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TAUTININKAI NESITENKINA‘RYTO’ UŽDARYMU
JAPONIJĄ IŠTIKO SMARKUS ZElffiS 

DREBĖJIMAS
JAPONŲ KARIUOMENE UŽIMA NAU

JUS MANDŽIŪRIJOS PLOTUS

Jugoslavijoj boikotuojami parlamento rinkimai

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ

UŽIMA NAUJUS PLOTUS

TOKIJO, lapkr. 3. — Pieti
nes Japonijos salas Kiushiu 
ir Shikoku ištiko smarkūs že
mės drebėjimas.

Drebėjimas pasikartojo tris 
kartus ir kiekvieną kartą bu
vo smarkesnis. '

Spėjama, bus daug žuvusiu 
žmonių. Labiausia galėjo nu
kentėti vidurinės tų salų da
lys, su kuriomis susisiekimas 
nutrauktas. i

Pirmasis drebėjimas įvyko 
7 .-00 rytą; antrasis — 3 po
piet ; trečiasis gi 7:00 va
karą.

TOKIJO, lapkr. 3. )— Japo
nų kariuomenė Mandžiūrijoj 

užima naujus plotus. Veržia
si toliau j žiemius ir į vaka
rus. Bet bolševikų reikalams 
nekliudo.

Čia vis dažniau gaunama ži
nių, kad kinai yra sutarę su 
Rusijos bolševikais bendrai 
veikti prieš japonus.

BE JOKIOS PRIEŽASTIES 
UŽĖMĖ MUKDENĄ

Pradedama nauja ištrėmimų
serija

, »
Kaip jau buvo nesenai ra- SUVARŽOMAS IŠVYKIMAS

šyta, Lietuvos kraštą valdan
čioji tautininkų vyriausybė bu 
vo Įsakiusi policijai padaryti 
kratą katalikų dienraščio “Ry
to” redakcijoje ir pas eilę ka-

UŽSIENIN IMPORTO
REIKALAIS

Kad be reikalo valiuta už
sienin nebūtų vežama, vidaus 

talikij kunigų ir studentų atei- į reikalų ministerija, išduoda- 
tininkų. Mat, jiems norima' ma užsienių pasus ir vizas, va-
prikišti “priešvalstybiniai da
rbai.” Labai gaila, kad tau
tininkų vyriausybė jau net ne-

ržys Lietuvos piliečių išvyki
mą Į užsienius. Suvaržymai 
bus taikomi tiems asmenims,

nori skirti Lietuvos valstybės kurie važiuos užsienin prekių 
nuo valdančiųjų asmenų užgai- importo reikalais, ypač liuk- 
dų. suso ir nebūtino reikalingumo

[ Dabar, štai, naujos žinios iš arba toki» prekių> kurios kon-
Lietuvoš praneša, kad studen-1kuruoia m481! fabriku«3« ««• 

1. Atidarius naują G. YVashington’o tiltą New York’e. 2. Prancūzijos premjeras Lavai’is (aj ateitininkai Šilas ir Savic- iminamas prekes, bei šiaip as-
su dukterimi. 3. Valijos princo Edvardo ūkio namai Kanadoj; nesenai ten ūkio trobesius k t. ;xtrpTT1f: vionprioTn-s raens reikalais, kurie galėtų 
ištiko gaisras; žuvo keliolika prirink, galvijų. Ums’iš Kauno mi«to i tėrit i btti Patenkinti Lietuvoje. Tie

kės: šilas - į Panevėžio aps- ■ ^varžymai bus taikomi ir jva-
TIKĖJIMO PAMOKOS 
PRANCŪZIJOS MO

KYKLOSE

PARYŽIUI, lapkr. 2. - Vi-MUKDENAS, Mandžiūrija,'
lapkr. 2. — Vietos įmoninkai 8Uomenės švietimo ministeris 
amerikonai ir europėnai tvir- valstybinių mokyklų vedėjams

Abiejose salose gyvena api J tina'. kad •Wonfti b* jokios įsakė kas savaitę skirti vienų 
! priežastie^ užgrobė šį miestą.1 dieną religinėms mokinių pa- 
Kinai nesprogdino japonų va- Į mokoms,

10 milijonu žmonių.

ATSIPRAŠYS ITALIJĄ

NICE, Prancūzija, lapkr. 3. 
— ŠĮ sekmadienį vietos italų 
konsulato darže žuvusiųjų ka
re italų atminimui buvo ke
liama vėliava. Priešfašistiniai 
gaivalai puolėsi trukdyti šias 
iškilmes. Kilo riaušės. Sužei-j 
sti du italų konsulato tarnau
tojai.

ldomojo geležinkelio rugsėjo 
18 d.

Kalbama, kad japonai mili- 
tarininkai praplėtė savo veiki
mą Mandžiūrijoj japonų mi
nisterių kabinetui nežinant.

Kai kuriose vietose buvo nu
krypta nuo tos tvarkos.

NAIKINA BAŽNYTINES 
ŠVENTES

V
2. —KARALIAUS NUSTATYTI MADRIDAS, lapkr.

RINKIMAI į Paskelbtu Ispanijos preziden-
________ i to dekretu krašte panaikina-

I VIENA, Austrija, lapkr. 3. ma dauguma bažnytinių šven-
Ą . • . • -Į J . a -vAteinantį sekmadienį Jugo 

Iš Paryžiaus pranešta, kad slavijoj įvyks parlamento rin- 
Prancūzija atsiprašys Italiją, kimai.

—* Kaip pranešta, tie rinkimai
PARLAMENTAS ANTROJE keisti. Karaliaus Aleksandro 

VIETOJE

Čių ir įvedamas 39 valandų 
savaitės darbas.

PLINTA SMURTAS

CHICAGOJE

PLĖŠIKAI IŠSINEŠDINO

Į Šv. Baltramiejaus parapi
jos kleboniją įsigavo du plė-

KONFISKUOTA DAUG 
ŠAUTUVŲ kritį, o Savickaitė — į Rau-

___  .dondvario valsčių .(Kauno ap-
Sekmadienį pusiaudieniu U- s^r-)-
“ valstybėje prasidėjo 3 pĄROM AR£.

ančių medžiokles sezonas. Chi-( POLICININKĄ
cagos medžiotojai anksti rytą!

žiuojantiems iš užsienio asme
nims.

Lietuvos gaminių eksporti- 
ninkams važinėti nebus varžo
ma, Taip pat nebus varžoma 
važiuoti užsienin ir studenta
ms, jei jie pristatys švietimo

šikai. Vienam kunigui buvo ■ įšvvko į Lake’o apskrities e- Papilė (Šiaulių apskr ) Pa m^n's^er^os pažymėjimą.
progos pasprukti j antrąjį au- ^liua. Tenai jie pirm laiko pilės taįos teisėjas nabawJfl ------
kst». Is_ten Jis telefonavo pą- ėm4 medžioti. IS j, daugumai 3() lt pinigine bauda arba 3. 
linjai. Tai nugirdę plėšikai beigerjfas konfiskavo šautuvus.
nieko greit išsinešdino.

LĖKTUVAIS ŠMUGE- 
LIUOJAMI

SUIMTA 42 KINAI

Vienas iš suimtų kinų poli
cijai prisipažino, kad kinai iš 
Kanados lėktuvais įvežami Į J. 
Valstybes.

APIPLĖŠTAS BANKAS

im parom arešto Akmenės m. 
policininką Lukošių Juozą už 
tai, kad įžeidė žodžiu viešai 
ir vietoj stud. Miežutavičių

KAS ANTRĄ DIENĄ BUS 
ŠILUMOS

LIETUVOS BANKO AUK
SO REZERVAI

Šį sekmadienį popiet fede- 
raliniai agentai ir policija puo 
lė kinų apgyventą Chicagos 
dalį .tikslu surasti jų tarpe ne
teisėtai gyvenančius šiame kra

1 šte. 42 kinai suimta. Tv . . T • xIs naujausio Lietuvos Ban-
FAŠISTAI EINA STIPRYN ko balai}S0 matyti, kad šių me

tų spalių 15 d. Lietuvos Ban
ko rezervai sudaro 44,1 mili-

RYGA, lapkr. 2. — Rusijos 
bolševikų vyriausybė pakeitė 
savo pirmiau paskelbtą dekre
tą. Anuo pirmuoju buvo įsa
kyta privačius butus, ligoni
nes, vaikams prieglaudas ir 
mokyklas žiemos metu apšil
dyti kas trečią dieną. Naujuo
ju dekretu apšildymas nusta
tomas kas antrą dieną.

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Anglijos parlamentas, kaip 
spėjama, visuose valstybės 
reikaluose vaidins tik antra
eilį vaidmenį. Pirmoje vietoje 
bus ministerių kabinetas. Mi
nisteris pirmininkas MacDona- 
ld’as diktuos parlamentui, ką 
jis turi veikti.

RAGINA PRISIJUNGTI 
PRIE LIBERALŲ

MANCHESTER, Anglija, 
lapkr. 2. — Praėjusiuose pa- 
rlaniento rinkimuose nukentė
jusią darbo partiją Lloyd Ge
orge’as ragina prisidėti prie 
liberalų partijos. Pats L. Geo
rge’as vadovauja tik liberalų 
liekanoms.

BAD DOBERAN, Vokieti
ja, lapkr. 2. — Fašistų kovoje 
su komunistais nužudyt* du 
komunistai.

MEXICO CITY, lapkr 
Pareina žinios, kad Vera doje - ’

vyriausybė nuskyrė savus ka
ndidatus parlamentam Kitoms 
politinėms partijoms uždrau-1 Oruz o valstybėje plinta smu- 
sta veikti. Tik vyriausybės r^a8, Gyventojai ginkluojasi ir 
nariai visam krašte laisvai ve- žudo gubernatoriaus Tejedo 
da kampaniją. Visos partijos sabninkus, kurie puola, nieki- 
tad jungiasi ir skelbia rinki- na *r degina bažnyčias.
mams boikotą.

Kaip ten bebūtų, vyriausy
bė rinkimus laimės ir šiandie
ninis ministerių kabinetas ir 
toliau pasiliks valstybės prie
šaky.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MEXIC0 CITY, lapkr. 3. 
— Oaxaca miestą ir apylinkes 
palietė žemės drebėjimas. Da
ug namų sugriauta.

MIRĖ PARTIJOS VADAS

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Mirė ilgus metus buvęs dar
bo partijos vadas A. J. Coo- 
k’as.

Aštuoni plėšikai vakar už-1 BERLYNAS, lapkr. 3. — 
puolė Empire Trust & Savi- Mecklenburg-Schwerino vals- j°n4 btų. Užsienių valiuta 46,9 
ngs banką, Crawford avė. irjtybėje įvyko apskričių rinki- Banknotai apyvar-

2- School gat. Pagrobė apie 5,000 mai. Laimėjo fašistai. Daug toi ~ mil. litų. Diskon-

Vyskupai deda pastangų su
laikyti žmones nuo to smurto.

LAVAL’IS NAMIE

PARYŽIUS, lapkr. '2. — 
Parvyko ministeris pirminin
kas Lavai’is. Jis sahp, kad J. 
Valstybės sutiko sumažinti 
Prancūzijos karo skolas.

KONSTITUCIJA INDIJAI

LONDONAS, lapkr. 2. — 
“Apvalaus stalo” konferenci
jos komitetas pagamino fede- 
ralinę konstituciją Indijai. Šis 
pagrindinis valstybės tvarkai 
dokumentas sustatytas J. Val
stybių konstitucijos ruožais.

NETEKS PILIETYBĖS

MILIJONAS DOL. GY
VULIAMS

Mirusi Mrs. M. E. McCon- 
nell vieną milijoną dolerių pa
liko “Anti-Cruelty” draugijai 
Chicagojė. Ši draugija išlaiko 
“prieglaudas” apleistiems gy
vuliams, daugiausia šunims.

NETEISĖTAS PASKIRS
TYMAS

Įstatymų leidinio rūmai Illi
nois’o valstybę paskirstė į nau 
jus kongresijonalinius distrik- 
tus.

Boone apskrities apygardos 
teisėjas E. D. Shurtleff’as nu
sprendė, kad tas paskirstymas 
yra neteisėtas .

HAAGA, Olandija, lapkr. 2. 
- Olandijos vyriausybė nus-

kas spėja, kad jei fašistai vi- tas ir Paskolos — 123,8 mil.'prendė, kad tie visi olandai, 
sur darys tokią pažangą, arti- litll- Banknotų padengimas au- kurie vyks į Rusiją uždarbiau

ti, neteks Olandijos pilietybės 
(tautybės).

moj ateity jie užvaldys visą swlaro 38 nuoš- Banknotų
Vokietiją!

HITLERIS TURI “KA
BINETĄ”

padengimas auksu ir . aukso 
valiutomis — 78 nuoš. Pasku
tiniu laiku banknotų padengi
mas auksu žymiai pagerėjo. 
Spalių 1 dienai banknotai bu-

SKRIDO 107 ASMENYS
LAKEHURST, N. J., lapkr. 

3. — Orlaivis “Akron” vakar
BERLYNAS, lapkr. 2. — vo padengti auksu tik 33 nuoS. praskrido apie myJip< ja.

tne buvo 107 asmenysPatirta, kad fašistų partijos P *PaHų 15 d. — 38 nuoš. 
vadas Hitler’is iš tikrųjų kė
sinasi sugriauti Vokietijos vy
riausybę. Jis turi paruošęs sa
vo ministerių kabinetą.

KATALIKAI ŽURNALISTAI 
APSKUNDĖ TEISMUI 
DRAUGIJOMS REGIS
TRUOTI KOMISIJĄ

SUMAŽINA ATLYGINIMĄ

BALTIMORE, Md., lapkr. 
2. — Baltimore ir Ohio gele
žinkelio kompanija sumažina 
10 nuoš. atlyginimą tiems ta
rnautojams, kuriems per mė
nesį mokama 300 dolerių ar-

Valstybės sekretorius tuo ba daugiau.
reikalu apeliuoja į vyriausią
jį valstybės teismą.

Šiais metais katalikai žur
nalistai norėjo įsteigti savo at
skirą sąjungą. Tačiau draugi
joms registruoti komisija įstei
gti tos sąjungos neleido. Dėl 
to katalikai žurnalistai drau
gijoms registruoti komisiją a- 
pskundė Kauno apygardos tei
smui. Byla bus nagrinėjama 1

ORO STOVIS
---------- a.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta ir 
kiek šilčiau.

PINIGŲ VERTE

PLATINKITE “DRAUGĄ” lapkričio 13 <L- << M. L. »>

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.86 
Prancūzijos 100 f r. 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.15 
Vokietijos 100 mrk. 23.74 
Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos 100 fr. 19.58
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DIENŪS KLAUSIMAI

MŪSŲ ŠlŲ LAIKŲ OBALSIS

Prieš savaitę laiko šiuos žodžius rašantis kal
bėjo per radijų ir, tarp kita ko, jis pabrėžė, 
kad ypač šiais sunkiais laikais mes, lietuviai, 
vieni kitus, kiek tik galėdami, remtume, kad 
dėl sunkių laikų nenukentėtų visas mūsų vei
kimas; mūsų kultūrinės ir biznio- įstaigos;. 
Taip pat buvo pažymėta, kad obalsis “savas 
pas savų’’ ypač dabar turi būti ne tik žo
džiuose, 'bet ir darbuose.

Aišku, šiandien Amerikos lietuviams rei
kia dar vieningesnio darbo visose gyvenimo 
srityse, dar nuoširdesnio vieni kitų rėmimo.

Nežiūrint to, kaip blogi laikai bebūtų, 
gyventi juk vistiek reikia, (lai ne tarp daug, 
o vis -dėlto šį tų perkame. Be drabužių, be

THMNSMRS LIETUVOS LAISVĖS PASKOLAS 
SDNy PARDAVIMO ĮSIKALU

Dabar ypač-. peikia palaikyti savo orga
nizacijos, savo spaudų. Mūsų gi centai turi 
lūiti koncentruojami lietuviškuose bankuose, 
apu Įkasė. Jai mes visi .remsime tik savuosius,
•U.«bd«iimo, sndini iMlaikyshne. Mato.' Lietuva Parturtmybė daž- b„„y kaina buvo naro-
tėa „oi rnūaų ekonomiuia s»jūdis, nei hotuvui nai gauna birtų-‘dyta daug žemesnė/ rt-gu
tautiškas bei kultūriškas veikiama. Tuo bū- Pasko|„s .homJ 1,|l|(„iau K#uno Wr

•du ir pašaipos reikairugus lengviau aprtTi.n,. ||Blllavih|o reikallL ¥.pa,, I|(>
*"me- _ ;rinčių parduoti Lietuvos Lais- - Pasiuntinybė žino, kad že-

Tad, toks turi būti mūsų obalsis šiais V(lų. paskojOK 
ekonomiškos depresijos laikais.

LIETUVIŠKOJI ENCIKLOPEDIJA.

Redakcija jau gavo paminėjimui senai 
laukiamų Lietuviškos Enciklopedijos pirmų- 
ji sųsiuvinj, kuris iš spaudos išėjo šių metų 
rugsėjo mėnesį. Enciklopedijų leidžia “Spau
dos Fondas’’. Vyriausias jos redaktorius yra

vės Paskolos bonus asmenų mitui nurodytos įstaigos Kau 
skaičius žymiai padidėjo šiuo ne už Lietuvos Laisvės Panko- 
sunkiu nedarbo laiku. los bonus moka tokia kainų,

Ryšy su šiais paklausimais, kokia yra nurodyta tos die 
pranešama, kati pagal Lietu- uos Kauno biržos kursu, 
vos Laisvės Paskolos jstaty- Lietuvos Pasiuntinybė, neši
mų Lietuvos Laisvės Paskolos į imdama iš .savo puses jokios 
bonai yra išpirktini tik nuo formalios atsakomybės, vis 
1935 m. liepos mėn. 1 d. Ir kol dėlto gali nurodyti, kad že 
šis įstatymas nėru pakeistas, n.iau nurodytos įstaigos <vra

Antradienis, Lapkr. 3, 1931

SAUGIAU ORU.

Iš Federal Reserve banko, Riclnnond, Va., i Natiom
• <

proA V. Biržiška. Pirmame sąsiuviny bendra-. , . ,. ,. • A • ,......................, .... .... ... x . Lietuvos vyriausybe pati ne- įimtos įstaigos ir atitinkamai
įlarbiavo loO asmenų. IHneįiklopedijų jau turi _ . , , • - t* i .• J i. • .. -J ? • f ' < ■... , guli Lietuvos Laisves Raško- gali patenkinti-tuos asmenis,
2,(MM) prenumeratorių, kurių daugumas ka-!. , . , , , , . ' i ---------- * -------- ~
■ iai, mokytojai, ikunigai **, T- “ks,',“U ”“stat^° .f“1* "»"*» bank„. Danville, Va., šia*- orlaivis atgabeno vien, nulijo,,,,

X.. ’ . . ,a:ko išpirkti. . [bonus parduoti. ' Unlerin Kinrttinvn «vėrė wr 5(M) -<v»rnŠia proga norime priminti, kad ir ameri- m .. •. A T • - i i dolerių. Siuntinys svėrė pei oUO-svarų
r . . . r, . Tačiau Lietuvos Laisves «ių įstaigų vardai ir adre- _ . .. -. _

kiečiai užsiprenumeruotų Lietuviškųjų Enci-. - •---■ .
’klopedijų. “Draugo’’ redakcija mielai sutiks 
šiame reikale tarpininkauti.

Paskolos bonai yra laisvai par /m yra šie; 
davinėjami ir perkami Kauno 1. Taupomoji Valstybės Ka 
biržoje (stock exchangė). Kai- >a — Valdytojui, Duonelaičio j 

Enciklopedijos leidimo darbas sunkus, ftrba kaip sakoiua> kur. Į gatvė 40, Kaunas, Lithuania.. 
bet labai reikalingas. Nė viena kultūringa sas biržoje ne kiekvieną aienų 2. Lietuvos Bankas - Va b i 
tauta negali be enciklopedijos apsieiti. Dėl to jyta vįenodas: viemj dien^ jį8 j dytojui, Kaune. Lithuania. 
reikia džiaugtis, kad ir Lietuva savos enci- ,didesnįs> hitjJ mažesnis. Tas, Asmens, norintieji parduoti 
klopedįjos .pradžios jau susilaukė. Ko dau- kurso nepastovumas/pareina ! (av pirkti) Lietuvos Laisvės į 
giau prenumeratorių atsiras, to greičiau susi nuQ flr tjį dįeną yra (Jau_ Paskolos bonus, gali kreiptis 
lauksime pilnos enciklopedijos. Visuose dar- giau ar\uažįau pasiūlymų par-H aukščiau nurodytas įstaigas.

** duoti ir pirkti, ir nuo eilės ki- Siunčiant bonus, reik juos rių- 
tokių priežasčių. registruotu laišku.
' . v Liet. Pasiuntinybė Amcr.

Biržos mokamos kainos —-
bonus perkant ir parduodant 

Spauda praneša džiuginančių žinių, kad ~ yra delbiamos kasdien

buose Lietuvai pagelbėjome, pagelbėkime 
šiame darbe.

AR LAIKAI GERĖJA? .

Kauno dienraščiuose. Taip,

SEZONĄ PRADEDA SU 
“Į TĖVYNĘ ”.

Taupumas Ir Mūsų Spulkos
------------- Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS-------------

TARPTAUTINIS ŠIMTME 
CIO SEIMAS.

ir ©r. Hermanu KcUuon’as. iš 
Vokietijos, kalbėjo angį.a kai 
ba ot'iciališkame priėmime ir 

Rugpiučio mėnesį, Eliadei- i-kėlė daug gražių minčių. R. 
fjjoj, Pa-., įvyko pasaulio sptil- Lauter’is, taip pat iš \ okieti- 
kų tarptautinis seimas. Tas jos, kalbėjo Į paties seimo 
tarptautinis seimas tuo liepa- di lyvius ir davė gražios me- 
prastas, kad šiais metais jis Učiagos sėkmingam spulkų plė 
buvo iš eilės tik trečias toks tiinui.

Pirmų kartų po pasaulinio 
karo buvo toks gausingas

pasaulinis seimas.

Pirmasis tarptautinis
cviečių kainos kyla, kad Europos-aruodai tuš-

maisto ir be kitokių gyvenimo reikmenų ne- į ti, Amerika turės juos netrūkus tpuipildyti. Pav?ztlžitn, Kauno biižos biu Ketvirtųjį savo veikimo se-
apsieiname. Jei ir daug mažiau šiais laikais į Finansinis stovis taip pat eina geryn. ' ,etinks iš «ių metų spalių ny? Z01UJ y Dainos choras pra- metais. Antrasis toks seimas 

Kviečių ir kitokių žemės .produktų kai-;nesl° 2 d- p®r®d®’ k*d tą dle‘ deda su originale Šilelio ope- įvyko Sa-n Francisco, Gal.,
nų pakilimas gal ,ir neatitaięys krašto gero- lvauno biržoje Jimta(o,e- rete “Į tėvynę”, lmri bus sta- 1915 metų rugpiueio mėn. O
vės, bet, reikia pripažinti, žytmair pagerins rnnŲ Ijletuv0* as' tomą scenoj'ateįnantį sekma šių .metu seimas, * praėjus 16
nenormalių būtį. Tas paliečiame vien ūkiniu- bouų kursas (kaina) u- dienį, |apkrj£j0 g d<? ©imimo metų ir pirmas po pasaulinio

, p karptautmis suvažiavimas, km
i<u seimas įvyko Londone, An į .. .. •
.... ... , .'Vlso pasaulio spulku atstovai

glijoj rugpiueio mėn., 1J14

išleidžiame, bet jei tai darome tikslingai, pas 
savuosius, būtent -— lietūviai pas lietuvius, 
savo centus paliekame -savo kolonijose, lietu
vių rankose ir tuo būdu ekonominį 'lietuvių 
sųjūdį palaikome ir gaiviname.

Nė vienam m-dera džiaugtis, jei išgirsta
me, kad viena ar kita lietuvių 'biznio įstaiga 
nŽHidarė, subankrutavo. 'K-to nėra ‘ko•džiaug
tis. Kiekvienos 'biznio, ar ekonominės įstai
gos užsidarymas mums lietuviams neša di
džiausių nuostolių, ne tik medžiaginių, bet ir 
•moralinių. <

Nesunku yna kad ir ditlžiansį biznį pri

ims, 'bet ir krašto finansus. Jei galima spau-i'° s,!'‘ P*51 kant $^3., o pai-
•dos pranešimams tikėti, visur jau prasideda (*u,,^aid $95.00. Bet spalių Wasbtenaw avė.
•didesnis sųjūdis. Svarbiausia, žmonių nuotai-, \r dd- kursas -iau džia 7:30 vai. vakare,

ka taisosi.
gerovė

P. 6. parapijos salėj, prie 0S Laro, padėjo tvirtų pagrindų
•Pra- geriems ir glaudiems santy

kiams su pasaulio spulkomis.
>s. A istri 

ir kitų

nis sųjūdis. Svarbiausia, žmonių nuotai-. ««. « • • .» < džia 7:30 vai. vakare. kimus su pasaulio sj
lisosi. Visur gana garsiai kalbama, kad | Uok-S būtenL perkant $J0, Solistai ir skaitlingas cho- Anglijos, Vokieti*') 
rė jau “ant kampo’’’. Tik nežinoma dar, į° Paduodant $9-). ! ras veįk kas djen praktikuoja, jos, Pietinės Afrikos

ant kurio. Bet vis dėlto krašto finansiška ii . Pasiuntinybės žiniomis, čia. kad vaidinimas kogeriau: iai šalių atstovai daug kų nauja
ekonomiška'būtis krypsta į .geresnę pusę. 'Amerikoje, ir Lietuvoje yra išeitų. Chorų veda diriguoja Įnešė ir davė šio seimo sesi-

---------------- eilė, įstaigų, 'kurios privačiu kemp. A. Pocius, o vaidinimų jų sėkmingumui. Sir Enochas
Vakarykščiame “ Draugo” numery matė- būdu supitkinėja Lietuvos Lai režisuoja pats operetės auto- Hill’as ir'(J.'E. Francy’s, An-

vesti įprie 'bunkruto, bet labai sunku yra jis Į te naujų skyrių, pavatlintų “Politika, ekono- svės paskolos’’bonus. Kokio- rius šilelis — p. L. Šimutis, glijos atstovai, abdovtrvo ®ri-
išauginti. Jėi -šiuo tarpu leisime saviems biz
niams duris užsidaryti, žinokime, kad vargu 
juos daugiau beatstatvsime. Dėl to nukentėtų 
ir visos mūsų kultūrinės, tautinės įstaigos bei 
•organizaeijos, nukentėtu
tuvių -veikimas.

f.visas Amerikos He

nrika ir biznis”. Šį dkyrių veda p. Vincas Stul mis kainomis 3ie bonai trapi r- “Draugo” redaktorius. Ope- Unijos ^pulkas. Jobu Fox’as 
pinas, žinomas ekonomistas ir biznierius. JLikinėjami čia, Amerikoje, Po- retei ruošiama naujos scero ...... _
yra 'baigęs aukštuosius ekonomikos mokslus, 'sinntinybė to nežino, nors jai rijos, nauji kostiumai. matyti gražių lietuviškais, pa-
Manome, kad malonūs mūsų skaitytojai nau- teko matyti kai kurių svetini- Visi lietuviai kviečiami iš trijotiškais motyvais operetę 
jųjį skyrių įvertins ir jį dažnai savo akimis buičių firmų kainoraščius, ku- anksto ruoštis ateinantį sek- “Į tėvynę”.
aplarikvs. rinose 'Lietuvos Laisvės Pa.*- nradienį į ftfarųuette karkų pa- Pupa.

susirinko į vieną seimo posė
džių svetainę pasididinti ben
drais linkėjimais, bendradar
biauti -prityrimo ir problemų 
diskusijose ir praplėsti socia
linį tarptautinių problemų so
lidarumų. •

'Sir Enochas iš Anglijos bu
vo išrinktas šeiniu pirminin
ku. Henry S. Rosenthul’i> ir 
R. H. Maisb ’as iš Londono iš
rinkti seimo sekretoriais.

Tame seime patiekta gra
žios programos ir Įžymūs kal
bėtojai davė naujos medžia
gos rytojaus problemų gvil
denimui.

i To seimo programos, kalbų 
ir nutarimų santraukų netru
kus paskelbsime šiam skvriu-

I
Tęsinys 3 pusi.)

PDJOAUS PIJAUS M, 
ENGKIAA

C Non abbiamo bisogno ’ ’)

Jaučiame neapsakomų skausmų, 'kuda 
matome tikrų ir realų persekiojimų, plhi- 
lųntį šioje Mūsų Italijoje ir šiame pačia-

Sako, tikrovėje turėję vėliavas, ženkle 
l iūs, bilietėlius ir visas kitas poli tinęs par 

’tijos išviršines lytis. Lyg vėliavos, ženkle-

TJEL KATALIKIŠKOJO VEIKIMO
i

(Tęsinys)

Pranešimas .primena tiek ‘kartų pi- 
kartertų palyginimų tarp Italijos ir kilų 
šalių, kuriose Bažnyčia tikrai yra perse
kiojama ir prieš Italija, kur (sako) (Mi
gį,ja yra atstatyta. Esame jau sakę, kad 
turėjome ir turime itų patį atminimų ir 
amžinų d?1<ingimių už tai, kas buvo ya- 
daryta Italijoje Religijos naudai, taip pat 
•tuo pačiu laiku su ne mažesni u, jei nedi
desnių, partijos .ir įrežimo laimėjimu. E- 
same* taip -pat sakę ir pakartoję, jog nė
ra reikalinga •(•dažnai- ųet būtų užsibrėž
tiems tikslams gana kenksminga), kad 
būtų visiems žinoma ir jaučiama visa tai, 
kų Mes ir (šventasis Kostas per M ūsų at
stovus, per Mūsų 'Broifrns Vyskupus yra 
sakęs ir veikęs, kur tik Religijos reikitlai 
to reikalavo, ir tuo būdu, kuris manėme 
e*ųs reikalingas,'labiausiai tenai, kur'Baž- 
nyėia iš tikrųjų yra persekiojama.

me Mūsų Ryme prieš tai, kų ‘Bažnyčia ir Hai, bilietėliai n epanašios išorinės formos
jos 'Galva turi brangiausio ir mieiiansio nebūtų visuomet bendrai vartojamos, vi- »
laisvės ir teisių srityje, laisvės ir 'teisių, snose pasaulio kraštuose, įvairiausių sų- 
kurios yra taip pat ir sičių, o labiausiai jnngų ir drganizuoto veikimo, kurie nie- 
jauninio sičių, kurioms dieviškojo Suttvė- ko neturi ir nenori turėti bendro su politi- 
įėjo ir Atpirkėjo ypatingu būdu yra pa- ka: pav. sporto ir profesinės, civilinės ir 
vestos. i ‘kariškos, prekybos ir pramurfės sųpmgos,

Kaip yra žinoma, Mes iškilmingai ir pradžios mokyklų, religinės, net kūdiškio 
pakartotinai esame tvirtinę Ir pareiškę, pamaldumo organrzacijps, pavyzdžiui 
kad 'Katalikiškas Veikimas sato prigim- švenčiausio "Sakramento Karžygiai.
tinii ir esme (pasmdieeių dalyvavimas ii 
bendradarbiavimas bierarkijos apaštalavi
me) yra, pagal mūsų aiškins ir kategoriš
kus nurodymus ir parėdymus, šalia ir virš 
visokios partinės politikos. Drauge esame 
tvirtinę ir pareiškę, kad Mūsų nurodymų 
ir parėdymų Italijoj buvo ištikimai klau
soma ir jais sekama. Pranešimas sampro
tauja, kad tvirtinimas, esu Katalikiškasis 
Veikimas neturįs politinio pobūdžio, yra 
'visiškai klaidingas. Nenorime atidengti vi
sa tai, kas tokioje nuonionėjc yra neatsar
gaus, nes net jiats argumentavimas, kuri

Pranešimas jautė silpnumų ir tuštu
mų patiektojo motyvo ir todėl, rvg ieško-' 
dainas paramos, pridėjo kitus tris.

Pirmasis tvirtina, kad Katalikiškojo 
Veikimo vadai buvę perdėm nariais ar n**t 
vadais Liaudies Partijos (Partito Popo* 
lare), kori (sako) buvo stipriausias fa
šizmo 'priešininkas. (Sis apkaltinimas buvo 
nekarta mestas Italijos Katalikiškam Vei
kimui, bet visuomet bendrai ir be vardų. 
Mes kiekvienų kaitų prašėme apibrėžti 
apkaltinimų ir nurodyti vardus, bet vel

tas pranešimas pateikia, įrodo visų klai- R*'- Tik trumupai prieš Katalikiškam V»-i-

Bingumų ir hmgvamaniškumų, kuris, ra 
'kytuine, yra iš tikrųjų juokingas, jei pats 
dalykas nčbūrij tiek apvefktlnas.

Irimui padarytus smūgius-ir tada, kai prie 
jų buvo -aiškiai rengiausi, priešinga 
spauda, remdamosi nemažiau aiškiais po

licijos pranešimais, paskelbė tam tikrų 
laktų ir vardų eilę; iy tai patiekė kaili 
reikalautas žinias, apie kurias pranešimo 
pradžioje yra kalbama ir kurias “Osser- 
vatore Romano” tinkamai atitaisė ir pa
rodė jų neteisingumų, o ne patvirtino, kaip 
apgaudinėdamas visuomenę pranešimas 
tvirtina.

• r
Kas liečia Mus, Garbingieji Broliai, 

prie savo laiku duotų paaiškinimų ir pir
miau padarytų asmeniškų tyrinėjimų ma
nėme, kad yra Mūsų pareiga patiekti nau
jų paaiškinimų «ir padaryti naujų tyrinė
jimų, ir štai, Garbingieji Broliai,- apčiuo- 
piabii daviniai. Pirm visa ko galime kons
tatuoti, kad, dar gyvuojant Liaudies Pur
iajai ir dar nesttsjkūrus naujai Partijai, 
pagal 1919 metais išleistus nurdoymus, 
tie., kurie vadovavo .Liaudies Partijai, ne
galėjo tuo pačiu laiku imtis Katalikiška
me Veikime vidovatjamos pareigos.

Be to, esame konstatavę, Garbingieji 
Broliai, kad iš buvusiųjų Liaudies .parti
jos vietos vadų, jiasaulionių, vėliau tapu
sių Katalikiškojo Veikimo vietos vadais, 
tokių, kaip aukščiau esame sakę, priešin
gos spaudos nurodytų, atsirado tjk ketu
ri, pabrėžiame — tik keturi — toks ma
žas s'kaicitis 250 vysknpijų centruose, 4,

(MM) Katalikų V yrų sekcijose i ir daugiau 
kaip 5,(MM) Katalikų Jaunimo Vyrų sky
riuose. Ir turime pridėti, kad tuose ketu
riuose atsitikimuose kalbgina apie atski
rus asmenis, kurie niekuomet nesudarė 
jokių sunkenybių, o-kai kurie tiesiog buvo 
laikomi partijai ir režimui palankūs bei 
gerai matomi.

Nenorime nepamimėti kitų Katalikiš
kojo Veikim© nepolitinio religiškumo ga
rantijų, kurių Jūs, Garbingieji Brdlim, 
Italijos vyskupai, gerai žinote, kad Kntii- 
likiškasis Veikimas yra, buvo i.r bus vi
siškoje nuo episkopato priklausoinybė.įe, 
nuo Jūsų, kurie visuomet skyrėte ‘k imi gus 
— dvasios vadus ir vyskupijų centrų pir
mininkus; todėl yra aišku, kad, perduo
dami ir pavesdami Jums, Garbingieji Bro
liai, smūgio paliestas Sąjungas, nesam-- 
padarę jokio naujo ir esminio pakeitimo 
ir parėdymo. Uždarius Liaudies Partijų 
ir jai nustojus veikti, tie, kurie jau pri
klausė prie Katalikiškojo Veikimo, ir to 
liau prie jo pasiliko, pasiduodami pagrin
dinio Katalikiškojo Veikimo įstatymo vi 
niekai drausmei,*t»i yra susilaikydami nuo 
bet koki© politinio -darbo; taip padarė ir 
tie, kurie praščsi ,į rašomi. ' *

(Bus daugiau)
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PAŽĮSTATE JĮ? LIETUVIAI AMERIKOJE i Vaidinime, kaip Persi} ka
ralius šelpia savo žemės varg

inus dalyvavo: karaliaus rolėj

ir “Mus Vincukas yra doras.” į klebonas visus lošėjus-jas pa-
4) Širdingiausios padėkos | vaisino užkandžiu, kurį paga- 

žodžius visiems parapi jonams imi no moterį} draugijos narės.
LAWRENCE, MASS, i GRAND RAMOS. MICH. !— J. .Šneideris; karalienės— už aukas ir darbi} išreiškė niū'o muzikantas J. Miliušis rėž

_________ !M. AmbataVič.ienė, karalaitės sųunylimas kleb. kun. J. Lip- polkas ir visus linksmino iki
Griuvimas Persi; karaliausi“ A' Sneid"ri™f- tarnaites- kas. [vslumos.

* I lA fZ .. 4 I. Z JT V. 4 Z n.n.lr/APaskaitos.

Spalio 28 d. Šv. Pranciš
kaus parap. salėje suruošta 
paskaitos, kurias laikė kun.itro

sosto.
Spalio 18 d. vakare, Šv. Po- 

ir Povilo svetainėje

E. Zataveckienė, raštininko 
A. Blaškio, tarno — A. Urba
navičius, kareivių — A. Am- 
butavičius ir V. Zataveekas,

prof. Bružas, atvykęs Arnėri-1(jrand Rap.ldįs ° ietuviai pa<! ;vargšų, maisto prašytojų - 
kon iš Italijos. j džiaugė puikiu vaidinimu, ku- į3 Skužinskas> A Vaivada, A.

Vakarui pirmininkavo klek H sur«°»« P- Šneidenai i Žvirgždynas ir Joškis Bulec-
Vun. P. Juras, 

į Nepersenai mūsų parapija 
su turiningais pamokslais bu
vo atlankęs ir gero. kun. J. J. i 
.Jakaitis, M. I. C., kuris daly- j 

tvavo katalikų akcijos seime • 
So. Bostone.

“ Cath. Aątion'’.

WESTVILLE, ILL.

sas pelnas paskirtas šv. Pran-!, . , . ... . , , ,
aiškaus sesutėms. d<ls’ nemo^9s lietuviškai kai- .kirviu kerta vargšams galvas.

’ ’ . įbėti, Deribarijos karaliaus
Programa pamargino nnizi- . . ..A. Zvirgzdvnas;

ka ir dainos. Vakaru vedė

Tai p. K. Pažerskis,\vienas stipriausių basų L. V. “Dai
nos” chore. Jis ne tik galingai dainuoja, bet ir gražiai 
lošia. Pereitais metais operetėj “Cukrinis Kareivėlis” Pa- 
pov’o, bulgarų kariuomenės generolo rolėje, jis visų akis trau
kė. Lapkričio 8 d., operetėj “Į tėvynę”, kuri bus statoma sce
noj Gimimo P. Š. parapijos salėj, saliuno kostiumerio rolėj 
jis taip pat visus žavės. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas.

SMUTNIOS VYRAMS NA- 
VYNOS.

žtas skirtumas vyriško ir mo
teriško aprėdalo gatvėj esąs 
ne tik absurdiškas, bet ir pa

Radio stoties-WEST

X Spalio 26 d/L. Vyčių 85 
kuopa suruošė metinį kaukių 
(maskaradų) balių. Jaunimo 
susirinko daug ir linksmai, lai
ką praleido. Lietuviškiems žai
dimams vadovavo kp. dvasios 
vadas, kun. Bartkus ir A. P.. 
Stulga.

Po žaidimų 10 valandą jau
nimas suėjo. į didesnę svetai
nę, kur smagiai pašoko.

X
X Lapkričio 8 d. vakare L. 

Vyčiai ruošia koncertą su pa- 
marginimais. Visi nepamirškit

K. M. Rinkus.
Programas.

1) Mokyklos vaikeliai 
i 2 skyriaus) puikiai padaina
vo. Pianu akompanavo sesutė 

i mokytoja.
2) Dainos 2 ir 6 skyriaus 

'mokinių.

Vyrai, jurginiai ir dobile- vojingas. Iš to kilusi kova tarp atsilankyti, būsite patenkinti.
abiejų lyčių (kai gyvas aš da ^boro vedėjas p. A. P. Stul- 
nesu faitavęsis nė su viena darbuojas, kad programas 
moterim!) Moterys, esą, nįe. ^eitų ko geriausiai, 
kiną vyrus dėl negražaus ap- Į Koncertas bus Šv. Petro ir 
daro, o vyrai pavydi moterims, Povilo R. K. parap. svetainė- 
ka4 jos gali vaikščioti taip
puošniai apsirengusios. Todėl į x Lapkričib 22 d. Įvyks 
moterys labai džiaugiasi ir i? parapijos vakarienė. Darbščio- 
to pasidaro vaikiškos. (Tegul gįos moterys žada pagaminti 
jas bala, kairios vaikiškos!) skanių valgių. Po Vakarienės 
Vyrams su moterims susilv- bus šokiai.
ginti (iki šiol moterys visur Jurininkas,
pageidavo lygybės su vyrais!),' --------------------

liai! Ateina verksmingi čėsai, 
kad visi turėsime su savo kel
nėmis atsisveikinti. Per ilgus 
amžius jos mums, vyrams, tar
navo, per amžius jos mus nuo 
moterų skyrė, o dabar, XX am 
žiuje, reikės joms gud bai 
pasakyti.

Gudrūs Paryžiaus biznieriai, 
negana kad visokiomis naujo
mis moterų dresėms stailomis 
(veik kas mėnuo) mums, vy
rams, kišenes klynija, ale ir 
mus žada moteriškomis dresė- 
mis apmauti. Rokunda tokia.

Paryžiuj nesenai z demons
truojant naujas moteriškų dre 
šių madas, koks tai anglikas 
grafikas Erikis Žilis (kad jis 
kur visai pražiltų!) iškėlė to-

e t

kį pasiūlymą, kad ir vyrai pra 
dėtų dreses nešioti (daugiau 
būtų pinigų madų dirbėjams). 
Sulig to angliko razumo, grie-

vyrai turėtų rengtis taip pat nių Valstybių lyga sek- 
kaip moterys. Ir jis drąsiai n’ingai gyvuoja jau 38 metai.
sako, kad ateity vyrai turės 
nešioti moteriškas dreses.

Tegul sako, kas kaip nori, 
ale mes, vyrai savo tradicinio 
rubo-kelnių už jokius pasau
lio skarbus neišsižadėsim.

Ką sakote, vyrai!

TAUPUMAS IR .MŪSŲ 
SPULKOS

nė šiandien supranta, kad 
saugumas yra svarbesnis daly-

---------------------------- kas, negu pelnas. Auksinė ėra

(Tąsa iš 2 pusi.) spulkų gyvenime ką tik pra- 
je. Tikime,J kad ji bus Įdomi gjdeJa. Spulkų pastovumas, 

pagrįstas gyventojų neliečia
mos nuosavybės Židiniais, 
tai patvirlina. — Jufigti-

ir naudinga spulkų vedėjams 
ir patiems spulkininkams.

Tame seime gražiai at.to- 
vauta Jungtinių Valstybių 
spulkos.

O man teko garbė atstovau
ti Chicagos lietuvių spulkas, 
kurių raportą patiekiau tarp
tautiniam seimui. Iš visa ko 
buvo matyti, kad svetimšaliai 
delegatai domėjosi, Įgydami 
savų spulkų reikalams gražių 
ir naudingų žinių.

Aš noriu čia patiekti keletą 
\Villiamo E. Best’o minčių^ 
kurias jis pareiškė seime. Tos 
mintys šiandien itin reikšmin
gos. Jis žinomas visiems spul
kų tvarkytojams. Jis dabar 
yra iš naujo išrinktas Jungti
nių Valstybių spulkų lygos 
pirmininku. Tarp ko kita jis 
pasakė: “Amerikos visūome-

Ji turi didelę atsakomybę ir 
dėl to pirmiausia atsižvelgia 
Į saugų finansavimą ir spul- 
kininkų gerovę. Ji mano ir to
liau taip varyti užsibrėžtą va
gą, tarnaujant dvylikai mili 
jonų spulkininkų, ir praplėsti 
savo veikimą ir naudingumą 
kitiems, dar nepriklausan
tiems prie spulkų”.

Lietuviai turėtų susidomėti 
tomis mintimis ir telktis Į 
spulkas, kurios yra visai arti 
ir tapti spul kininkais, kad ap
saugotų savo turtą rytoj ir 
turėtų atsargą lietingą dieną, 
kuri neprašyta ateina į kiek
vieno gyvenimą.

5) Antras aktas vaizdavo ■ Vakarėlis buvo Įdomus. .Ji 
Persų karaliaus atsisakymą rengiant daugiausiai dirbo į 
nuo sosto ir Persų karalaitė>jA. Šneiderienė, kuri ir kos- 
vestuves su Deribarijes kara-Himnų daug aukojo. Garbė .1. 
laičiu. ISkužihskui, kostiubmų “išinin

Šio akto pradžia - budelis ūarbė K. M. Rinkui
raudonuose rūbuose ir dideliu Į gobiam vakaro vedėjui.

Pelno liko gražaus $110.65. 
Valio, Grand Rapidso lietu-Įspūdis buvo baisus. Bet pa

baigoje buvo daug juoko, ka- v*lJ kolonija! Valio, p-aimDeribarijos
karalaičio A. Čižauskas, ku i(ja juota šliubas jaunai porai, 
koriaus — J. Briedis, kunigo.ypaf pasjrodžius karaliui, ku- 

. ’L Žukauskas, budelio - Įnigui, kukoriui ir žydui Iš- 
.1. Skužįnskas, Deribarijos bu-(tikrųjų, niekas netikėjo, kari 
10 vado —J. Skužįnskas; ka-įpergų karaliaus rūmuose ku- 

korius valgytų neluptus vištųreivių — A. Vaivada ir J. Brie 
dis. Visi savo roles gražiai iš
pildė.

2) Orkestrą p. S. Rėklaičio
3) Dainos 3 ir 8 skyriaus ,„o 5ei„ivnii]ės visus palinksmino 

kinių.
4) Vakaro vedėjo kalba — 

pagarba vardu visų parapi jo 
nų sesutėms pranciškietėms' 
už vakarėlio pagražinimą.

5) Puikiai pagrojo konstan-, 
tinka p. J. Miliušis.

: 3) A. Šneiderienė padainavo
solo “Ar negaila seserytė”

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

"Kaipir visos jaunos motinos a5 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo”, sako moteris iš Syracuse, N. 
Y. “Keletu kartų, kuomet Jis ne
galavo arba jo vidurėliai sukietėdavo 
aš duodavau ricinos, bet jis jos ne
užlaikydavo. Musų daktaras pasakė 
apie i įecheno Castorių, nes ji no
kei. ksminga ir vaikai mėgsta jų. Po ' 
to -naro rūpesčiai pasibaigė'. Cas- i 
toria nuolatal džiugina motinas, nes 
ji pagydo vaikų slogas, dieglius, už- i 
kietėjimų ir tt. Dėlto ji taip popu- Į 
leriška ir neišpasakytai daug par- j 
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
{įrituojama,^ bet t’kra Castoria — j 
grynai augmeninė — visada 3 a su ' 
parašu Flecherio.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Ramdolph <727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9<00

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir subatos 
— 8 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7817

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8OUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0682" I

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. ir Subatos vakare I

-v

Šneideriains ir jų teatro k nu 
panijaij Gyvuokime!!! ,.

SI. Rudenėlis

OETROIT. MICH
kiaušinius, žydas — gyvas žu
vis, o karaliaus karūną' degtų 
nesuskaitoma žvaigždučių dau 
gybė. Tai taip, viskas buvo 
rodoma.

Programui pasibaigus gerb.

Žinelės.
Šv. Jurgio parap. choras 

sparčiai rengiasi prie progra- 
mo nedėlioj, lapkr. 15 d. Lie-

(Tęsinys 5 pusi.)

U

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ 95

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” 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
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo Įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienrašti “Draugą”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugą”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 ' Chicago, III.

!■„ . t'.?J

Bn.rz’3 mcLE
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CNIGHTS OF LITHUANIA 
BOWLING LEAGUE

Ali managers and directors
are requested to be present

“Comm.”

A. Manstavičius, and other stavičius, Paul Saliner, S. jenough ideale to practise, to
conscious publicf Don’t shout Ališauskaitė, J. C. Swilpa, J. Įmake it more than a mere so 
all at once, “boys”, the re-Makaras (if any?), J. Wal- cial organ. I think tliat ques- 
verberation miglit give me a iace and oh, not many my-jtion can be answered more sa- 

SPORTS MEETING FRIDAYipain in the head! Būt, it’s Į riale of others. Don’t tell me tisfactorily bv the presidenf 
true, my story, and I darė ou all your hard luck stoties būt of the K of L’s.

news, news and more news.

,’est Side 
rovidence 
ortli Side

fridgeport

L Pct, 
3 857

714

W 
18
15 G 
11 10 

8 13
6 15 286 
5 16 238 

seems to be

Cary, Ind.
I o. Chicago 

Number seven 
; a unusual number for this 
’ iirig the seventh week that 
o ar league has bowled this 
eason and wliat a niglit! Out 

t f the 18 games rolled by our

381

Dobrovolskis’ 220 154 166
Žemaitis 177 158 181
Zaura 196 / * 212 204

909 893 962
80. CHICAGO

C. Kibelkis 171 189 149
Lasli 196 165 178
Pečiulis 181 164 141
Zevatkauskas 147 184 148
A. Kibelkis 151 177 150

846 879 766

INDIVIDUALIS STOVIS

This is to be the finai op- 
portunity for all councils en- 
tered in the basketball league 
to enter theif' players and 
pay the entry fee. Councils

this meeting will be dropped 
automatically Irom the lea
gue. lt is imperative that eVe- 
ry council be represented for 
this is the general sports 
meeting of the month. The

opposite view!

X Some “Miss” asked me 
to announce the probable “mi- 
ddle — aisling”, of a certain 
couple. Būt it’s štili in the 
‘offing’ and we mušt do right

X 1 think the majority of 
you are waiting for the start

Buy gloves what 
it

by our ‘Nell’ we’ll wait

Well here’s an indirect res- .... n , , n ■■. ot the Basket Bali season.
pense, intnuated to your cor- i rpi . ... iii

. . . . _ lliere iš sometlung to lookrespondent by a friend. It se
ems or rather presents an ap-1
pearance suggestive of subtle

forward to:
^uaintances,

new friends, ac- 
a display of

Nerelk mokėti 5#c. uf 

dantų moatĮ. Liaterlne To- 

oth Pašte šaunama po 25c. 

Tėmyk, kaip gerai JI vei

kia. Jų vartotadamag per 

metus sutaupai $8 00.

S.

teams only two of them were Zaura W. S. 
i elow 850 Bašinskas Prov.

Eight of the games went Vaičiūnas W. S 
ell into the 900 class. The C. Kaminskas W 

iudividuals did some &reat Gramont Brid.
i įaple mauling, tliere was a- Urba Brid. ,
i out 14 games of 200 or bet- Žemaitis W. S.
?>r Bakutis made 258, Rasins- Gedrainis W. S.
S as 25G and Al. Rūkas 236. Bakutis Prov. 
Zaura and Bakutis both made J. Pažėra Gary 
tiieir way into the 600 circle. Kisiel N. S.

.1. Bukas missed 600 by one Carpson Brid.
•>jn. tlernauskas Prov.

Providence kept up ivith Drazdauskas N. S.
'he pace which West Side is C. Kibelkis S. “C. 
etting, by winning all three Dobrovolskis W. S 
ames from Bridgeport. The Naikelis N. S. 
irst and second games were Milkentas Gary 
on by 35 maple the lašt by Lasli S. C.

■17.

193. 3 
192. 
191. 
182.16 
182.11 
182, 5 
181. 9 
181. 2
179.11
178.8
178.1

177.12 
176. 9 
17G. 8 
176. 8 
173. 5

Standard time at Providence. 
West Side, Brighton, West 
Pnilman, Town of Lake, Pro
vidence, and Cicero failed to 
be represented lašt time. The 
officers cannot dilly-dally 
with councils that do not 
know wliat is going on.

•EOF L PALAVEB.

By “Bee” V. Ramaa&onis.
X Some unseen power ig- 

nited the ‘whole works’ ot 
our rūsty machine, so that a 
tremendous upheaval of acti- 
vity in the K of L’s has be
guli. Yes, pauper public, evan

l'or the fatai proposal of our 
leeble Don Juan.

lt amuses me to think what 
our dear friend, Al.. Mansta- 
vičius is experiencing tliese 
days and nights. Maybe an 
asbestos wrapper would suit 
“Al” admirably, if I judge 
his tempe rament correctly. 
Way out in Brighton, (some 
štili say within the bounds 
of civilization), the K of L 
chapter is anticipating a fa- 
vorable alteration. After the 
parish has the mortage, dri- 
ving the lone wolf from the 
door, tlie K of L’s will be 
permitted to ūse the Parish 
Hali “gratis”, all right, this

criticism. Now that is what I
, sportsmanship, poseibly wit,h

crave! The line ruimeth tlius: 
that this so — called colum- 

|nist strays from the ‘sublima 
to the ridiculous” and is fil- 
thy with slang expressions

a college atniospliere — “re-

unexi»cted't(,moon 
allusion to sublima things
First of ali, this

gular yells”, cheers and the 
well — known “raspbemes”. 
Tlien tliere is dancmg during 
the respites. What more can 
anyone ask for a Sunday af-

(.ISTERINE 
TOOfM PAŠTE 

25*

of diversiflff! I wontI
'make any predietions as- to

flatters me, how you take it. Z. •.*, • - ,__ ’ J the possible \vmner in ttie lea-
This critique submitted by an gue, beMuse ..CTystal _ 
English instructress, probab- zing„ j, gradaaHy bec(mina
ly tbinks our Litbuanian you- „pa!ise„ Woe |ue, Arid 

is not liigh —■ minded e- j jth ___hoped so ardently to root
uough. Let me assure tins ob- for my favorite team and 
jectional artiste, that this eo- cite y0U1. 8ympatlly toward 
lumn is not condueted for so „ly secret anlbitioIlj alld no„. 
- called "intelleetuals”. Kin- they wmdd ,.a|1 me a ,rank 
dly reserve your philosopbical outsidcr; it x intended to ca. 
evoluations in the sohool pitaliz(J on my nlediulniBtic ad.

was a rumor anyway, and you i™““1’ ^ecaas0 *“ U“1 sphere Tenture Įjome boys who play
can’t convict a person on cir- 
cumstantial evidenee, maybe! 
If tliere is anything that sur- 
prises m<* more, it is Cicero’s 
determination to get back in-

in spite of old man depression to the fold. That is, tlrey in-

Jos Nieks 
Nekviečia

PROVIDENCE
. timkus 190 190 197
bazbid 145 114 181
iasinskas 162 256 177

Gakutis 258 161 185
Cernauskas 160 199 176

915 920 916
BRIDGEPORT

. Urba 181 203 170
Misevicli 151 155 150
'ianib 177 167 164
Carpson 202 171 193
Gramont 169 189 192

880 885 869
North Side evened up the

score witli Gary by winning 2
out of 3 and making it 3 and
3 for the season. Gary step-
ped out of their cbaracter in
ihe second encounter and rol-
led a 934 game to win.

GARY, IND.
Riikas 236 190 173
Shakes 156 182 162
Pajor 158 187 200
Sirvinskas' 147
P. Pažėra 180 197
J. Pažėra 158 195 151

855 934 883
NORTII SIDE

Kisiel 191 187 212
Naikelis 177 211 149
Adomaitis 173 118 191
Manstavich 200 182 168
Drazdauskas 164 184 202

905 882 922
So. Chicago continued to re-

main in tlie c<•llar of the lea-
guę by losing tlieir entire se-.

Zevatkauskas 8. 
Rimkus Prov. 
Bukas Gary 
Manstavich N 
Zamb Brid.
A. Kibelkis 8. C 
Micevich Brid. 
Micionis Prov.

C.

8.

Bazbid Prov.
P. Pažėra Gary

Brid.

Shakes Gary

with the characteristic scy- j tend 
171.13 t'le’ to subdue the ado-

lescent vitality of us “mo
derną”. ‘Bravo’ witli a couple 
of extra “salvas”. Now, a 

sočiais,

to “go places and do

170. 
169. 2 
168.18

“break”, holding167. 7
16616 and other lucid in-
166 5 Nervais, we liave •reached an 
165 2 env*able position in the ranks 
164.12

161. 
160. 
159. 
155. 
154. 
152. 2 
150.11 
150. 2 
139. 4 
137.14 
128. 8 

Agatonas.

S.

PREPARED!

alone, they may be beeded and niw basketball. Žukauskas 
perhaps tolerated. Would sug- brotlKrSj Budricki Petrolaitis, 
gest that party real: Walter Vaznonis, Zalėnas and Juozai- 
Winchell, Mark Hellinger, Da-
nion Bunyan, Al. Bromley and
others, who in the insertion of ^0BL f°rget the dis
apparently inane articles are dance at Cicero, Novem-
reaping liarvests of notoriety, ’)er Fourth. So pack your 1 
because of especial appeal to troubles in drearus, and dream 
“modems”. Oh, I certainiy ?,our troubles away ala Benį

things” Cicero means to me | 
is a niyth, I have no interest,1
būt the eagerness with whicb ... , ... ,,: Bernie, . , , ; would love to vie with tins "a*the attempt is made puzzles i. ,... i individual in a college class-

room, amidst tlie propriety 
and adherence to ethical re- 
quiremnets, in a conrse of Jou-

me. Does Cicero feel its grasp 
slipping on tlie “ladder” oi 
Sports? Oh, that’s righ, 1 ! 
heard Town of Lake council
i s i n the Basketball Leagueof “go getters”. Don’t we

16311 Reserve a ‘pat on tlie back for j this year. An “Apologia” to 
162 ;0 our afforts? What do you | Cicero", if I appeared rude 

3 think A. Lapinskas, K. 8a-
3 viekas, J. Juozaitis, Paul Sa- 
- liner, J. Wallace, J. Masinnas,

irnalisni. Būt this is my own

and not erudite.

X Persons I have not heard

little battle, and dear readers, 
this is certainiy boring you. 
A thousand excuses! From 
anotheT reader comes this: 
“Do you think tlie K of L’s

from; A. Lapinskas, Al. Man-1centinue to prosper, in spite 
of the lack of ideaals”? No'r7

All K of L teams now v.

AU JOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

this is a senolis refleetion and 
rather vague. Būt one tliing is 
certain, and that there are

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (MiSram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

i 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c 
11. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................  30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ........ 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c

i 4. Ant ežero krantelio-Aitvaižiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, laksto vanagėlis (Chorui) 30c

tlie opening games of our lea- 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30c
gite will be played. 9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c

Managers are reąuested to 10. Eina garsas nuo pat ViLniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 
be sure tliat your team has

fore you do 
Dont wait!

anything els»*.

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

(lue

“DRAUGAS” PUB. CO.,
11 See tlmt all your players 2334 So. Oakley Avė., . Chicago, III.
es are paid up to May Ist <» °

cil. (No one will be allowed 
to enter in any game wIiom’ 

dues are not paid to the time

mušt appear on registration 
earda; all registration cards 

ries to the cbampions West mušt be in to the eonmiissio- 
Side. Tlie second contest was ners not later than Fridav 
the elosest, So. Chicago losing nigbt Nov. 6, at which date 
by only 14 pins. a regular K of L Chicago

WEST SIDE Dist. Athletic Association will
C. Kaminskas 148 172. 213 ineet at Providence of God 
Gedrainis 168 197 198 ehool hall 8:30 P. M.

■A. ■M

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

COLUMBUS
Sumažintos
nog j abi pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietinj agentų arba 
130 W. Randolph St

Clilcago, III.

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? JI pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. ISgarga- 
liuodainl su Ldsterine, Išva
lysima burnų Ir užmušimo 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE
DOU8LE
ACTING
ffpsAKmc hvpi>P0WDER

Tėmyk keikų gražu
mų Ir jų švlcimno 

išlaikymų.

ŠAME Hbtt
J>OftOVIR *
4OYBA#

25 ounces for 254 ’
MILLIONSOF POUNDS U5E9

B < C’JR CO'/KRN MEHT

I

DAUGIAU NAUJĮĮ 
IŠRADIMŲ

SIU IICBIHS [RUS

r. a. d.

ilfntlmi Nern 5 Meniu Ant ltondens 
per Cherbonrs—« dienos per Bremen 

Speelnli* trūkis IŠ Bremerlmven

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

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, klek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

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

trečios klesos kai- <> dar milijonai nežino.

mJim aoo<Mn0 Žemo fe ueerff
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosąuito bites, raahes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toee. 
Bathera and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrufl fade when safe, 
antiseptic Zdmo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, >1.00.

NOKTI O C B M A N

LLOYD

i Dabar su tais vaistais gali didžiau
sius skaudėjimus prašalint.

Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 
T. A. D. Products turi ir daug kito
kių vaistų.

i Reikalaukit aptiekose arba Iš T. 
A. D. Products.

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

«*<*.*►.

BULL R U N N Sare. Bali does Out Wi(h the Oang Any Time He WlųhW"0oes Me Not?—He 0m-~NOT!I BY CARL ED

.a. maki
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LIETUVIAI AMERIKOJE A. M.

DETRO1T, MICH.

(Tumi nuo 3 pusi.)
tuvių bendrovės svetainėj. Lvolumbo 

Be choro dainų ir solo, nariai 
rengiasi visus prijuokinti sa
vo komedijomis. O, ta opere
te “Be moterų’’ tai tikrai bus 
naujas dalykas mūsų koloni
joj. Kiek girdėti, visi rengiasi 
j vakarų.

Kelia lietuvių vardų.
Muzikams Čižauskams apsi

gyvenus Detroite, trumpu lai
ku lietuvių
praskambėjo

šytoja, publicistė 
Parker’ienė. '

Spalio 28 d. po pietų puoš- 
rnuzike, buvo sužavėti. Kada ’daiu ( ivstal bąli įoom 
po to p. Čižauskienė buvo pa- (“C ntholic „Vomens League 
kviesta dainuoti per radio P- čižauskienė išpildė progra

mų. Be karštų aplodismentų,Vyčių programe,

DRAUGAS

GREITA 
PAGELBA 
SlSTlJi GŪ

SIAM 
KAKLUI!

'Tel Cunal 67 64 Kės. Republic 5350 Telefonas Grovehlll 32(1

; DR. A. RAČKUS I DR. A. 6, RAKAUSKAS

DAKTARAI:

prof. Morel ir radio announce- apdovanota dideliu buketu ĮWC
ris išsireiškė, jog ši daininin- geltonų “cl.rysanthemums”. J 7,1 , 11 9jog
kė turi ‘perfect’ radio sopra
no.

Po programų mus daininin
kė gavo daug pasveikinimų ir 
komplimentų: telegramais, laiš 
kais bei telefonu.

Spalio 20 d. p. Čižauskienė 
vardas žymiai į akomp. muz. J. Olšauskui is- 

svetimtaučių j pildė lietuyių kalboje progra 
'North Western Womens

Turtuolė p. J. A. Roe’nė tuoj 
pakvietė artistę išpildyti pa-' 

našų programų dėl rinktinės 15 j lapkričio, .parapijos sve- i 
publikos Saldžiausios Širdies tainėj.
vienuolyno auditorijoj lapkr. & draugija yra viena kil- ‘ 
4 d. niausiu North Side’je, nes ir I

Keikia pažymėti, kad p. Či- parapijų turime tuo pačiu 1 
žauskienė* yra iš “Catholic vardu. . 1
Womens League’’ paskirta per daug metų draugija 
organizuoti, ir vadovauti, lie- dįrba katalikiškų darbų. Ne

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroni&kas Ilgas 
vyrų. moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 Vai. vakaro. 

Nedėliomis ir Beredomts tik 
Iška.no susitarus 

Ofisas, Laboratorija. Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 Ir (:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomls nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2*03 WEST (3 STJiEET 
Kertė So. 'West»rn Avenue 

Tel Proepeet 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 8L 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

tuvių moterų skyriui. Kiek vjen savo narius sušelpia ligo
Cltab’o” koncerte, Ma'Jiuc .“kyr‘US .Rll"r«uni- > ir nelaimėje, bet aukouns
Temple’je. Ant rytojnue (iii- z"otaa “ apl<! dv,de81"“s " gausiai renua parapiją ir ka- 

nininkė'pakviesta į “Womens
City Club’ų pietums, po kurių

laikraščiuose. Jau kelis kartus 111a 
matėsi “Society page’’ apie 
ai'tistės M. Čižauskienės pasi
žymėjimų kliubuose bei rate
liuose.

Providence ligoninės koplv aprodyta jai kliubo Kambariai1 
čioj per iškilmingas mišia.-.Jir supažindinta su žymefltiio- 
giedant p, Čižauskienei prof mis -avetinltautėmis veikėjo-.

terų.
Bravo lietuvės moterys.

Plunksna.

I). Morel’is, didžiulės Holy K< 
deemer bažnyčios vargoninii. 
kas ir jo žmona, taipgi žymi

mis,* kurių tarpe “’Civic T’ri-į 
de” pirmininke C. Hyde’ienė,!

A 'i

ir Amerikoj pasižymėjusi ra-1 ŽINIOS IŠ DIEVO AP 
VEIZDOS PAR. '

G8A8ORIA1;

J. f. RA0Z1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

S, U. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 IV. 23rd PI., Chicago

talikiškas organizacijas.

■ Šv. Mykolo draugija yra 
seniausia ir veikliausia North 

i Sidėje.
j* Ka- da vietos katalikų ne

sate tos draugijos nariais, 
[kviečiami prisirašyti, nes šiuo 
laiku yra pamažintas įstojimo 

^mokestis. Laimingi busite ta- 
jpę šios draugijos nariais.

Į vakarų pakviestos daly-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Rippublic 7868 .

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

Tel. Grovehlll 1595

DR. A. L. YUtKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422-- W. MARCjUETTE ROAD

Rez. Tel. Midway 5612

Phone Boulevard 4139
A A J S ft * 1-ĄM3A .A» mnuALoKlu

GRABORIUS

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas 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 3687
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. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Litam, ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459*S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentwortli 3006
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6(41 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wen.tworth 3000

DR. A. R. IteCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
16-12. i2-4. Y-9 12-2, '4-6. Blvtt.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero (62 Tel. Kedzie 2490-2451

DR. 5. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West T2 Pi. NerflėUottlto
Tel. Cicero 2888 Susitarus

X Spalio 30 d. “Draugo“ 
korespondencijoj apie šv. Jobo 

Evangelisto draugijų įvyko vauti ir kitos pašelp. drau- 
maža klaida: nutarimų rasti- gijos. Vienas rengėjų.

ninko adresas turėjo būti —.... - ----------
4312, o ne 5312 Spaulding LIETUVIŲ RADIO PROGRA
avė. ir nepaminėtas naujai į- i MAS. - -

širašęs narys A. Butkus, l)ic-j -------------- kaip tai: A. Zabukienė, A.
v o Apveizdos parap. zakristi- &} vakarų paprastu laiku, Bricdžiutė, P. Sadauskas ir------------------------------------

tarpe 7 iki 8 vai., iš stoties t{įtį Kalbės Dr. K. Draugelis.' ofiso Tel. Victory 6893

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergais vakare

Tel. Canal 0267 Mes. -Prospect 6(59

DR. P. Z. ZALATOfHS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija ((00 S. Artesian Av< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

( Iki 8:30 vakare
B. A. LACHAVICH

1439 S. 49 Court, Cicero, III. jonas.
X Ketvirtadienio vakarų ant! WGES (1360 kilocycles) vėl 

18 ir Union avė. susikūlė du girdėsime radio programų,
Tel. Cicero 5927

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

įja, graži ko- 
plyxA dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS TR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Bus juokdarys Galis Kepurė. 
Programas bus paįvairintas

automobiliu. Iš žmonių niekas įduodamų pastangomis Peoples giažia ir rinktine muzika. To-
nenukentėjo. Furniture kompanijos kiautu

X North YVestern Raihvav vįų. tt

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f li*l
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABO&IUB

4443 So. Talnuut Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Cfcioago, B)

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai. Rooaarait 7(31

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46tfc STREET
Kampas 4(th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Co. (freitauzėj) vieni darbi- Programe dalyvaus nauji, ir 
įlinkai dirba 6 dienas savai- jau senai per radio girdėti 
tėj, kiti 1 vienų ar dvi, o kiti dainininkai ir dainininkės, 
visai negauna darbo.

Norėta nustatyti darbo 5 
dienoms savaitėj. Sakė, tada i 
visi darbininkai gausių darbo.
Bet unija nesutikus. Ji uorė- j 

I jus6 darbo dienų savaitėj. Tat, ; 
j dabar, kurie darbininktfi pir
miau pradėjo dirbti, tai dirba 
pilnų laikų (6 dienas savai
tėj) po 8 vai., o kurie pas
kiau pradėjo dirbti, tie darbo 
negauna. Dėl to kaltinama u- 
nija.

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

I

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

METINIS BALIUS.

North Side. — šv. Mykdlo 
draugija rengia metinį balių

4
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ

-Ik.it:

-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
|MeB visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patatnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS 8t co.
JIT-8V GBAB0R7AZ 

?DidysiB Ofisas
46054)7 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

dėl nepraleiskime neišgirdę.
Rap.

D E N T I S TA I
Phone Boulevaid 7943

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

Arti 47 Street

Tel. Canal (223

DR. G. I. BLŪŽIS
DENTIlTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki II ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A.A.RŪTH
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. CHARLES SEDAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECLJ AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VoL: ryto nuo 16—12 nuo 1—4 po

pHtų: 7—8r39 
Nedėliomla 19 iki lt

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'4148 Arolfer ATenue
Vai.: -11 ryto iki 1 po pietų 

J iki 4 Ir I liti 8 v .v.

Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 663«

A. L BAGDONIS, M. B.
I

4910 SO. 'MICHIGAN AVENUE 
Tel. -KenFood 5107

Valandoe:
Nuo 9 Iki II valandai ryte;
Nuo 6 liti 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

ToL Hemlock 8766 

Roo. TeL Proepeot 6819

DR. 1ARON
Į Palengvins akių įtempimą kuris 

Rap. . esti priežastim galvos skaudėjimo,
' svaigimo, akių aptemitno, nervuotu- 
ino, skaudamą aktų karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

yalandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
, kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 

i Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kafp kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Boulevard 7589
- Kez. Hen|lock 7(81

DR. A. f. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakar*

South Side Office North Side Office 
9300 Cottogo Grove 2006 W. Chic. Ay 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną 7240 
Vai. 8-5 7-9 P. H. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktarus ir Chirurgas 

Res. 10244 LONGWOOD DRIVB 
Tel. Beverly 0870

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
Ofisas (166 South Kedzie 

Rez. (425 So. Californią Avė. 

Vai.: 3-4, 7-9 v. ▼.
V

Išskiriant Ket-

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS DENTlSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seyedomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.:

KOTRINA MASON 
(Masidonskis)

M r" / >n !u :tl, IKSI m. 8:16 
o’, rjho, Shlnitkimi pusamžio. 

Kilo iš Rasi'lnhi Apskr., Jur
barko parąp. Aiiicrlkoje išgy
veno 32 metus.

Paliko dideliame niilimlime
dvi dukteris Oną Ir Alieę, suno 
i’ru.peifikų, shaeri f’ozalijii Steni 
ktenę, brolį Antanu I’ručlnskų 
ir gimines.

Kilnos pašarvotas 5X46 So.
I,a Snlle si.

Miidofuvčs įvyks Trečiadie
nyje, Uipkrlčto 4 d. Iš namli 
8:30 vai IniK utlydčta į šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vellončs sielą. Po pumaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draitgiis-ges Ir pažys- 
tanius-iiiuH dalyvauti šiose lai- 
dol u vėse.

Nuliūdę Dukterys. Stums, Se
mta, Brolis ir (ėtaniittkt.

laidotuvėms patarnauja grali. 
I/Ochatviez. Tėl. lloos. 2616.

—7——------------------------------

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
Liuruvis AKIU SPECIALISTAS

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gožas, X-Ray, etc.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VĖL 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofi.as Tel. Grovehill 0617
Res. (707 :s. Artesian A v e.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. j. SŪNAITIS
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. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2486 Weet 89th Street

VALANDOS
10 tkl 12 ryto, 6:80 Iki 6:80 vak 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Ofisas ir Altinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Ralstad St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—-8

Nedėliomis: n ne ra Iki 18.

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELIA
D ENTISTA8 

Gos Eztractlon
▼ai. 9-9. Ned. 9-18 

<558 SO. WESTKRN ATM.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ūgy

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki t vai.).
Seredomls ir Nedšliomia pagal sueltarimą.

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

Tel. Cicero (76(

DR. P. ATKOČIŪNAS
J . ) K N I T A 8 

111« SOI'TH 49 COURT, CICERO. ILUrNOTK
Priešais lietuvių flv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-IJ ryto; 2-( Ir 7-9 vakare

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6913 Ofiso Ir Res. Tel. BouL (914

DR. BERTASM DR. N Al KĖLUS
736 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

▼OI.: Y-1 T2 Vftt-Ym VoL 
Nedėlioj susitarus

VaV 9-4 ir 7-9 vai. vakare 
Nedėlioj susttaras

I%25c5%25a1ka.no
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. j o Rūtos darže ant platformos

—*---------  bus sudarytu gera orkestrą,
X Praeiti) sekmadienį Auš-i kuri visus palinksmins. Demo- 

ros Vartų par. bažnyčioj pa-'kratų ir republikonų pirmi- 
krikštytų p-nų Judiekių su-'įlinkai, kasieriai ir kiti virpi
nus. Krikštatėvis buvo p. K. įlinkai, su West Sidės biznie- 
Sabonis, o krikštamotė p-lė riais ketina bazare gerai pa- 
Elena Mackevičiūtė iš River- sirodvti.
side, III. ----------- -------

X Pereitų sekmadienį baza- METINIAI VYČIŲ 4 KUOPA
ras gražiai ėjo. Žmonių buvo' ŠOKIAI,
pilna salė. Didesnė pusė buvo 
giliukingi. Klebonas buvo net
strioke, kad nepritruktų nnu- vakarų, lapkr. 7 d., (subatos 
dingij namams daiktų. i vakarų) šv. Agnietės auditori

' joj-

Vyčių 4 kp. rengia šokių

Vyčių Karvelėlis.

PRANEŠIMAI
Am. L. R. Kat. Federacijos

žoje Meldažio salėje mergai-1 laikyg antradienio vakare, 
čių sodalicijos draugija ture- lapkričio 3 d , 7;3O val 
jo šokių vakarų. Pavyko. • yisi nariai.ėS prašomi susi.

X J. B. Vabrinskas, plačiai rinkti, nes turime išrinkti 
žinomas politikierius, 6922 S. darbininkus dėl metinio balio, 
Campbell avė., šiomis dieno- kuris įvyks lapkričio 22 d., 
mis pirko barbernę 2355 So. Nortliwest masonic tempi*, 
Oakley nuo kito politikieriaus 1547 Leavitt St. 
demokrato M. Wallace, kurs ( Be įo> turime aptarti kele- 
buvo išlaikęs tų berbernę per tų svarbių dalykų.

Didžiausios varžytinės buvo
už didelę, gal, kokių 50 sva-; .• . u » > v lvvauti
rų importuotų žąsį, ku-! 
ri buvo atiduota “bingui”. [
Kas gyvas puolė prie žalio la-

SVEIKINAME!

nietės auditorija didelė, gra
ži. |sio baliaus. Atsiveskit nauji)

Laukiame visų ateinantį šeš-!narių prirašyti prie dr-jos.
tadienį. Valdyba.

Dr. Steponas Biežis, žinomas
mas gydytojas chirurgas, A-

Vis kuopos kviečiamos da-'merikos Chirurgų Kolegijos,
'narys (Felloiv niember Anieji

Gros gera muzika Barbinus Can College of Surgeons), šio-
regtime\syneopators. mis dienomis išrinktas Lietu-

. , - ,r . ». i Komisija deda pastangų, vių šv. Kryžiaus ligoninės dakpo ir kornų grudų. Vos trečiui . , , . .\ . . , . . .. . ..... . U1. kad vakaras pavyktų. Šv. Ag- tarų štabo pirmininkas,sykiu zųsis nukeliavo į “la- __ j.j _________  ;
činų”. Kitos budos irgi buvo 
apgultos.

X Parapijos choro komisija 
dienų r a m y b ė s neturi 
ir naktimis nemiega, ypač var 
gonininkas Brazaitis ir p.
Skamarakai. ATat, lapkr. 15 d.,
Meldažio salėje bus jubilėjinis 
koncertas, kurio visas pelnas 
eis parapijos naudai. Progra- 
me dalyvaus be choro ir vie
tos solisčių, žymūs svečiai so
listai. Choras mokinas naujų 
dainų. 1

X Ateinantį sekmadienį 
Aušros Vartų parapijos šven
tė. Suma bus laikoma prieš 
išstatytų Šv. Sakramentų. Cho 
ras giedos gražias mišias.
Bus procesija.

X Pereitų Šeštadienį ma-

8 metus. Biznis yra išdirbtas ir 
kostomerių buvo daug. f Nau
jas manadžierius viskų' per- 
tvdrke pagal naujausios ma- tižiausios Širdies V. J. susi
mos, išdekoravo vidų, pataisė rinkimas įvyks antradienį 
maudynes, pastatė du gerai lapkričio 3 d. .7:30 vai. vak. 
išlavintus barberius ir visus Lietuvių auditorijoj 3133 So. 
kostomerius gerai užganėdina. Halsted St. Yra svarbių reika- 

X Aušros Vartų par. ha- lų aptarti ir užsilikusieji su 
žaras tapo pailgintas. Dar mokesčiais privalo užsimokė- 
bus trečiadienį, penktadienį, o ti. Išgirsite raportų iš praėju- 
sekmadienį bus užbaigtuvėA

Valdyba.
Bridgeport. — Dr-stės Sal-

Viduj bus žaidžiama ‘Bingo’, i į

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu- 

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras'anglis ir pigesne kai
na.
Poeahontan Mino Run 9«.75 tonas 
Pochontas Lump or F.gg 10.00 tonas 1 
Black Band Išimą) S.RO tonas
tlrecn Valley Lump 9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečiams, tai pirkite 
GREEN VALLEY. GREEN 
VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj. i

Į
Ofisas atdaras nuo 5 vai. i

ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenue 

TeL Republic 8402 
Chicago, UI. BSE

Bridgeport. — Moterį) Sų
jungos 1-mos kuopos susirin
kimas įvyks antradienį, lap
kričio 3 d. 8 vai. vak. Šv. Jur
gio par. mokyklos kambary.

Chicagos Apskrities mėnesi- (yįsos narės malonėkite atsi- 
nis susirinkimas įvyks trečia-'lankyti Turime vieną ]abai 
dieny, lapkr. (Nov.) 4 d., 8:30 gvarblJ dalyką judinti 
vai. vakare, ^Aušros Vartų j Valdyba,
par. mokykloj. j ________

Susirinkimas svarbus, atsto- šilališkių susirinkimas įvyk- 
vai malonėkite skaitlingai at- sta ryt vakare, lapkr. 4 d., 8 
si lankyti. vai. pas pirm. A. Budrį, 3465

Valdyba. Auburn Avė. (tel. Yards 6934) 
------------ Šilališkiai prašomi skaitlin-

North Side. Draugija šv. gai susirinkti.
Cecilijos mėnesinį susirinkimų Valdyba.

LATVIJOS IR LENKIJOS 
DIPLOMATINIAI SAN

TYKIAI ĮTEMPTI '

Diplomatiniai santyki?5 
rp Latvijos ir Lenkijos vis dar 
tebėra įtempti. Lenkų pasiun
tinys Arcyševskis iš Varšu
vos dar nėra sugrįžęs. Jo pa
reigas einu pasiuntinybės sek
retorius. {Taip pat yra išvy
kęs atostogų ir latvių pasiun
tinys Varšuvoj Grosvaldaš.

=3S:

“DRAUGO” VAJAUS
VAKARAS

Penktadienyje, Lapkričio-Nov. 6 d. 8 vai. vakare,
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES SV. 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.

DRAUGAS
Latvijoj su dideliu susidomė
jimu laukiama lenkų sųjungos 
bylos nagrinėjimo, kuris duos 
pilnų lenkų priešvalstybinio 
darbo vaizdi!.

ESTHOS BIUDŽETAS 
MAŽINAMAS

Numatyta ateinančių metų 
estų biudžetų sumažinti 11 mil. 
kronų. Valstybės galva Paet- 
sų aplankė du ūkininkų sųjun
gos frakcijos nariai ir įteikė 
jam memorandumų apie daba
rtinius ūkiškus sunkumus, ku
rie skaudžiai paliečia žemės 
ūkį. Kad nebūtų prileistas 
prie padėties pablogėjimo, ū- 
kininkų frakcija savo memo
randume siūlo sumažinti im
portų iki paskutinio galimu
mo, sumažinti valstybės išlai
das, vyriausybės narių parla
mento atstovų ir visų valdi
ninkų algas ir palengvinti mo
kesčių naštų, ypač žemės ū- 
kiui.

KOMUNISTAI ATIDAVĖ 
POLICIJAI KOMINTERNO 

AGENTĄ

Laikraščiai praneša, kad Vi
lniaus komunistai atidavė po
licijai atvykusį komniterno a- 
gentų, kuram buvo pavesta pa
daryti revizijų vietos komuni
stų partijoj. Revizorius suse
kė stambių išeikvojimų. Par
tija buvo gavusi iš kominter- 
110 stambių sumų rengti miti
ngams ir streikams, bet atsi
skaitymui buvo pateikti fikty
vūs dokumentai. Kominterno 
agentas taip pa,t suseke daug 
kitų negerurnų,,Jėl ko Vilniaus 
komunistų organizacija nuta-

Towji of Lake. — L. Vyčių 1 rė jį išduoti policijai, kad ne- 
13 kp. susirinkimas įvyks ry- būtų kominterno nubausta. Jis 
toj, lapkr. 3 d., Šv. Kryžiaus buvo suimtas tuo momentu, 
mokyklos kambary, 8 vai. va- kada norėjo išvažiuoti iš Vil- 
kare. niaus.

Valdyba.
KOVA SU PAŠTO ŽENKLŲ 

LAIŽYMU

Prancūzijoj susitvėrė drau
gija, kurios nariai veda dide
lę kovų su laižymu pašto žen
klų, lipinant .juos ant vokų. 
Tuo nekultūringu papročiu la
bai esančios platinamos kai 
kurios užkrečiamos ligos. Brau 
gija leidžia savo laikraštį.

APSIMOKA SKELB 
TIS “DRAUGE’
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NUŽUDYTAS PRAMO
NINKAS

IŠ ANGLIJOS J AFRIKĄ

M1IAVAFKFE, Wis., lap- 
2. — Netoli nuo Manston’o 

šalę kelio no. 12 rastas attto- 
niobiliuje nušautas National 
Eųnipment bendrovės presųde- 
ntas P. A. Koehring’as, 55 111.
arnž. •

PASKELBĖ PROKLIA- 
MACIJĄ

SPRTNGFIELD, III., lapkr. 
2. — Illinois’o gubernatorius 
paskelbė prokliamacijų. Ragi
na piliečius minėti* paliaubų 
dienų (Armistice Dav) lapkr. 
H d. ’

CERMAK’AS NEW YORKE

NEW YORį\, lapkr. 3. — 
Chicagos majoras Cermak’as 
tariasi su demokratų partijos 
vadais. Jis veikia, kad demo
kratų partija kandidatu į pre
zidentus skirtų tik aiškiai nu
sistačiusį prieš p,rohibfcijų.

BOLŠEVIKŲ DRAUGINGU
MO SUTARTIS SU 

TURKAIS

ISTANBULAS, lapkr. 2. — 
Sov. Rusijos užsienių reikalų 
komisaras atvyko Turkijon ir 
su turkų vyriausybe prailgi
no draugingumo sutartį, pa
darytų 1925 m.

ŽUVO 10 ANGLIAKASIŲ
LONDONAS, lapkr. 2. — 

Bowhill’o anglių kasykloje į- 
vvko sprogimas. Nelaimės me
tu kasykloje dirbo keletas ši
mtų angliakasių. 10 žuvo. Kiti 
išsigelbėjo.

Chicagoj vakar prasidėjo 
operos sezonas.

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS
Pranešame, kad “Draugo” 

knygyne galima gauti “Gies- 
myųelį”, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaipjau gies
mininkams. Tekstų sutaisė A. 
Jakštas, gaidas pagamino J. 
Naupjalis. Kaina 50c.

Taipgi turi “Jaunų Daini
ninkų”, 100 dainų su gaido
mis ir platus išaiškinimai a- 
pte gaidas ir dainavimų. 
Kaina $2.00.

3a

$

K1I ARTUM, Egipto Suda
nas, lapkr. 3. —.Atskrido Miss 
Peggy Salaman, 19 metų la
kūnė. Iš Anglijos jį skrenda į 
Cape Tovvn’ų, Afrikoje.

PAVOGTA DAUG BRAN
GENYBIŲ

Šeimynai vakarieniaujant, 
varys iš antrojo namų aukš
to, 451 Aldine avė., pavogė 
18 tūkstančių dolerių vertės 
brangenybių.

SKAUDĖJIMAI
pažalinarfi

tuojaus

Bayer Aspirin pašalins bile kokį 
skausmą. Neabejokite apie tai. Vie
na Tabletei ė tai įrodys. Nurykit ją, 
Skausmas išnyko. Pagelba yra tokia 
paprasta.

* Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia 
širdį, ir jums nereikia abejoti apie 
šių tabletėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan
ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scia- 
tica, lumbago, reumatizmo ar neuri- 
tis skautenai visiškai išnyksta į va
landėlę laiko. Perriodlškas moterų 
kentėjimas gali būti suramintas; 
šalčio nemalonumai gali būti lšveng 
ti.

Tikras Aspirin turi ir kitokių nau
dingų vartojimų — viskas aprašyta 
ištirtuose nurodymuose prie kiek
vienos dėžutės. Dėžutė ir tabletės tu
ri Bayer kryžių. Žiūrėk Bayer vardo 
ant dėžutės — kiekvieną kartą ka‘ 
perkate šias tabletes — ir bukite 
tikras.

I8RENDAVIMUI
Kambarys su valgiu. $8 ar $10 sav. 

6142 So. Rockwell St. Prospect 6178

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

— $18 klarnetą $7.50, kornetai, tri
mitai, akordionai ir plano akordio- 
nai po 60c. ant ' dolerio, 914 Mav 
well St.
---------- L—<--------------------- 1 — ——

Pardavimui parloriaus setas, parl. 
pečius, ges. pečius. Pigiai 1903 Day- 
ton St. 2-ras floras.

REAL ESTATE

REAL ESTATEStatau naujus namus ir se 
aus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083

T«l. Tarda 8423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET
Parduosim ar m&lnyslm į mažea- 

nį namą, 2 augščlų p., padaromas 
į 2 flatų; vakarais. 8821 So. Morgan.

Sav. pigiai parduos 6 kamb. ply
tų bung., štymu apšr 4338 So. Knox 
avė. Tel. Radcllffe I 2098

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mą po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti $3,000, likusią po $35 mėn. 
Arba mainyviu į mažesnį n almą. 1622 
8o. 81 avė., arti Douglas Pk. “L".

Sav. pigiai parduoda 80 ak., gera 
žemė, 3 *4 mailių į Krx>x, Ind., žvyro 
kelias, F. Hellman, No. Judson, Ind

100 ak., 800 vaismedžiai, 6 kamb. 
namas, gera maža barnė, arkliai, 
kiaulės, vištos, visi padargai, $'3,200. 
40 ak. namai, barnė, vtšt'.nyčla, al
fai f a, $1,800, įmokėti $280. 60 ak. 

ĮI kamb. namas, didelė barnė, geros 
tvoros, $1,180, įmokėti $278. 40 ak. 
180 pyčlų medžių, tvyro kelias, ge
ra apylinkė, $478, 8 ak. vištų farma, 
namai, gar. 2 ak. žemuogių, aviečių 
krūmai. $880, Įmokėti $180. 100 ki
tokių famtų po 1 — 900 ak.. Ra
šykit ko norit. F. S. Vahue, Ailegan, 
Mich. . .

Antradienis, Lapkr. 3, 1931
f PRAKALBOS — KONCER 

TAS — JUOKAI

V Trečių sykį Bridgeporte 
Šiame susirinkime bus pilnai 

išdėstyta vaisiai ir darbai pir
mutinės Lietuvių Spulkos.

Šiame sus-me išgirsite dai
nų, juokų ir bus muzikalis pro
gramas, ir pamatysite Dzūkų 
ir jo brolį.

Kalbėtojai yra pakviesti iš 
skolinimo ir budavojimo Ly
gos iš Rlinois ir Lietuvių sko
linimo ir budavojimo Lygos. 
Išgirsite gabius kalbėtojus Lie 
tuvių ir anglų kalbose.

TREČIAD., LAPKR., 4, 1931
Liet. Didžiojoje Auditorijoje

3133 So. Halsted Street 
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti Valdyba ir Direktoriai 
Keistučio (Spulkos) Skolini
mo ir Budavojimo Dr-jos No. 1

/ A
v

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & Radio) 

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

bU8 dy*ai nufotografuoti.

3650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.

Hemlock 8380

Z
Wm. J. Kareiva 

Savininkas '
Del geriausios rųšles 
ts patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir tūrių.

<644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8826

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlaustos.
2462 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. 
Hemlock 2887

Namų Telef. 
Republic 8488

' JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng LletuvU 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH SnAOZDAS. Sav. 
Elektros reik meno# ir ftkščte- 

rlai. Įyedame elektrą į namus te 
dirbtuvės
9199 S. Halsted 8t 9

I


