,.oį eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
pagaliau, gamybos perteklius, nėra vienintelė nedarbo prie- 4 A|lkstas kranta8 (Tenorui solo) Auk5tas kalnas duetas 30e
t. y. daugiau pagaminta .vai- kastis, tačiau toks betikslis ir t „ian0.pa8 motin6|S (ChOTui) ............................. 30c
rių daiktų, negu pasaulis ga- nenormalus pinigų ištraukimas 2 Atskrido povia|ė.ir 8ukliko antels (Chorui) .................. 30c
Ii suskubti suvartoti. 1S apyvartos zynua. sumažina g ža|ia.Augaa n,čiutę> (Chorui) .................. 30c

Suprantama, kad aukščiau kreditų visame krašte |vai- 4 Ant krantelio.Alt,va2iuoja pirSly, (Chonli) .. 30c
minėti veiksmai vienoje vals- rių piiomų gamyboje. Ir, štai, 5 oį> tu dzieme-dzieinedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorai) 30c
lybėje greičiau sukėlė nedar- kaip tik dabar tokių būti knis g Qi> br0|iai.Margyte Mano (Chorui- .................. 30c
lių, kitoje vėliau, bet visur t,e te jau, galima sakyti, baigia ? girelėj, (Chorui) ................. 30c
patys veiksmai, žmonėms to me gyventi. g Vaį ly8elo8.Motin516 mano> (Ch()rui) ............ 30c

nejaučiant, privedė prie to yaj aug0[tk augoin-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
110. Eina garsas nuo pat ViLniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį.
• Reikalaukite tuojau

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

NAUJOS DAINOS

VADOVAS SAKYKLAI
UI

Pamokslai apie Dievo inalo-

visuotinio nedarbo
I

Didysis karas
Didysis karas paliko karia-

ne, sakramentus ir maldų. Iš-1 vusiųjų valstybių finansus di- 7 v. . a - „
.... . . • • i v • leista siais 19.51 metais. Pa-deleje netvarkoje ir labai i»-

• . . /• m . m L-. lasyta vyskupo Kazimieropustus (inflated). Tas gerbu- ; , l.
. . , . ,..v- . , Paltaroko. Veikale yra 45vis, kuris tuoj po didžiojo ka-

, . , v*- pamokslai. Kuiną .... $1.25ro buvo pasirodęs, nebuvo ti
kras, zbe t daugiau buvo pini- KATECHETIŠKI PAMOKY- 
gų infliacijos pasekmė. Viso- MAI.
kių pragyvenimo daiktų kai- Parašyta kun. Juozajio Ry- 
nos nuolat kilo, ir taip pat meikio. Dvi knygos. Pirmoje 
darbininkų uždarbiai ėjo auks — yra iš “Tėve Mūsų’’, 
tyn. Ir nenuostabu, daugumas “Sveika Mūriju”, “Tikiu j 
žmonių Jv Valstybėse manė, Dievų Tėvų”. Antroje — yra 

. kad tam kainų kilimui nebe- “Iš Dešimts Dievo Ir Penkių 
bus galo. Daugybė žmonių, tu- Bažnyčios Prisakymų”, Iš 
rėję aukštų atlyginimų už sa- nuodėmių: Septynių Didžių- 
vo darb^ per d. karų, pasidarė jų, šešių prieš Dvasių šv., ke- 
netnaža pinigų. Ir, štai prisidė- tūrių šaukiančių Dangun at- 
jo beprotiška spekuliacija į- keršijimo, Devynių svetimų- 
vairiatisiais dalykais, kaip iŠ- jų”. Už abi .... ..... $1.50

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

f. A. D.

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

1 PROBAK BtA.DE)

Lumgago pilės 
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatą, į

•o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
1 Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 
T. A. D. pioducts turi ir daug kito
kių vaistų.

Reikalaukit aptiekose arba Iš T. 
A. D. produets.

3133 SO. HALSTĖD STREET 

Chicago, III.

Pagražina iSvnlzdą Patenkinimas garantuotas

PLIKOS VRLIALSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PASALINS JU NUOVARGI IR STEBĖTINAI

\ PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS Ift AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

For COLDS, COLGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic oches Apainsųapply Mus- 
terole, the "counter-irritant’*

AT ALL DRUGGISTS

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
NerizUiuokit su 

apsaugojimu savo KnygP|ė 
sumanymų. Pri- Dykai 

siųskite braižini ar mo
deli arba rašykite dėl 

Nemokamos knygutės ‘How 
to Obtain a Patent’ ir 
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Atternay 

U-A l*earlly Sailnp A Cmaeretel 
Bank Bandine

(Dlrectly teron Street Irom Pstent OflUs) 

se’AamNOTOM. d. c.

ASIKRATYKJT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 

Gerklėje

Zamlte tSvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus. neprl- 
lels ligi). Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

HITT AND RUNN—h Loo’tt as Though Kulį Wit! Fnlfill His Prediction oi htati, hy Slov Stanration!

BtA.DE
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LIETUVIAI AMERIKOJE

TORONTO, KANADA

mo kuopa “Švyturys” laikė 
susirinkimą, i kurį atsilankė 
gražus būrys jaunimo. Tarp 

Lietuvių katalikų pramogos kitko, nutarta atidaryti vaka-' 
Spalio 17 d. katalikų lietu- rinius suaugusiems kursus, 

vių jaunimas surengė parapi-1 Anglą kalbą mokins J. Mu-
Naujas katalikų darbas. jos naudai gražų vakarų. Pro- rauskas, o lietuvių p-lė Vaš- 

Nors sunkūs laikai, bėdai-’gramas buvo įvairus; suvaidin keviėaitė.
bė, bet Toronto lietuviai ka- ta “Garsus gydytojas” (juo- Sus-me klebonas laike gra- 
talikai iš paskutiniųjų sten kai), toliau nemažas būrys vai Įiaskaitą apie jaunimų, ku- 
giasi savo, katalikybės, dirvos kuojų pažaidė ir padainavo. • pį buvo tikras kelrodis švytu- 
neapleisti. I Garbė klebonui ir mokyto- piečiams į darbų Bažnyčiai ir

Jau trečias metas, kai nu jai B. Vaškevičaitei už gražų >avo tautai. Vargo Vaikas, 
lapija gyvuoja. Deja, kunigas jaunosios kartos auklėjimų.
neturėjo vietos gyventi: gyve- Publikos atsilankė skaitlin- 
no privatiškuose namuose, to
liau nuo bažnvčios ir dažnai* .. i ____ '
tekdavo kilnotis iš vienos .vi e- Spalio 24 d. altoriaus drūti- AMERIKIEČIAI LIETUVO 
tos kiton. * gija surengė maskarado balių. je.

Suprasdami tokių padėlį, I Publikos atsilankė nemažai. --------------

LIETUVOJE

P as K. GAUBIS DAKTARAI:

gai.
į Beetlioven’o Muzikos Kon- 
1 servatorijos piano mokytojas, 
Šv. Juozapo parap. vargoni-! 
įlinkas, didelis dainos meno |

parapijonys nutarė pastatyti Už gražiausius bei įdomiau- Dievo Apveizdos parapijos ’ emėjas. Jo pasidaibavinm, į 
klebonijų ant žemės, priklau-1 sius kostiumus skirtas (lova- klebonas ir buvęs K. Federa- par. clioias nutarė in eorpoie 
sančios bažnyčiai. J. E. arki-Inas laimėjo EI. Belickaitė, eijos pirmininkas kun. lg. Ai- dalyvauti L. V. Dainos clio- 
vvskupas Vietose Arci-Vysku-1 Ed. Vaškeliutė. J. Krasaus- bavičius dabar atrodo daug ro vtt^are, kuriamę bus stato-į 
vyskupas, išgirdęs tai žadėjo kas, J. Mildažis. sveikesnis. Jis žada vykti i nia °Ix*letė Į tėvynę (lap-I
finansiniai pagelbėti. Tenka tik padėkoti moterų lenkų pavergtųjų Vilniju, pas- ^rieio 8 d., Gimimo P. Š. paK ]

Manoma, kad už kiek laiko draugijai už gražių pramogų, kui, gal, į Šveicariją ir, po ke- sa^.ie» Marąuette Parke). Iš 
jau turėsime klebonijų. Kle- Balius davė pelno. lių mėnesių, gerai pasilsėjęs anksto užsisakė ii užmokėjo i

už 50 bilietų.

Moterų maskaradas.

'Tel Canal 6764 Res. Republlc 6850 , Telefonas Grovehill 8262

j DR.A.RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKASz
, Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
| vyrų, moterų ir va.kų

DARO OPERACIJASI
1 Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 6 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus
Į Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

i DR. S. BIEZ1S
! GYDYTOJAS IR CHIRURGASI
| X — Spindžiai

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

Rezidencija:' 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republlc 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak.
Nedėlioj: 10 — J.2 ryto

Z Z
Tel. Grovehill 1595

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MABQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 
4 ir 6:30 Iki* 8 vai. vakare 

Seredomls nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėltomis pagal sutartĮ

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2380
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

bonas kun. P. Garnius labai 
tuom reikalu rūpinasi.

G R A B O R I A h

J. F. RADZIUS

SVARBI ŽINUTA

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

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

i Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. VaL: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.
-------------------- -----------------------
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Lafayette 5793

DR. A. IJAV01Š
VaL: 2 iki 6 po pietų. 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

_____________ _ -- z

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir. Chirurgas 

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

sDR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seradomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Balius davė pelno.
Svyturiečių susirinkimas. grįš Amerikon.

Spalio 25 d. katalik. jauni-, _________ _____________ "
' £ ' Buvęs roselandietis Kazys rengusi grįžti Amerikon. Be-

Drazdauskas yra jau kaip ir važiuojant traukiniu į Klaipė- 
tikras kaunietis. Dirba Lietu dą, kur turėjo sėsti į laivų, 

įvos banke, vedęs, augina, ro- kbž kas išplėšė iš jos pinigi- 
!dos, sūnelį. Jis tiek jau čia nę, kurior buvo jos ir vaikučių 
aklimatizavosi, kad net taniai- pasporiai. Dabar p. Kvietkie- 

nė turės mažiausia apie porų 
_____  / .mėnesių palaukti, kol gaus

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUSPIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS ,

CHICAGOJE ! ...... , . , , -
I Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. p, sailllloSl. 

pa- | Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cbicago

Laidotuvėse 
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau pfie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS 
668 W 
Telef.
SKYRIUS: 3288 So 
Halsted Street, Tel 
Victory' 4088.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakltj Avenue ir 2 4-tas Street
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedellal 

ir Ketvergais vakare

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

B. A. LACHAVICH
A^Canai 8«rr4 1439 S. 49 Court, Cicero, III. Lietuvos Tarptautinio 

valdytoju. Kai-kuriė 
jį busiant rektorium

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč^ dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f t a a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVI8 GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chinago. Tll »

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

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

DR. S. A. ŪOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidenclja <606 S. Artesian Av4
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

l)r. Kazys Pakštas teliepi o- ! naujus, amerikoniškus paspor-
esoriauįa Lietuvos Vvtauto tus. 

i . . . . ' '

į Didžiojo universitete ir yra ---------------
lanko Prof. dr. Juozas Eretas vi- rįmų ir nurodymų įvairiais ’ofįso Tel. Victory 6893

vairiuose katalikų suvažiavi
muose dalyvauja, duodu, pata-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAČ 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna. /

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai. Rooaavalt 7582

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203-8418

mėna sados malonaus nusiteikimo atsitikimais, visus drąsina ir
būsi- link amerikiečių lietuvių. Jis, į. t. Lietuvos universitetas,

mojo katalikų universiteto' galima sakyti, yra ex-ameri- dabar spausdina jo devynių
--------------  kietis,, nors Amerikoj tebuvo tomų veikalą apie vokiečių li-

Buvę amerikiečiai kun. A. tik keletu uiėnesių. Jis yra ti- teratnrą. Z-s.
Šmulkštys kun. P. Karalius, i krai “busy man”. Tai neišse-
kun. Dvaranauskas’ dalyvavo miamos energijos žmogus. Jis 
Kat. Veikimo Centro korde- universitete profesoriauja, į- 
reneijoj. Kitas amerikietis -------- — i---------------------

DENTISTAI

kun. dr. prof. Ignas Česaitis I
skaitė paskaitų.

Čikagietis .Jonas Yilkišim 
dabar sukinėjasi Katine. Kai- 
kada nuvyksta ir—j koki dva
rų provincijoj, kad apžiūrė
jus ne tik dvarą, bet ir jų sa
vininkes, ar būsimas savinin
kes. Pačiame Kaune “datuo
ja” paneles — studentes. Vil
nijoj praleido apie pusantro 

I mėnesio ir pačiame Vilniuje 
i apie porų savaičių. Neužilgo 
žada grįžti Amerikon.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR, VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežhstim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. Nuimu 
cataraclus. Atitaisau trumpų regys
tę ir tolimų regystę.

Nuliudimo valandoje kreipkitės i lli-i ,,-h t,,n r-lr ii.tn ' Prirengiu teisingai akinius visuose
prie manęs, patarnausiu simpatiš- i re I • atsitikimuose, egzaminavimas daro-
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu ' K Vletkicilė bllVO nesenai į&Sl-inia8 8,1 elektra> parodanča inažiau- 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. Į sias klaidas.

į' , 1 Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo. 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 

I Daugėlų • atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

A. t A.

Pbone Bouleva.d 7u42

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

Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer -Avenue
▼ai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

i Iki 4 Ir ( iki 8 v .t.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia 0038

Arti 47 Street

Tel. Canal <222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTlSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
X Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakar*

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—II nuo 2—4 >0 

pietų: 7—8:19 vakare 
Nedėliomis 19 tkl II

Telefonas Midway 2880

A. L. DAV1DŪN1S, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

šventadienio ir ketvirtadienio

South Side Office Nerth Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tei. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

TeL Hemlock 8795
Raa. TeL Prospect V519

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

k-Ray

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT 
įMes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramąj 
patarpavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
/U0Ų ORABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

AGOTA
GAIŽAUSKIENĖ
(I’o tėvais šataltytė) 

mirė Spalių 29, 1931 m. 6:30 
vai vak. sulaukus pusamžio. 
Kilo iš Kauno Red., Tauragės 
Apskričio, Parap ir miesto. A- 
merikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliūdint 
3 dukterį Anelę. Marijonų Ir 
.nioz.eių, 2 sūnų Juozapų ir 
Vincentų, 2 žentu Juozapų Ka
zėnų Ir Vihcentų Adomavičių 
2 brolių Augusių ir Vincentų ir 
gimines. O Lietuvoje aeaerj Onų 
Sadauskienę.

Kūnas pašarvotas 4607 So. 
Honore St. Iaiidotuvės jvyks 
ularninkc, Lapkričio 3 d. 1931 
Iš namų 8 vai. bus atlydėta J 
šv. Kryžiaus bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingnii pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai -kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Simai. Žentai, 

Broliai ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikia. Tel. Yards 1741

*

Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS DENTlSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

vai.

Tel. Yards 1829

f!>R G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. P, P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 LAŠT lllth STREET
Kampas Wahash Avenue 

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

Phone Hemlock 2011

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nūn 16—4: nuo t—8 

Nedėliomis: nūn 16 Iki llę

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8 

Gas Eztractlon
Vai. 9-2. Ned. 9-11 

<568 SO. WF,8TBRN AVĖ

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
rJKN'TISTA.S «

1446 SOUTH 49 COURT. CICERO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 Ir 7-9 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3206

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

Ofl.-as Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 6617

DR, J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S, NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2485 West 69th Street

VALANDOS
16 tkl 12 ryto, 6:10 Iki 8:30 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: Utarnlnke Ir Ketverge iki 3 vai.).
Seredomls Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6912 Ofleo Ir Res. Tel. BeuL 59M’

DR. BERTASH DR. N Al KELIS
7M Wcsl 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)

1-1 ir I:t6-8tl6 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 74 vai. -vakare
Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus
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CHICAGOJE
Nutarta “pantry party 

pradėti lapkričio mėn. ir baig
ti su Naujais Metais.

------------ 1 Centro, vice-pirm. p. M. se-
Prasidės šiandie vakare, Į dieno po sunkios ligos pirmų 

7:30 vai. Misijas duos Tėvas kartę, dalyvavo sus-me ir susi-

ŠV. MISIJOS DIEVO AP 
VEIZDOS PARAP 

BAŽNYČIOJE.

Bonaventura Pauliukas-domi- 
nikonas. Šis, baltasis misijo- 
nierius, pirmų sykį su misijo
mis atsilanko šioje parapijo
je ir pirmų sykį Chicagoje. 
Todėl tikimės, kad visi lietu
viai atsilankys' ir pasinaudos 
gražiais misijų pamokslais ir 
Viešpaties teikiamomis per 
misijas malonėmis.

Parapija yra sumažėjus šio
je kolonijoje, o bažnyčia dide
lė ir graži. Taipgi iš visų Cl-.i-! 
cagos kraštų lengva gatveka- 
riais privažiuoti. Todėl labai 
Išranku ir kitų šio miesto ko
lonijų lietuviams atvykti į mi
sijas.

Širdingai kviečiu visus: pa
sinaudokite šiomis retomis iš
kilmėmis ir gausiomis Dievo 
malonėmis lankydami šv. mi
sijas šių savaitę Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčioje.

Kun. Pr. Vaitukaitis.

18 ŠV. K. A. R. DR-JOS 
CENTRO SUS-MO.

Sus-mas įvyko spalio 18 d.
Šv. Kaz. seserį} akademijoje.

Susirinkime atstovių daly
vavo iš šių skyrių: 7, 2, 5, 7,
8, 9 ir 10.

Iš Kat. Fed. Chicagos Aps
kričio — B. Bytautienė.

Nutarimai pereito sus-mo 
priimti.

Pranešimai iš skyrių.
1 skyr. verbuoja naujus na- veikslai.

rius, rengia “bunco party”. ! Apie ligonines pranešimų
2 skyr. rengia “bunco par- darė p. E. R. Reynolds. Ji 

ty”, verbuoja naujus narius, pranešė, kad decezijoj randa- 
pardavinėja loto serijas. j si 21 katalikiška ligoninė. Vi-

5 skyr. praneša pardavęs sose ko geriausias visiems pa- 
buv. centro pikniko • bilietų, tarnavimas. Praeitais metais 
įvykina sus-mus. i didžiuma ligonių perpus r >;e-

7 skyr. pardavęs 15 cen- galėjo mokėti, kiti gi visai
tro pik. bilietų ir 1 loto kny- nieko. Tokiais rūpinosi Lab- 
gutę. 1 daringos organizacijos.

8 skyr. rengia “bunco par-' Parapijose buvo steigiami
ty”. i knygynai, kad švarios knygos

9 skyr. gražiai darbuojasi, bei laikraščiai būtų teikiami
10 skyr. turėjo piknikėlį pa- katalikiškai visuomenei,

rapijos darže, kuris gražiai! Apie sodalicijas, kurios ran- 
pavyko. 'dasi kiekvienoj'parapijoj, kun.

Iš Fed. Chicagos apskrJDaniel Lord štai kų pasakė: 
pranešimų darė p. Bytautienė, “ Sodalicija, tai prirengiamoji

Iš katalikių moterų tarybos' mokykla į tolimesnį viešų vei- 
pranešimų patiekė p-Jė Gn- į 
rlnskaitė. į

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Run 56.75 tonas 
Pnehontas Ltimp or Egg 10.00 tonas i 
Black Band Isimip 8.50 tonas'
Grecn Valley Lamp 9.50 tonas i

I
Katrie norite tikrai gerų an

glių pečiams, tai pirkite 
GREEN VALLEY. GREEN 
VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj.

Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

I ’
Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenue 

TeL Republic 8402 
Chicago, BĮ.

judinusi dėkojo’ rėmėjų cen
trui už parodytų užuojautų.

Į Labd. Sųj. seimų išrinkta 
atstovėmis Vaišvilienė, Kra
sauskienė, Sekleckienė, Izolie- 
nė, p-lė Prosevičiutė.

Sus-mų baigė pirm. A 
Nausėdienė.

V. Galnaitė, rast

E.

Raportas Katalikių Moterų 
Tarybos Metinių Su
kaktuvių Banketo.

Banketas įvyko spalio 12 d.,
Palmer House viešbuty 12:30 
po pietų. Jame dalyvavo Jo 
Eminencija Kardinolas Jurgis 
Mundelein, Jo Ekscelencija 
vyskupas Bernard J. Sheill, 
sumanytojas šios draugijos 
ir didelis jos rėmėjas, 60 ku
nigų ir 3600 moterų. Kadangi 
bankete dalyvavo gerb. mūsų 
pirm. p. A. Nausėdienė, tai
gi visus gražius pietų įspū
džius ji atpasakos, gi aš da
rysiu pranešimų tiktai iš se
sijos.

Sesija.
Pietums pasibaigus prasidė

jo sesija. Pirmiausiai ėjo pra
nešimai (raportai) iš nuveiktų 
dr-jos darbų.

Kun. Gerald Scanlan prane
šė, kad šįmet 4000 vaikučių 
praleido atostogas Mays Lake. 
Jiems buvo paruošta tam tik
ros paskaitos, žaidimai, spor
tas; rodyta ir judamieji pa

“DRAUGO” VAJAUS
VAKARAS

Penktadienyje, Lapkričio-Nov. 6 d. 8 vai. vakare,
I ■ . '

NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES ŠV. PARAP. SVET., BRIGHTON PARKE

įvyks gražus “Draugo” vajaus vakaras su muzikale programa ir prakalbomis. Kalbės gerb. 
KUN. A. BRIŠKA ir nesenai atvykęs, tarnavęs Lietuvos kariuomenėj Kapitonas P. JUR- 
GELA. Bus ir kitų kalbėtojų. Įžanga visiems VELTUI. Jokių kolektų nebus. *

Nuoširdžiai visus kviečia “DRAUGO” VAJAUS KOMISIJA

BE

kimų. Ji jau iš pat jaunų die
nelių pratina savo nares dirb
ti vienybėj, gerbti savo va
doves ir visuomet, reikalui pri 
ėjus, teikti joms pagelbos. Jau 
nuolė pripratus prie organi- 
zatyvio ir tvarkaus veikimo, 
ateity bus naudinga veikėja”. 
Jis ragino visas mergaitės 
rašytis prie sodalicijų.

Nauji darbai.
Sutverta Katalikų Tėvų ir 

Mokytojų Kliudąs (Catholic 
Parent — Teachers Club). Šį 
dalykų referavo Mrs.' Wil- 
liam A. Sauer, kuri ilgus me
tus mokytojavo.

Del didesnio pasįsekimo bū
tinai reikalingas yra artimes
nis ryšis taVpe mokyklos ir 
namų. Tėvai, turėdairti dau
giau žinių apie mokyklų, kas 
joje mokinama, kaip jų vaiku
čiai elgiasi^, tikrai galės įver
tinti mokytojų darbų ir joms 
pagelbėti.

Sutverta (jfirls scouts. Ši or
ganizacija lavina mergaites 
sporte; priimama nuo 12 iki 
16 metų, o nuo 18 metų gali 
įstoti į vadovių- eiles.

Po pranešimi} sesijų baigė 
J. Ek. vyskupas Bernard J. 
Sheill, dėkodamas organiza
cijai už nuveiktus darbus ir 
ragindamas visas rašytis į rė
mėjų draugijas, ar tai būtų 
vienuolyno, ligoninės ar Lab
darybės, nes tiktai organizuo
tos moterys tegali nuveikti 
didelius darbus.

“BUNOO PARTY” A. R. 
D. 2 SK. PILNAI ĮPA- 

SISEKĖ.

Bridgeport. — Spalio 28 d., 
šv. Jurgio par. salėj prisirin
ko tiek viešnių ir svečių'/kiek 

I tik sutilpti galėjo. Antras 
'kambarys atrodė it ' bazaras 
miniaturoj. Pilnas įdomių do
vanų. P-ni Jos. Lapinskienė 
(duktė a. a. ponios Naugžemie- 
nės) pardavė 20 ‘bunco’ tik. 
ir pati viena 15 “prizų” do
vanojo. Širdingai jai dėkoja
me.

i Svečiai linksmai žaidė, gėrė 
jkavų su namie darytais kraš
tukais šnekučiavos; visi turėjo 
“good time”. O ir dovanų lai- 

jmėjot
Viši buvo pilnai patenkinti. 

“Bunco” komisija.
Už gražų pasisekimų ir nuo

širdų pasidarbavimų didelis

B M A B G A' B
kreditas priklauso “bunco”
komisijai: pp. Onai Stankevi
čienei (A. R. D. amžinas na
rys), Šaltenienei ir A. Var- 
d aus k ui.

Ji dirbo sąžiniškai ir atsi
davusiai. Už tai “bunco” ir 
pasisekė. Prie visų mokėjo 
prieiti, bilietus parduot,' dova
nų paprašyt.

Be to pp. Stankevičienė ir 
Šaltenas visų dienų virė, kepė 
krustukus, kuriais ir svečius 
vaišino ir dar sesutėms liko 
“gastinčiaus”. Ačiū komisi
jai. Garbė mūsų skyriui turė
ti taip gabias veikėjas ir vei
kėjus.
Pavyzdinga tvarka pramogė- 

i lėj.
Be “bunco” komisijos, visų 

vakarų padėjo darbuotis ir 
gražių tvarkų palaikyti mūsų 
mylima, veikli Ę. Nedvarienė, 
M. S. 1 kps. pirm., P.. Gedvi
lienė, veikli rėmėja, Ir panelės 
iš mergaičių sodalicijos, M. L. 
Gurinskaitė, sodaliečių pirm. 
ir A. R. D. veikėja, O. Kaz
lauskaitė, sodaliečių vice- 
pirm., S. Mikniutė, O. Auti- 
kauskaitė.

Dėkojame. *
Širdingai dėkojame sodalie- 

tėms «už tokių paramų, už pas
kolinimų staliukų ir padėjimų 
mums darbe.

Ačiū visiems už atsilanky
mų ir parėmimų A. R. D. 
darbų.

X.
■*»TI

RAIKO KLAUSYTOJŲ 
BALSAI.

Bfldamas tikru lietuviu irį 
didžiuodamasis’iš savo tautie
čių darbuotės, (negaliu nepa-' 
reikšti viešai sftvo dėkingumo 
Peoples Furniture Co. už gra
žius, ir naudingus, radio pro- 
gramus.
Du metu jau sukako, kai Peo

ples Furniture Co. mums, lie
tuviams, per radio teikia gra
žios muzikos, dainų ir įvaire
nybių. Garbė Peoples Fumitu- 
re Co., kad savo tarpe turi to
kių gabių ir sumanių žmonių, 
kurie gali tų vertingų' darbų 
gražiai ir sėkmingai vesti.

Ypatingai gražų programų 
turėjom progos išgirsti dviejų 
metų sukaktuvėse, tai yra 
spalio 27 d. K. Sabonis ir A. 
Čiapas gražiai dainavo solo,

duetų. Verti pagyrimo ir ki
ti dainininkai, nes programas 
buvo gerai išpildytas.

Mes suprantame, kad lo
kiam darbui reikalinga nema
ža triūso ir pinigo: Todėl, tau 
tiečiai, neprivalom pamiršti 
to gražaus šūkio: savas pas sa- 
vųjį. Net ir p. Šimutis, svei
kindamas Peoplės 1 Fum. ęo. 
su dviejų metų sukaktuvėmis, 
galingai sušuko: “savas, pas 
savų'jį”. p. I.

ATITAISYMAS.

North Siide. — “Drauge” 
buvo žinutė apie tai, kad ser
ga Ona Kaminskienė ir guli 
šv. Luko ligoninėj. Turi būti 
Juzefą Kaniauskienė, kuri 
randasi minėto j ligoninėj kam
bary 1504. Dabar ligonė jau 
eina geryn.. Giminės ir pažįs
ta prašomi ligonę aplankyti.

Tas pat.

PRITARIA KONFEREN
CIJAI

PARYŽIUS, spal. 31. — 
Pranešama, kad parvykstan- 
tis iš Amerikos ministerig pir
mininkas Laval’is pritaria 
Vokietijos reikalavimui sušau
kti konferencijų. Laval’is sa
ko, kad konferencija bus su
šaukta ateinančio gruodžio 
mėnesio pradžioje.

BRIUSELIS, Belgija, spal. 
31. — Policija susekė, kad 
šiame krašte skleidžiamos ne-

KOTRINA MASON 
(Masidonskis)

Mirė Spalių 31. 1931 m. 3:15 
vai. ryto, sulaukusi pusamžio. 
Kilo Iš Raseinių Apskr., Jur
barko parap. Amerikoje Išgy
veno 32 metus.

Paliko 'dideliame nuliudime 
dvi dukteris Oną Ir Allcę, sūnų 
Pranciškų, seserį Rozaliją Stan 
klenę, brolj Antaną Pručinską 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5846 8o. 
Ta Šalie st.

Laidotuves jvyks Trečiadie
nyje, Lapkričio 4 d. Iš namų 
8:80 Vai. bus atlydėta J šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlnps, draugus-ges Ir pažys- 
tamua-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Dukterys, Snhus, Se
suo, Krolis Ir Gimines.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawlcz, Tel. Roos. 2515.

tikri J. Valstybių 50 dolerių 
banknotai.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų dr-jos 
2 sk. turės susirinkimų lapkri
čio 6 d., tuoj po pamaldų.

Susirinkimas įvyks šv. Jut- 
gio par. svet. ant antrų lubų. 
Visos rėmėjos — rėmėjai pra
šomi ateit susirinkiman ir 
atsilyginti už “bunco” tikie- 
tus, kuriuos buvote paėmę par 
davimui.

“Bunco” komisija išduos 
raportų. Tad svarbu visoms 
dalyvauti.

Valdyba.

RKO. TEATRUOSE

Polace teatre rodomas vaiz
das “Friends and Lovers.” 
Tai įspūdinga drama. Daly
vauja Adolph Menjou, Lily 
Damita ir kiti žymūs artistai.

Vodevilinę dalį išpildys Lo- 
uis Armstrong ir jo Recording 
Orchestra. •

Statė — Lake teatre rodo
ma paveikslas ‘ ‘ Devotion, ’ ’ 
dalyvauja Ann Harding ir ki
ti garsūs artistai. Parodoma, 
kad mergina pasigavo apga
vystės, kad privilioti vaikinų.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar rodo
ma “The Sin of Madelon Cla-

I 8 R E N D A V IM U I
532 W. 57 St. 3 kamb. flatas ren- 

don. elektra, maudynė. $15. Normai 
3507

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
$15 vertės stnuikas už $6.50, $15 

— $18 klarnetą $7.50, kornetai, tri
mitai, akordionai Ir piano akordlo- 
nai po 60c. ant dolerio, 914 Max- 
well St.

Gerų Bendradarbių reika
linga atstovauti getai žinomų 
Lietuvių biznio įsteiga visose 
dalyse Chicagoje. Geras už
mokestis. Nereikia patyrimo. 
Proga bedarbiams arba vei
kėjams tarp laikų. Ištirkite 
toliaus apie šių propozicijų 
atsilankydami į ofisų dėl pa
sitarimo.

LIPSKIO MUZIKOS IR 
RADIO KRAUTUVĖ 
4916 West 14th Street

Cicero, UI.

REAL ĖST ATE Telaf. Republic 6ISI

Geriausias investment — tai j D. GRICIUS 
morgečiai. Reikalinga $3,000 generalis kontraktorius 
paskola. (Pirmi morgečiai)-1 8tatau n*’nu', ka,p muro ta,p

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio, 
ant biznavo namo (Halsted ir Kaino* prieinamiausios.
21 gt.). < 2452 WEST 69th STREET

V. MISZEIKA *

1739 So. Halsted St 
Roosevelt 8500

Sav. pigiai parduos 6 kamb. ply
tų bung., štymu apš. 6338 So. Knox 
avė. Tel. Radcllffe 209$

Sav. pigiai parduoda 80 ak., gera 
šėmė, S Ii mailių J Knox. IiųJ., žvyre 
kelias, F. Hellman. No. Jud'son, In<l.

Pigiai parduosiu 237 ak. ryt. Hllls- 
dale kauntėj, 2 namu, didėlis betsm. 
barni, įrankių pašiūrė, tvartas tr 
k. įmokėti $1,500. likusi lšmokėjl- 
mala Mainų nerelk. B. A. Onated, 
Onsted, Mich.

100 ak., $00 vaismedžiai, 5 kamb. 
namas, gera maža bar n ė, arkliai, 
kiaulės, vištos, visi padargai. $3,200. 
40 ak. namai, barnė, vlštlnyčla, al- 
falfa, $1,500, {mokėti $250. 60 ak. 
t kamb. namas, didelė barnė, geros 
tvoros, $1,150, {mokėti $275. 40 ak. 
160 pyčtų medžių, žvyro kelias, ge
ra apylinkė, $475, 6 ak. viltų farma, 
namai, gar. 2 ak. žemuogių, aviečių 
krūmai, $260, įmokėti $150. 100 kt- 
tokių' farmų po 1 — 000 ak.. Ra
šykit, ko norit. F. S. Vahue, Allegah, 
Mich.

Pirmadienis, Lapkr. 2, 1931

udet.” Tai veikalas, kurs pa
liečia širdį ir protų. Ant es
trados pasirodys “Stars o f 
Yesterdav.”

United Artistą teatre bus 
rodoma “The Unboly Gar- 
den,” kur dalyvauja Ronald • 
Colman.

Oriental teatre rodomas 
vaizdas “Side Sbow” ir ant 
estrados veikia artistė Sophie 
Tucker.

McVickers teatre rodoma 
“The Star Finai.”

Roosevelt teatre teberodo- 
mas “The Mad Genius,” da
lyvauja John Barrymore.

PAlEŠKAU giminaičio Leo
no Katarskio, kilęs'iš Narvi- 
dų k., Telšių ap. Prieš 13 me
tų gyveno Detroit, Mich. Tu
riu svarbų reikalų. Pats ar ji 
žinantieji atsišaukit. Ipolitas 
Malakauskis, 2320 W. 23 Place 
Chicago, III.

/ A

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewclry & Radio) 
Pirkusieji pas mhs už $5 ar dai

ffiau bus dykai nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, H

Tel.
Hemlock 8380

f*
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

OI sėlis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
l

Mes permufuojame pianus, 
formčius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Tslet Namų Telef.

Hemlock 9817 Republic 6688

JOHN YERKES
, Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Haas darbas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamo*

9422 WEST 69th STREET

Tel Vlrtorv 1 2 4 S
DOUOLAS ELECTRIC CO. 

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenoe ir flkičle-

rtat {vedame elektrą { namus ir 
dirbtuvės0. Halsted St. I

t


