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Lietuvoj vėl teis katalikų inteligentus
VIDURINES EUROPOS VALSTYBIŲ 

BANKININKU SUVA2IAVIMAS
Sušaukiamas Prancūzijos 

parlamentas
Anglija reikalauja indy susitaikymo

KF

S

BANKININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS

OUBERN. R0OSEVELTO 
VIRŠUS

‘ NBW YORK, lapkr. 4. —; 
*9-se valstybės^ vakar įvyko 
rinkimai. 4-se įš jų buvo ren
kami kongreso! atstovai.< į t t.

j šioj valstybėj įvyko valsty
biniai ir miestiniai rinkiniai, 

į Pirmenybę laimėjo guberna- 
į torius Roosevelt’as. Al Smith 
tokiu būdu nustumtas į ant
rųjų vietų. Abudu demokra
tai ir abudu draugai.

REIKALAUJA SUSITAI
KYMO

Dr. Jacob Papish’as, Corne- 
LONDONAS, lapkr. 3. —(U’o universiteto profesorius.

PASKYRĖ KOMITETĄ

chicagoje ijjujį 0L£ STUDENTU NEGALI
UNIVERSITETOLANKYTI

D-ras Bistras lankėsi pas nūn. 
pirmininką

Iš Lietuvos vėl gauta nėra-Įduotas paskolas ir pašalpas, 
Šis įsakymas yra surištas milJ’ nema^oni1J žinių. Vakar' kurių suma pasiekė 500,000 Ii- 

su didelėmis namų savininka- 8kaRytojai jau sužinojo,
ms išlaidomis. Aldermonų ta- ^ad Įautūiinkų vyriausybė iš-

4- Z. Z. »-» SI ZV Z. zv 4- z. z- -« X

JSAKE PAŠALINTI KU
BILĖLIUS

Chicagos sveikatos komisi- 
jonierius įsakė namuose iš 
maudynių pašalinti gazu šil
domus vandens kubilėlius, ku-j 
rie nesujungti su kaminais.1 
Daugumoj namų tie kubilėliai 
yra rūsiuose.

VIENA, Austrija, lapkr. 4.
— Vidurinės Europos vaistyk Anglijos vyriausybė nori nn-Jjis rado no. 87 elementų, 
biu bankininkai turi suvažia- sikratytt konferencija Indijos ——.  ————

lapkr.

vilną Prahoje, Čekoslovakijo
je. Suvažiavime atstovaujami 
šių valstybių bankai; Vokie
tijos, Austrijos, Rumunijos, 
Jugoslavijos ir Bulgarijos. Pi
rmininkauja čekų valstybės 
banko prezidentas V. Pospis- 
cil’as.

Bankininkių tikslas yra at
naujinti prekybų tarp šių val
stybių. Pastarųjų laikų tų val
stybių išleisti visoki dekretai 
staiga pasunkino ir kai kur 
visai sustabdė prekybų ir vi
sus kitus reikalus. Tas įvyko, 
kada Vokietijoje iškilo finan
sinis krizis.

reikalu. Ministeris pirminin
kas MacDonald’as paskelbė i- 
ndų atstovams ultimatumą. 
Reikalauja tarpusavio snsitai-

SUDEGINO DAUG MAIS
TO PRODUKTŲ

WASHING'
- Prez. Hoojker’is paskyrė 

.komitetų iš pertkiij asmenų iš
tirti karo laivyno ekonomijos 
stoviui, kad tuų būdu atsikirs
tų laivyno sąjungos pirminin
kui Gardiner’ui, kuris puolė

rybos sveikatos komitetas nu- trėmė vieneriems metams iš

3' sprendė šį klausimu ištirti, ar Kauno miesto du studentus a- 
reikia tuo būdu apsunkinti teitininkus. Tuo būdu jiems 
žmones.

GELSENKIRCHEN, Prū- prezidentų dėl laivyno ekono- 
kvmo. Jei per vienų savaitę' sija, lapkr. 4. — Recklingliau-į mijos.
tas nebus atlikta, konferenci-' sene Ruhro policija sudegino • Paskirtam komitete yra trys 
ja baigsis be jokių teigiamų 24,000 dol. vertės įvairių jnai- uolūs prezidento šalininkai, 
rezultatų. į sto produktų, konfiskuotų iš Laivyno sąjunga reikalauja,

kontrabandininkų. , į kad komitetų skirtų kongre-
Gyventojai sukėlė protestus, sas, bet ne prezidentas. 

Žmonėms trūksta maisto, _
2 ŽUVO, 100 SUŽEISTA

PALERMO, Sicilija, lapkr. 
3. —* šv. Dominiko bažnyčio
je tarp 2,000 asmenų kilo pa
liauba. Visi puolėsi prie durų.

policija degina čekoladų, cuk- PAVELDI MILIJONUS DOL 
rų, taip pat kavų, arbatžoles

PINIGŲ APYVARTA 
VOKIETIJOJ

BERLYNAS, Vokietija, la- 
pkr. 4. — Vokietijos pinigų 
apyvarta iš naujo aukštyn pa
kilo. Šiandie apyvartoje yra 
1,550,094,000 dolerių. Šiuos pi
nigus silpnai remia aukso at
sarga.

SUŠAUKIAMAS PAR
LAMENTAS

PARYŽIUS, lapkr. 4. —

tų. Ūkininkų sąjungai negalint 
jų sumokėti, pardavė iš var
žytinių jos namus, esančius 
Kaune Gedimino Kęstučio ga
tvių kampe. Varžytinėse dau
giausiai varžėsi “Maisto” di
rektorius ir tautininkų parti
jos centro valdybos narys La
penas, kuris buvo įvaręs iki 
400,000 litų, bet jam neteko. 
Namų nupirko S. Abramovič 
už 401,000 litų. “M. L.”

bus sutrukdytas mokslaa uni- 
i versitete. Bet prieš vėjų nepa
pūsi.

Dabar, štai, vėl gauta iš Lie- 
Išslydęs iš namų pamato, ^uvos žinių apie tolimesnius 

1313 AVashburne avė., 200 sva- tautininkų vyriausybės darbus, 
rų tašytas akmuo smogė į pra-' Kriminalinė policija jau bai 
einančio negro L. Knight’o,'gė kratų ryšyje su kratomis, 
34 m. amž., galvų. įdarytomis “Ryto” redakcijo-

Paimtas į ligoninę. Ten pra- *r P®8 ed§ kunigų bei stu- 
nešta, kad jis negyvens. Bet dentų ateitininkų, ši kvota jau 
negras pakilo iš lovos ir pa?-Paduota teismo tardytojui, 
kiau pradėjo vaikščioti. | Studentai ateitininkai P. Ši-

Antrųkart patikrinta jo ka-?aa’ Pečeliūnas ir J. Pet
kos stovis. Pranešta, kad jis • suskaitė jau atsidūrė Kauno

pasveiks, nes galvos kaulas, sunkiijjų darbų kalėjime.
Po šių liūdnų įvykių krikš

čionių demokratų partijos pir
mininkas d-ras Bistras lankė- 

pas ministerį pirmininką

NEPAPRASTA GALVA

kampanija už skolų
MAŽINIMĄ

z

PARYŽIUS, lapkr. 3. — 
Grįžęs iš Amerikos ministe
ris pirmininkas Lavai’ig tuo
jau pradėjo kampanijų dėl ka
ro skojų mažinimo. Jis taria
si su Vokietijos ambasadorium 
ir su kitų valstybių atstovais.

ROCKFORD, III., lapkr. 4. 
— Plaujaneiai grindis savo 
bute Mrs. A. Peterson, 40 m. 
ainž., pranešta, kad ji paveldi 
tris milijonus dolerių. Moteri- 

VIENĄ KUNIGĄ NUŽUDĖ,’šk« nebeteko žado. Tik praė

d r tabakų.
Policijos viršininkas atsakė,

2 asmenys žuvo ir apie 100 kad krašto įstatymai nurodo 
sužeista. Pasiaubos priežastis konfiskuotus daiktus naikinti, 
nežinoma. ! ____________

I

kitą Sužeidė

neilaužtas.

SUDEGĖ PAMIŠĖLIŲ
IŠTAIGA i -------------
------------ BILBAO, Ispanija, lapkr. 3.

PENETANGUISHENl^ O- — Komunistų sukurstyta da-
nt., Kanada, lapkr. 3. — Su
degė pamišėlių prieglauda. Se
ptyni pamišėliai žuvo gaisre.

sustreikavo opera
toriai

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Ali America Cables, Ine., ka
belių operatoriams sumažino

Pranešama, kad lapkričio 12 atlyginfanų 10 nuoš. Operato- 
d. bus sušauktas sesijon Pran- r’a* 8US^reikavo. 
cūzijos parlamentas. Ministe
ris pirmininkas Lavai’is pra
neš jam apie savo kelionę į 
Ameriką ir laimėjimus Washi- 
ngtone.

VYSKUPAS ATSAKO GU
BERNATORIUI TEJEDA’I

AUSTRIJOS FAŠISTŲ 
SĄMOKSLAS

PARYŽIUS, lapkr. 3. — 
Žiniomis iš Vienos, Austrijoj 
susektas naujas fašistų sąmo
kslas. Šį kart jų tikslas buvo 
Austriją sujungti su Vengri
ja ir atgaivinti senovės mo
narchijų.

STREIKUOJA TELEFO
NISTĖS

VIENA, Austrija, fapkr. 4.
— Čia sustreikavo telefonų o-Į Išganytojui
peratorės.

jus keletai minutų ji atsipei
kėjo ir pradėjo kalbėti.

si

rbininkų grupė užpuolė du 
praeinančius kunigus. Vienų iš 
jų nušovė, kitų pavojingai su
žeidė.

Darbininkai kunigus užpuo
lė, kada kunigai praeidami 
juos mandagiai pasveikino.

RADO DAUG ŠAUTUVŲ 
IR REVOLVERIŲ

Tūbelį. D-ras Bistras kalbėjo-
“New Era” namų, 604 Blue t gi apie vienintelio katalikų

Ji yra vienos nedidelės val-!lsland ave-’ vienam aukšte P°‘ dienraščio “Ryto” uždarymų
gyklos virėjo žmona. Milijo- licūa P^arė kratų. Rasta 64 įr studentų ateitininkų arešta-
nus jai paliko miręs jos pra-' ^utuvai ir revolveriai. Visų vimų.

ginklų numeriai sunaikinti.
Suimta 5 asmenys.

Policija spėja, kad tai tu
rėjo būt Chicagos smurtinin
kų arsenalas.

diedukas dr. J. Kellogg’as.

IŠGĖRĖ “MUNŠAINĖS”

SOMERSET, Ky., lapkr. 4. 
— 5 metų amž. mergaitė Opai 
Hancock išgėrė kiek tai “mu- 

ALGIERS, Algerija, lapkr., n§ainės” ir po 24 valandų mi-
4. — Šį miestų ir apylinkes į rg 
ištiko smarkus žemės drebė
jimas.

MEXIC0 CITY, lapkr. 3. 
— Vera Cruz’o valstybės gu
bernatoriaus Tejeda’os šalini
nkai paskleidė žinių, kad Vera 
Cruz’o vyskupijos vyskupas 
Rafaelis Guizar yValencia’s 

pasidavė tos valstybės įstaty
mui, kuriuo kunigų skaičius 
valstybėje sumažinamas ligi 
trylikos.

Vietos laikrašty “La Pren- 
sa” vyskupas atviruoju laiš
ku atsako gubernatoriui ir jo 
pakalikams. Pareiškia, kad jei 
jis, vyskupas, pasiduotų tam 
įstatymui, jis nusižengiu savo 

ir užsitarnautų
amžinojo pasmerkimo.

Vyskupas nurodo, kad Vera 
Cruz’o valstybėje yra penki 
vyskupai ir jie įeina į tų try
likos kunigų skaičių. Valsty
bėje yra 1,350,000 katalikų, 
tai kokiu būdu galėtų juos 
aptarnauti 8 kunigai su vys
kupais. Tik vienoje Vera Cru
z’o vyskupijoje yra 300 baž
nyčių ir 850,000 tikinčiųjų., Y- 
ra daugiau kaip 100,000 vaikų, 
kuriems reikalingos tikėjimo 
pamokos.

Gub. Tejeda’oB pastangomis 
išleisto to įstatymo tikslas y- 
ra ne kunigų skaičių mažinti, 
bet katalikams griežtai už
drausti bažnyčiose pamaldas, 
išnaikinti juose tikėjimų, ati
tolinti nuo Dievo taip, kaip 
jis pats yra atitolęs, pareiškia 
vyskupas.

MODERNIŠKA LIGONINĖ

PRIEŠ BANKŲ. SKOLI
NINKUS

Tauragės apskrities saviva
ldybė stato 60 ligonių moder 
niškų ligoninę. Statybos dar
bai tikimasi užbaigti ligi kitų 
metų rugsėjo mėnesio.

PAŽARAS, IR “RINGO”

WEST SIDE. — šį vakarų 
Aušros Vartų parapijos salėj 
bus bazaras ir “bingo” žai
dimas. Prasidės 7:30 vai. va
kare.
X

Westsidiečiai ir svečiai iš 
kitų kolonijų nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti. Rap.

KO REIKIA VENGTI

Prisiekdinta nauja Cook’o 
apskrities “grand jury”, ku- 

Į rios priešaky yra milijoninkas 
ŽENEVA, lapkr. 4. — So- S. Peabody’s. Ši “jury” ims 

vietų Rusija paskelbė, kad ir nagan visus uždarytų bankų 
ji prisideda prie ginklavimosi skolininkus.
sustabdymo per vienerius me

IR SOVIETŲ RUSIJĄ
TIESIA TELŠIŲ-KRETIN- 

GOS GELEŽINKELIO 
LINIJĄ

tus. BAIN’AS PAŠAUKTAS 
TEISMAN j

RYTOJ SPECIALI SESIJA
Vakar teisman buvo pašau- 

SPRINGFIELD, III., lapkr. ktas J. Bain’as, 12-os užda- 
4. — Rytoj atidaroma guber- rytų bankų prezidentas. Tei- 
natoriaus Emmersono sušauk- sėjas Feinberg’as klausinėjo 
tų įstatymų leidimo rūmų (le- jį. Sakė jis serga. Klausinė- 
gislatūros) speciali sesija. Rū- jimo išvados nežinomos, 
mai sušaukti mokesčių per
tvarkymui. ATĖMĖ DAUG BRAN

GENYBIŲ
150,000 DOL NUOSTOLIŲ

Telšių — Kretingos geležin - 
kelio linijos tiesimo darbai 
sparčiai eina. Dirba 700—800 
darbininkų. Jau pastatyta vi
si mažesnieji tiltai. Dabar 
stato 100 metrų ilgumo tiltų 
per Salantų. Jau nutiesė lini
jų nuo Telšių iki naujos sto-i
ties — Kartenos. Šita linijai CHICAGO IR 
jau vaikščioja prekiniai trau-lRES. — Šiandie 
kiniai, gabendami statybos me Salėjau, 
džiagų. Manoma, kad linijos 
statybų baigs ateinančių metų 

i rudenį. “M. L.”

Nesenai susitiko du čfka- 
giškiai fa- kalbasi:

— Klausyk, Jonai, kodėl 
niekas nedraugauja su p. N. 
ir visi jo šalinasi?

— Argi tu dar nežinai? Jo 
visi vengia dėl to, kad jis 
“Draugo” neskaito, dėl to y- 
ra menkai išsilavinęs ir su 
juo negalima pasikalbėti ar
ba pasiginčyti svarbiais gy
venimo klausimais.

ORO STOVIS

Vakar Chicagoj plėšikai pa
grobė deimantų pardavėjų J. 
C. Newton iš New Yorko. Atė-

PARDAVĖ ŪKININKŲ 
S-GOS NAMUS

APYLIN- 
saulėta ir

PINIGŲ VERTĖ

PEORIA, UI., lapkr. 4. - 
Sudegė O’Brien Jobst'*o dra 
bučių parduotuvė. Nuostolių mę apie 200,000 dolerių ver
bas apie 150,000 dolerių. - tės brangenybių, jį paleido.

Žemės ūkio ministerija teis
mo keliu atgavo iš Ūkininkų 
sąjungos kai kurias anksčiau

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

$10.00
3.73
3.93
5.18

23.80
14.00
19.58
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tai nuotaikai viešpataujant, tautininkų pas

tangos sukliudyti katalikiškųjį veikimų bus 

tuščios. Ko drąsiau ir smarkiau katalikai 

veiks, to daugiau naudos bus ir valstybei.

Reikia manyti, kad naujai sudarytoji K. 
V. C. vyriausioji valdyba atkreipi savo dė
mesį į visus konferencijos reikalavimus ir 
visų Lietuvos katalikų visuomenę sutelks 4 
bendrų katalikiškų ir kultūriškų darbų.

DRAUGAS
............ ■" —

Teisių Skyrius

ŠĮ SKYRIŲ VEDA
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN

Narys Chicafcoe Advokatų Sąjungos

DIENOS KLAUSIMAI
gerAs ženklas.

“Lietuvos Aidas’’, tautininkų vyriausybės 
ir jų partijos organas rašo apie triukšmingų 
Katalikų Veikimo Centro konferencijų, apie 
priekaištus valdybai, nepasitenkinimų katali
kiška spauda. “L. A.” paduodamas tas ži
nias, matyti, nori pašiepti katalikų veikimų.

-Mes gi džiaugiamės dėl tų “triukšmų”. 
Pats oficiozas rašo, kad KVC. konferencijoj 
triukšmauta ir priekaištai daryta dėl centro 
valdybos per mažo veikimo. Taip pat nuro
dyta, kad K. V. V. vyriausioji valdyba ne pa
kankamai atlieka savo uždavinius. Kad ji ne
duodanti veikimo tono provincijai. Prof. Ere 
tas pagyręs mestus priekaištus vyliausiajai 
K. V. C. valdybai ir dar pabriežęs, kad K. V. 
C. konferencijos yra tik pralaimėjimo regis
tracijoj. Buvo daioma priekaištų ir tiems dva, 
sininkanis, kurie kokiu nors būdu palaiko 
tautininkus, kovojančius prieš katalikybę. Jie 
kažko prisibijų. Tokių esu ir K. V. C. viršūnė
se. Dėl to jie turi atsistųtvdinti. Centro val
dyba pasiaiškino, kad ji dirbusi, kiek galėjusi 
ir kiek Lietuvos dabartinio gyvenimo sųlygos 
leidusios.

K. V. C. skaitlingoj konferencijoj kilę ne
pasitenkinimo balsai dėl nepakankamo veik
lumo, mūsų manymu, yra geras ženklas. Jis 
aiškiai parodo, kad Lietuvos katalikų visuo
menė yra pilna gražaus entuziazmo, kad ji no
ri veikti. Iš to taip pat aišku, kad katalikiš
koji visuomenė reikalauja stipraus centro, gi 
ros, sumanios ir drųsios vadovybės. Ji rei
kalauja, kad ir spauda plačiau apimtų Lietu
vos visuonieniškųjį veikimų, kad ji vadovau
tų.

Nors šiandien visokiam veikimui Lietu
voje sunku yra plėstis, tačiau tokiai pakel

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
ENCIKLIKA

<• * Non abbiaao hisogno ’')

DĖL KATAUKI&KOJO VEIKIMO

{Tęsinys)
Kuria tad teise ir meile visi tie turė

jo būti išmesti ar nepriimti, kada, turė^ 
darni reikalaujamas ypatybes, pasiduoda
vo tam įstatymui? Režimas ir partija, 
kuri priklausantiems prie Liaudies Rai
tijos atrodė priduodanti' tiek didelės .jė
gos politinėje srityje, turėjo būti Katali
kiškam Veikimui dėkinga, kad tie žmo
nės buvo išimti iš |M>litinės aplinkimms 
ir tiesioginiu būdu Įpareigoti išvystyti tik 
religinį, bet ne politinį, veikimų.

Priešingai, Mes, Bažnyčia, Religija, iš
tikimi katalikai {ir ne.tik Mes) negalime 
būti dėkingi tiems, kurie, išstūmę socia
lizmų ir masonerijų, aiškius Mūsų ,(ir ne 
tik Mūsų) priešus, juos vėl taip plačiai 
įsileido, kų visi mato ir apgailestauja; ii* 
šie tapo tiek stiprūs, pavojingi ir kenks
mingi, kiek yja slajiti ir drauge naujų 
apvstovų palaikomi.

Mums daug kartų kalbėjo aįūe sulau

r ?
Trečiadienis, Lapkr. 4, 1931

pašiepimo viųtiek neišeis ūko. pastogės. Ji reikalavo, kad jis 
Savo vyrui pasakė: sumokėtų už nupirktus bal-

— Iš tavo malamų miltų dus ir duotų jai su dukterim 
blynų nebus. Nei automobilio atskirų išlaikymų, 
repurduosiu, nei į mažesnius Abį pusės pasigalando savo 
kambariui nesikraustysiū. keršto dalgius h stojo kovon 

Ištisus metus lnkstaitis mė į teismų. Teismo kamb. Ink- 
gino savo žmonų perkalbėti šiuri ienė, praeidama pro savo 
savo pusėn, bet veltui. Būtų tyrų, pažiūrėjo : jį rūsčiai

Tuo taktu, kad pati katalikiškoji visuo- KAS YRA NAMUI GALVA— nę kaip pavyzdį, savo vyrams ihuvę galima greičiau šaltų skersomis, baltomis akimis
1. enė reikalauja darbo, reikia tik džiaugtis. 
Tai yra geras ženklas.

VYRAS AR MOTERIS? j prikišdavo, sakydamos: geležį sulenkti, negu Inkstai- bet, nuostabu, tas jo nė kiek

TAI TIK ŽAISLAS.
Aš tau parodysiu, kas y- šlama, automobiliu važinėja, 

tas ar boba, — kalbėjo pik- pramogų turi, o kų aš turiu? 
[tuoju Simas lnkstaitis į savo Kasdien dirbu, Vergauju -—

Žiūrėk, Inkstaitienė šilkais tienės nusistatymų pakeisti, neužrūstiuo. Priešingai, toks
Toks Inkstaičio žmonos užsi ištrus, jausmo, šaltas, jos 
spyrimas privedė jį prie ne- žvilgsnis išviliojo iš jo veido 
kantrybės. Jis padavė jai ui- tik švelnių šypsenų. Jis galvo- 
tlmatumų, sakydamas, kad jei- jo sau:
gu ji geruoju nesutiks, tai jis — Gal dar. mieioji mano bi 
v ištiek savotiškai sutvarkys. Itele’, sugrįši į nraio avilį neš

iais metais įėjo į madų visokie morali ra šių namų šeimininkas, vy- valau, skalbiu, verdu, prie pe
ri urnai. Prezidentas Roover’is suteikė Euro-j žmonų Kleopatrų. įėiaus smilkstu, nematau link-
pai moratorium ų per vienus metus skolų ne- — rpu nian nieko panašaus smos dienos. Kitos moterys mo 
mokėti. Daug kas mano, kad tas moratorium’- neparodysi, — atkirto Inkstą -i^a gyventi, neriogso stuboje !J1 atsakė, kad nesikraustys, Įti šeimyninio ramumo me 
as turės būti pratęstas dar metams, o gal net įtienė autoritetingu balsu. —' užsidarusios, o kai kurios net ”O1S ir tarp plikų sienų pusi-j lauš Įgėlei, tai įgėlei, tiek >0. 
ligi .tol, kol Amerika tų skolų turės visai issi-jir jeį perdaug kaip gaidys į ir į Italijų nuvyksta. liks. Į Skaudus įgėlimas, bet dar
žadėti. akis šokinėsi, tai bematant ši-1 Per visų savo santuokos' Kaip Inkstai!is sakė, taip ir [skaudesnės yra suardyto gy-

Pastaruoju laiku Tautų Sąjungoje kilo tuo samčiu guzų į kaktų įdė-!gyvenimų lnkstaitis dirbo m*;! padare. Automobilį pardavė,Įvenimo pasekmės. Ne aš pie
ši įmanyti tas paskelbti ginklavimosi moralo-, sįu> -šinįstų ir iki paskutiniųjų tre- [išsinuomojo mažesnius, piges i miltinis išgeriu santuokos gy
rium’ų. Tai reiškia, kad per metus laiko vai- _ jeį no,.^ j.atj geraį jų nietų, uždirbdavo po $8.00 nius kambarius ir ten pervežė |venįniQ tulžies taurę, bet sal
dybės sustabdo ginklavimosi. 36 valstybės iŠ išbalzamuočiau, tai pamėgink, dienai. Pastaraisiais metais,!visus baldus nepaisydamas sa- dus, sutariamas ateities gv 
04 prie Tautų Sųjungos sumanymo prisidėjo. [_ atšovė lnkstaitis. , sumažėjus darbams, sumažėjo vo žmonos protestų ir grasini- venimas gal panaikins tų kar-
Prisidėjo ii- Jungtinės Valstybės. , I Panašflt. barniai ĮkaičiųUr Inkstaičio ne tik darbo die-M- Inkstaitienė buvo pašau- tybę

Patys tos vienų metų “ŠventėsV suma- jnamuose buvo kasdieniniai nos sakaitėje, bet ii pats atly-[ku4i net ir P©Uęij*, kad sulai'j Prasidėjo byla ir liudytojų 
nvtojai nesitiki sulaukti daug ko gero iš sa- per paskutinius kelerius me- ginimas. Tokiomis aplinkybė- ;kyt-M vežikus nuo Kraustymo; tardymas. Teisėjas, išklausęs 
vo sumanymo. Esu tai bus tik “gentlemen’s ' .......................
agreements”, kuris šiek tiek paveiks į žmo
nijos psichologijų ir parodys, kad pasaulic 
tautos “rimtai” stovi už nusiginklavimų.

Žinoma, ir vienų metų ginklavimosi mo
ratorium’o sumanymas yra neblogas dalykas, 
jei nieko geresnio nesugalvojama. Tačiau jį 
reikia vadinti žaislu.

namuose 
per pasl
tus. To visa priežastimi eko- mis džiaugdavosi gavęs pusę 
nomiškij gyvenimo sųlygų -m-'savu senos savaitinės algos. !<'alykų stovį, patarė jai kreip- gus. karštus, insinuacijų pil- 
kitėjimas. ' ' " į Inkstaiėiai, taip Duognįaj tis pas advokatų. Policijantai, jnns advokatų argumentus,

ls(, bet toji, sužinojus iš vyro apie abiejų šalių parodymus ir ii-

Inkstaiėiai buvo susituokę gyvendami, ne tik nieko sau k, dapglun veikti, pasakė štai kų;
prieš dvylikę metų ir angino nesutaupė ateičiai, netikė-į f'‘sMo 1 ,“Sin» ir su«r|žo 1 “ Ab“0*» “P V>TO ir
vienų dukterį Aiieijų. Jie gv-|tiems blogiems metams, betį”“** pabaigti pertiauktųjįuotens, pareiga yra, gyventi
veno nuomojamam puošniais dar gerokai visur įsiskolino Sa!"slkstlk*’’- . I8“'“®“ '“taikoj, vienas ki-

Inkstaitienė nėjo į naujų tam pataikauti, vienas kitų 
vyro parinktų butų. Tų naktį gerbti ir abiem sutariamai 
su dukterini, kurių su savim šeimininkauti ir dorai ir pa-

. baldais įrengtam šešių kam- vo tokia nelemta padėtimi Ink- 
Pasaulis kitokiu keliu turi eiti, jei ištia- barių name. Nuomos mokėjo ! staitis gerokai susirūpino. Bū

ro nori įsteigti nuolatinę žemėje taikų. Didžio- $85.4X1 per mėnesį. Turėjo pi-[vo ko ir rūpintis, nes skoli- 
sios valstybės būtinai turi atitaisyti tas janų, radijų, automobilį ir vi- rankai pradėjo jau į duris ka- 
skriaudas, kurias yra padariusios savo mažės- sus moderniškus patogumus, ienti. Priėjo ožka prie vėži
nėms ir silpnesnėms seserims. Jos taip pat Dukterį leido į konservatori- mo, reikėjo ieškoti išėjimo

pasiėmė, pernakvojo pas savo 
seserį, kuri, nors jos žygiams

vyzdingai auklėti savo vai
kus. Žinoma, kartais susidaro

nelabai simpatizavo, bet kaip nepakenčiamos aplinkybės,
turi tinkamai atsiskaityti tarp savęs, išlygin- jų mokytis pijanu skambinti. Kad sumažintų išlaidas, Ink- sesefe1’ nenorėjo atsaky ti n«k-,kurios padaro sutariamų gy
ti sienas, atsižadėti kerštavimų, neapykantos. pati Inkstaitienė buvo šva- staitis proponavo savo fmo-įvyne8, klt* dienę susipirko! veninių negalimu. Bet šiame

Bet tikriausias kelias į taikų yra — ves- H, apsukri moteriškė, visada nai parduoti mašinų ir persi- i'aJv naujUt< baldus, sumokėjų
ti visų žmonijų prie to, kad ji griežtai pil- . madiškai puošėsi ir pati au- kelti į mažesnį, pigesnį, kėlu- ' šimtų dolerių rankpinigių,

tomobiliu važinėjo. Ji mėgda- rių kambarių butų, bent kol l,a>,i!'k<)lin^'i iš savo ųesar*. Ke-
vo atkreipti į save vyriškių a-(iaikai pagerės. Inkstaitienė dienų laikolai|>y Inkstai-

ilvtų Dievo ir Bažnyčios įsakymus.

TAI BENT PATRUKTAI.

Prieš keletu metų Lietuvoje labai gra
žiai veikė ūkininkų sųjungm Ji veikė plačiai 
ir daug gero kraštui padarė. Ji kėlė Lietu- jtiškai. 
vos žemės ūkį, stiprino ekonomiškų ūkininkų [ Toks dnkstaočių 
būtį.%

atsitikime nėra pagrindo, ant 
kuruos būtų galima remti at
skiro išlaikymo skundas. 

“Viena iš svarbiausių vyro
, ■ + r i-- j • i i • », . .v ... lienės senasis butas buvo už-pareigų yra parūpinti savokj ir tuo didžiuodavosi, šaky- buvo griežtai priešinga tokiam1 - 1 ot 1

. , , . . - .1 1 • xt - pildytas naujais baldais ra- šeimai tinkamų butų, kurd,dama, kad turi savyje vpatin- ekonom. planui. Nuomone, tai1J ’’ L w
gų patraukiančių ypatybę. Žo- būtų baisus sociališkas nus-
džiu gyveno gana aristokra- mūkimas. Kų draugai ir kai-

' kalniais ir papuošalais, maistų, drabužius ir apginti
.» , .. . ... r j . • jos narius nuo sužalojimo irKo kelių savaičių Inkstai- ...... _ /

mynai pasakys, sužinoję apie lienė patraukė savo vyra į tei- įžeidimo. Ryšyje su minėtomi- 
is, vyras turi tam ti-per didelis sinų, įtardama jį, neva jis ap- Paiel8'ollu

1, - . . . . .... . , . .. ... ... . . . - . ■ , ;kras teises, reikalingas toms.būdas padare nemažų nešilti- smūgis jai, geriau bristi giliau l.udo jų ir dukterį, pabunda-! . ...
Kadangi ši organizacija buvo katalikų akinių ir kitose šeimose. Kitos į. skolų, negu duoti progos mas sų savim vislia baldus ir 'lsollk pareigom.* atlikti. V y

gyveuin^ tai. Ne, tai būtų

suorganizuota ir jų vadovaujama, tautininkų moterys, imdamos Inkstaitie- kitiems pasityčioti. Bet nuo palipamas jąs be cento ir
vyriausybė pasiskubino jų likviduoti su di-  ............. .. .......... . -r.— ■■■■■■■■■ . .. ■ -.i m—.
dėlė visam kraštui skriauda. To vietoje tau- kelbė, kad Kaune parduoti paskutinė ūkiniu- tų, bet nupirko žydas už 401,000 litų. 
tininkųi sustiprino socialistų kooperatyvus ir kų sųjungos nuosavybė — namai. Juos par- į Vadinasi, tautininkų vyriausybė smau- 
svetimšalius įmonininkus. davė žemės ūkio ministerija. Tautininkų šu- | čia lietuvių ekonomiškas organizacijas, o

Šiomis dienomis Lietuvos spauda pas las 1-apėnas už namus buvo įsiūlęs 400,(XX) Ii- j stiprina žydus. Tai bent patrijotail

ras. turi tokių pat tiesę apgin
ti savo žmonų arba savo vai
kų ir apginti jos arba jo tei
ses* kaip ir pats save, o e- 
saiit būtinam reikalui, net ir 

Tęsinys 3 pusi.)

žytus padarytus pasižadėjimus; visuomet 
prašėme nurodyti vaidus ir duoti 
aiškių faktų, . noritlamį tuojau 
įsikišti ir tinkamai sutvarkyti, bet į Mū
sų prašymų niekuomet nebuvo atsakyta.

Pranešimas skelbia, kad svarbi dalis 1 
organizacinio pobūdžio veiksmų buvo i 
kaip tik politinės prigimties ir kad nieko 
bendro neturėjo su “religiniu atikiėjiiuu 
ir tikėjimo platinimu.” Dėl tokio nekom- 
petentiškumo ir tokio supainioto būdo, 
kuriuo Katalikiškam Veikimui primetu 
tokius uždavinius, visi tie, kurie pažįsta 
šių dienų gyveninių ir juo gyvena, žino, 
kad nėra iniciatyvos ir veikimo, prade
dant dvasiniu ir moksliniu, baigiant ma
terialiniu ir mechaniniu, kurie nereika
lautų organizacijos ir organizacinių veik
snių, ir kad ir vieni, ir kiti nesutampa vie
ni su kitais dėl įvairių iniciatyvų ir vei
kimo tikslų, bet kiyl tie organizaciniai 
ženklai via vien priemonė gerinu pasiek
ti tų uždavinių, kuriuos kiekvienas sau 
jmsistato.

Taigi {tęsia prjmešimas) stiprinusias 
argmnentas, kuriuo galima pateisinti Ka 
talikiško jaunimo skyrių uždarymų, yra. 
Valstybės apsauga, ir ši yra paprasčiausia 
kiekvienos valdžios paneigs. Nėra jok'os 
abejiMiės apie tokios teisės ir tokio jia

n igos kilnumų ir gyvų svarbų, tai mes 
pabrėžiame, nes manome įr norime, kaip 
ir visai garbingi ir protingi, būtinai to 
laikytis, kad pirmutinė teisė yra atlikti 
savo pareigų. Bet visi tie, kurie gavo ir 
skaitė pranešimų, būtų su nepasitikėjimu 
nusišypsoję ir labai nustebę, jei praneši
mas būtų pridėjęs, kad iš uždarytų kata
likiškojo .jaunimo skyrių buvo, ir yra, 
1U/MI0 mergaičių skyrių, kurie skaitė be
veik 500,000 narių — jaunų moterų ir 
mergaičių, iš kurių -pusės kasgi gali ma
tyti rimtų pavojų ir tikrų grasinimų val
stybės saugumui ? Reikia žinoti ir tai, kad 
tik 220,000 buvo aktyvių narių; daugiau 
kaip 1(XI,(XX) mažų liaudinių ir apie 150,- 
(XX) dar visai mažutėlių.

Lieka dar katalikų vyrų jaunimo sky
riai, tas i»ts katalikų jaunimas, Runs 
partijos jaunimo laikraščiuose, kalbose ir 
MulinamuiKse vyresnybės cirkuliaruose 
buvo vaisKlno.įamas ir nurodomas vien pa
niekai ir pajuokai (su kokiu ja»dagoginės 
atsakomybės jausmu, paminėjus vien tik 
šitų dalykų, kiekvienas mato), kaip bai
lių minia, tinkanti tien nešti žvakes ir 
kalbėti šventose procesijose rąžančių, ir 
kuris, 'kai būt, <iėl šito, šiais paskutiniais 
laikais kiek kartų ir su labai nekrinta 
drųsa buvo užpultas ir blogai su juo pa

sielgta net iki kraujo, nieapgintas tų, iai- 
rie galėjo ir turėjo jį apsaugoti, jei ne 
dėl ko kito, tai vien dėl to, kad ramūs 
ir beginkliai buvo žiauriai ir dažnai gin
kluotų užpulti.
Čia kava nėra politinė, bet moralinė ir 

religinė.
Jei šis yra tvirčiausias argumentas no

rėto Mūsų brangių ir karžygiškų Katalik. 
Veikimo jaunimo sąjungų 'sunaikinimo 
{pats žodis neleidžia abejoti apie inten
cijų), Jūs, (darbingieji Broliai, matote, 
kad Mes turime ir galime džiaugtis, nes 
taip aiškiai aikštėn išeina argumentas, 
kuris pats savyje būtų neįtikėtinas ir nc- 
įianiatuotas. Bet kaip tik turime pakar
toti, kad “mentita ėst iniquitas sibi” (Ps. 
26, 12), ir kad “tvirčiausias argumentas” 
norėto “ suaaikiainoo” yra ieškotinas ki
toje srityje: dabar kovojama kova nėra 
politinė, bet nioraliaė ir religinė: aiškiau
siai moralinė ir religinė.

Reikia užmerkti prieš tų tiesų akis ir 
matyti, net atrasti politikų ten, kur yra 
tik Religija ir Dorovė, kad padarytum iš
vadų, kaip pranešimas paniurę, kad, gink, 
pavojumi Valstybei. Ih-įstame sakyti, kad 
jų neras, nebent skaitytų ir aiškintų pa
gal neteisingas ir iš anksto turimas suvo
kus, visiškai priešingai faktams ir gau

si ilgiems įrodymams ir liudijimams. Jeigu 
atsirastų tikri ir verti pasvarstyti, Mes 
pirmi juos pripažinsime ir su jais skai- 
tysimės. Bet kasgi gali, pavyzdžiui, kal
tinti politika, ir tai Valstybei pavojinga 
politika, kai kuriuos nurodymus ir nusis
kundimus dėl piktų (msielgiuių, įvykusių 
prieš paskutinius faktas, padarytų Kata
likiškam Veikimui daug kartų ir dange- 
buvusi susidarius kvaila padėtis, kada, 
“svetimos — Vatikano” valdžios nuro
dymais, susikūrė stipri organizacija, ko 
nė viena šio pasaulio vaklžia nebūtų lei
dusi.

Yra sekvestruoti visi visų Italijos Ka
talikiškojo Veikimo centrų dokumentai, ir 
toliau sulaikoma ir sekvestruojama {taip 
pat ir tai daloma) visoks susirašinėjimas, 
kuris tik galima įtarti turįs bet kokių 
ryšių su uidrytomis, taip pat net ir su 
neuždarytomis, pat., oratorijom, Sąjungo
mis. Tad tepasako pagaliau Minim, visam 
Kraštui, pasauliui, kiek ir kokių politikos 
dokumentų surado, tos politikos, kurių su
kėlė ir vedė Katalikiškasis Veikimas su 
lyje vietų? Arba kas gali remtis privers
tais ir jėga išreikalautais pranešimais, 
kate, kaip Mums yra žinoimg kai kuriose 
vigtose įvykol * >

(Bus daugiau)
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GRAŽŪS RETOS VEISLĖS GAIDUKAI.

Ateinantį mėnesį Chicago’s Colliseum’e įvyks paukščių 
paroda (exposition), kurioj bus išstatyta ir šie retos veis
lės gaidukai (ar vištelės). 1 — paeina iš Austrijos, 2 — iš 
Japonijos, 3 — iš Java salos, 4 — iš Prancūzijos ir Olandijos.

A. Gr.

KAIP VEIKĖ ŠNIPAI D. KARO METU.
Didysis karas paliko tokių nenori pats pražūti ir savuo-

pėdsakų; kaip nė vienas ki
tas. Maža, kad didžiojo karo 
metu buvo išrasta ir paleista 
darban įvairiausių žudomų ii 
griaunamų pabūklų. Jis pa
gimdė ir ištobulino negirdėto 
iki tol atkaklumo ir sumąny-

TEISIŲ SKYRIUS jos iškelta byla atmetama. 
Tegu eina gyventi pas savo 
vyrų, o pirktus baldus, tegu 
grąžina ten, iš kur juos gavo. 
Vyras neturi už juos mokėti, 
nes jie nebuvo nei jai nei jam 
reikalingi.”

Taigi, matote, kaip byla pa

(Tąsa iš 2 pusi.)
užmušti kitų, jų arba jį begi
nant.

“Kadangi vyro pareiga yra 
parūpinti savo šeimai tinka
mų butų ir išlaikymų, tai jis sibaigė. Šį kartų vyras laimė- 
turi teisę parinkti ir nustaty- j0. Ar toji bitelė grįš į Simo 
t i gyvenimo vietų.-Šiuo atžvil- avilį šeimyninio medaus neš- 
giu vyro autoritetas yra ne- ti, nežinia, bet būtų pagirt,na 
ginčijamas. Jis yra namų gal- moteriškė, jei taip pasielgtų.
va. Žmona turi gyventi pas j ____________
savo vyrų, o ne vyras pas sa
vo žmonų. Jei žmona atsisako
gyventi vyro parinktoje vieto- j _________
je vien dėl minčių skirtumo; Kame mergelės geKonplau- 
arba kokio nors keisto nepa- kės.
grįsto savotiško nusistatymo, j Linksmutę, gražių dainų 
tai ji tuo būdu vengia savo traukia,

KAME MERGELĖS GEL
TONPLAUKĖS.

da, kai su ja buvo užmezgęs 
meiliškus santykius vienas 
Prancūzų karo ininisteris ir

sius pražudyti.
Garsioji Mata Hafi.

Šnipas N. 21 pridarė Pran
cūzijai ir sųjungininkams be
gales blogybių. Ant sąžinės to j gudri ir daug kartų išvengė 

pastatytų jai kilpų. Jos atsar
gumas buvo tokio laipsnio, 
kad ligi 191G meti} geriausi

baisaus vokiečių agento guli 
mažiausiai divizija užmuštų 

mo slaptųjų tarnyba — šnipi-j kareivių ir 17 transportų, ku- 
nėjimų. riuos paskandino vokiečių' mūsų sekliui negalėjo susek-

santuokos pareigų, ir ji laiko
ma pabėgėlė.

“Bet, antra vertus, vyro pa
rinkta vieta turi būt gyveni
mui tinkama ir sulig jo išga-

Po didžiojo karo. praėjo ke
liolika metų. Bet d. karo atsi
minimai vis dar tebeteikia 
daug naujų ir naujų duomenų, 
kuriais negali nesusidomėti ir 
šalto kraujo žmogus.

Didžiojo karo atsiminimai 
yra labai skaitomi ne tik dėl 
jų įdomumo, bet ir kaip pa
mokomi faktai. Patyrimai iš 
d. karo gali mums būti labai 
naudingi. Juos reikia žino
ti kiekvienam šauliui, kiek
vienam piliečiui. Čia paduo
damos ištraukos iš vieno žy
maus prancūzų žvalgybos a- 
gento Charles Lucieto atsimi
nimų apie šnipij veikimų. Atsi
minimai puikiai vaizduoja šni 
pų darbų, tų žinių priešų kra
šte rinkimo ir savo štabams 
persiuntimo priemones. Jie pa

'nardomieji laivai. ti, kaip ji siunčia ir gauna
Šnipui N. 21 taip sekėsi to- s»vo korespondencijų. Paga- 

del, kad jis buvo inoteris, pa- bau, tik 1916 metais jų dar- 
garsėjusi šokikė, suviliotoja kas susilaukė vaisių. Paaiš- 
Mata Hari. Dar ir dabar apie kėjo, kad susirašinėjamu vo- 
jų eina daugybė viena kitai kiečiais per vienų neutralios
priešingų legendų. Dauguma valstybės atstvoybę. 
apsiputoję įrodinėjo, kad ji Bet atsirado vėl kliūtis: Ma- 
sušaudyta nekaltai, daugelis ta Hari susirašinėjimas buvo 
žymių tais laikais Žmonių dė- šifruotas.
jo visas pastangas, norėdami Dar neatėjo laikas paskelb- 
išgelbėti šnipę nuo mirties. ti daug įdomių tos bylos smul- 

Bet legendos lieka legendo- hinenų, bet skaitytojai tepati- 
mis, o štai kų karštomis 1917 kad prancūzų kontržvalgy- 
metij liepos mėnesio dienoiųis
pasakė karo teismui faktai.

Mata Hari vardas į Vokie-
i

čių vyriausiojo štabo sąrašus 
įrašytas dar gerokai prieš 
karų, kai ji, baigusi šnipų mo-: 
kyklų Tirgartene, 1914 metais | 
stojo tarnauti vokiečių žval-

ba nieku būdu negalėjo gauti 
neginčijamų Mata Mari kaltu
mo įrodymų. Įtarimų buvo 

vienas labai aukštas asmuo iš pakankamai, bet jų suėmus Buvo žinių, kad Vokiečių vy- 
Prancūzų užsienių reikalų mi-Į pasiremiant ginčytinais duo-! l iausiąs štabas nepaprastai 
nisterijos. Bet sekti šnipų dar menįmis galėjo sukelti dauge-j domėjosi ta sąjungininkų avia 
nereiškia pagauti ji su misi- lį aukštų ir įtakingų asmenų, j ei jos baze. Tad buvo visi duo- 
kaltimo žymėmis. Mata Hari Juk Mata Hari turėjo meiliš- menys, kad šnipė gavo spe 
buvo labai protingu, sukta ir kus santykius ne tik su Vo-ickilų uždavinį iš vokiečių Sta

klelių kronprincu ir Olandų | bo. Jai maloniai išdavė lei 
ministeriu pirmininku Van- dimą ir pavedė jų geriems se- 
der Lindenu, bet ir su visa J klianis. Bet, nelaimei, dėl vie- 
eile Ritų žymių Europos poli-'no seklio neakylumo, ji pašte 
tinių veikėjų. bėjo, kad jų seka. Paviešėjusi

Prancūzų kontržvalgyba tn-

Ši Mata Hari kelionė įtaria
mai supuolė su didelio aero
dromo tume rajone statyba.

kelias savaites Vitely ir nesu 
įėjo patiekti karo teismui ir sikompromitavusi, Mata Hari
respublikos prezidentui tokius 
neabejotinus ir neginčijamus 
Mata Hari kaltumo įrodymus, 
kurie nutildytų įsikišimus net 
galingiausių jos gynėjų ir glo
bėjų.

Tokių įrodymų atsirado. 
Kartų ji paprašė leidimo

nuvykti į pafrontę, į Vitelį. 
esą slaugyti sužeisto rusų 
karininko, kuriam ji rodė sa
vo ypatingų palankumų.

grįžo į Paryžių.
Bylai nesimatė galo, nors 

Prancūzų žvalgyba neabejojo 
Matos Hari kaltumu. Tada 
vyriausybės įstaigos nutapė 
išvaryti šnipę iš Prancūzijos.

Kontržvalgybos viršininkas 
kap. Ladu tų sprendimų Įvy k
dyti pasiėmė pate.

Kartų jis nuėjo pas šnipę ii 
be ilgų kalbų pareiškė:

(Bus daugiau)

rodo, kad kiekvienas krašto gybon. Dar prieš karų ji pra-' 
pilietis turi būti budrus, jei dėta akyliai sekti, net ir ta- j

Štai Yra Jusp Darbas,
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 
jiems reikalinga bent kokia pagelto nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais. v

Visuomet turėkite po ranka bonkų’to gar
saus linimento

PAIN-EXPELIIĘRS^>J
Jreg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi pergalimai, visokių*ruŠių*gėlimai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam limmentui. nPAIN-EAPKL- 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos”, forma, —•

. . Parsiduoda Visur

LIETUVIAI 
GARSINKITE 

DRAUGĄ”U

Gėlių darželį laisto, puošia, 
Išaugę rūtos supas, ošia. 
Mes grįšim ten!

Galingai šimto narių L. V. 
‘ ‘ Dainos ’ ’ choras dainuoja

Kaina 35c. ir 70c.
• Tikrasis, turi INKARO vaiibaženklĮ.

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 
dienrašti “Draugų”.

les. Jei vyras tyčia parinktų baigdamas operetę “Į tėvy- 
tokių vietų', kuri darytų žmo- *nę”, kuri bus statoma scenoj 
nai nesmagumo, kenktų jos lapkr. g d., Gimimo P. S.

parapijos salėj.
Choras, solistai, solistės, 

orkestrą kasdien daro prakti-. 
kas, kad operetė kogražiausmi 
išeitų, kad publikai padarytų 
didelio įspūdžio.

Operetę režisuoja pats au
torius Šilelis — p. Šimutis.

Vaidinimas prasidės 7:30 
vai. vak. Po lošimo bus šokiai.

Pupa.

sveikatai ir tas verstų jų atsi
sakyti eiti į tokių vietų gy
venti, tai jos atsisakymas, to
kiomis sąlygomis, būtų patei
sinamas.

“Šiame atsitikime Inkstai- 
tis dėl nedarbo ir uždarbio ^u-

t
mažėjimo išnuomojo mažesniu 
kambarius, kad sumažintų iš
laidas. Automobilį pardavė dėl 
tos pačios priežasties. Tai bu
vo ne tik protingas, bet ir rei
kalingas žygis. Iš Inkstaitie- 
nės pusės nebuvo jokių įrody
mų, kad vyro nusamdyti kam
bariai nebuvo gyvenimui tin
kami, bet, priešingai, buvo į- 
tikinančių parodymų iš vyro 
pusės, kad jie buvo švarūs, 
šviesūs, gražioje apylinkėje, 
bet tiktai mažesni. Inkstaitie- 
nė užsispyrė į tuos kambarius 
neiti vien dėl savo tuščio išdi
dumo ir parodymo šeimyninio 
autoriteto, kurio, pagal teises 
visai neturėj6. Jos pareiga 
buvo eiti sykiu su savo vyru 
į naujųjų vietų. Ne kiekvie
na diena yra saulėta; kiekvie
no žmogaus gyvenime atsiran
da ūkanotų, debesuotų ir ly
tingų dienų, kurios reikia per 
gyventi. Kadangi Tnkstaiticnė 
pasielgė visai neteisėtai, tai

REMKITE VISUS BIZNIS 
rius Kurie skelbiasi 

“DRAUGE”.

l_ACHAWICZ IR SŪNUS
PAOBABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus.

Remkime ir Platinkime 
‘Draugų”! (

Savo Dienraštį

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas
Murins valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Jg pamėgslte 
Knyga “Eye Care” arba “Eys 
Beanty” ant pareikalavimo.

Murina C®., Dpt. H. A. 9 B. OUe 9t., CUcate

HLLY'S UNCLE

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.
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tybos ir skolinamąsias apul Visgi paaiškėjo, kad Laval’-

Įvairūs Straipsniai.

■JUOSAVYBB VEDA PRk 
PAVYZDINGOS PI

LIETYBES

kas. Neabejojama, kad tos io misija yra apvainikuota 
spulkos padavė daug gera pi- laimėjimais. Jis nelaimėjo tik 
liečiams šiame krašte ir jkvė- vieno dalyko. Prezidentas 

tautelių vėliau susidarė guliu- l*'"' giažij pasiryžimų jsig\ti lloover is nesutiko garantuo

gos tauto
Tos tautos, kuriij piliečiai

nuosavybę ir turėti savo gyve
namuosius namus. Spulkų pla-

l'erencija kuris įvykti ateinan-valstybėms gelbėti grąžinti tų kos proporcijonalai mažinti

Ar namų nuosavybė yra e 
i učiai i s dėsnis pavyzdingai i buvo pažangesnės ir civiliza 
vykdyti pilietybei? Įvijoje. Tokios tautos yra ga

Atsakant reikia pasakyti,; tingiausios mūsų gadynėje

labiau vertino namų židinį ir na8 paperka, tave ir ragina bū- 
buvo labiau prisirišę prie jų, taupiam. Aš reiškiu geriau-

td tikrai taip yra.
Senovės žmonių gyvenimo 
torijoje skaitome, kad seno

vės žmonės visada troško tū
loti kokių nors gyvenamųjų

čių metų pradžioje. Mūsų kra- standdrdų. Į joms karo skolas. Karo skolų
što vyriausybė visų laikų dir- Nenuostabu, jei šio krašto mažinimas skaudžiai palies šio 
bo tos konferencijos sekmin- visuomenė sujudo dėl prezi- krašto gyventojus, nes jie tu- 
gumui. Buvo nusistačiusi, kad dento nusileidimų. Pačios res- rėš dirbti Europos valstybių 
pasaulio valstybės iš tikrųjų publikonų partijos vadai reiš-;naudai. Kam gi reikalinga ta 
nusiginkluotų. Po įvykusių kia didelį nepasitenkinimų, nauja našta?
pasitarimų paaiškėjo, kad šis Kalbama apie galima partijos 
nusistatymas pakeistas. Kon- suskilimų.

ti Prancūzijai apsaugų, jeigu 
ji turėtu nusiginkluoti. Kituo
se reikaluose prezidentas dau 
giau nusileido, negu buvo nu 
matyta.

Štai, kodėl visuomenė suju- 
Įdo prieš daromus nusileidi-sius savo linkėjimus, kad spu 

Ikų visos gražaus darbo pas 
tanios būtų sėkmingos.”

Calvin Coolidyt.

Pirmiausia, jib apleido šios

l'erencija turi įvykti ateinam į Jei karo skolos suglaustos
ciais metais, bet nereikia lauk su reparacijomis, reikia lauk

muš.

ti, kad tas bet kokiu būdu pa- ti karo skolų mažinimo. Vo- 
veiktų Prancūzijų, kad ji su- kietija reikalaus mažinti Tepa
tiktų nusiginkluoti. Ji sakys, racijas. Šiuo atveju santarvės 
kad nusiginklavimas negali- (valstybės reikalaus iš Anieri- 
mas, nes galinga Amerika ne

valstybės ilgų metų laikomų 
pozicijų, kad karo skolos ne
turi būti jungiamos su repą-

ženkle savo Dirbti '-'l« dėl pasisavinimo kronų ■*=«“““• Matyt, UvaHa su- 
ženklas save pagerbti. > * gebėjo ji įtikinti, kad karo
vertus, jauties apsau-J)Ub »Pien<lzlama sausio men J , . . . , .

Kai kurie gali nesutikti su
manim, tačiau aš tikiu, kad 
nuosavybės įsigijimas yra gi ' 
rtinas

Pranešama, kad Voldemaro

Antra apsau
.lžtų, pastogę. Tų gyvenimo, gotas, nes pats savo darbo 

\ etų, arba nuosavybę, jie įsi- prakaitu parūpinai gražius na-1 
y .davo iš kitų narsiai pulda-1 mus tiems, su kuriais gyven

užtikrina jai reikalingos ap

PROBAK

i i juos, arba sunkiai dirbda- 
! .i, kitu būdu įsistegdavo pa- 
‘ iogę. Ir jau įsigiję nuosavy- 
’ ?, jie nuolat budėdavo, pasi
ryžę apginti jų nuo užpuolikų, 
i • sergėti, kad jų teisės nebū- 
1 į panaikintos.

Vėlesniuose amžiuose niato- 
■ įe, kaip žmonija augo ii- da-

ir kuriuos myli.
Tokia namų įsigijimo reika

lų eiga veda žmogų prie savi

HOOVERTO PASITARIMAI 
SU LAVAL’IU

“M T »Z1 ^olos turi būti glaudžiai su
_ |sijusios su reparacijomis, ku- sauSots nuo P^ešų puolimo,

rijas Vokietija moka santarvei 
ir kurių daugumais tenka 
Prancūzijai.

Ministeris pirmininkas La-

Reikalų žinovai 
nusiginklavimo 
gal bus atidėta.

spėja, kad 
konferencija

Pasi baigus prezidento Roo-
ver’io pasitarimams su Pran-Įval’is išsivežė iš Aunerikos už

tikrinimų, kad jei bus norima

ABIEM PCKėm 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 

— arba gražiname

pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis j mus 
60c. už 6 — >i už 10

Sempelis — ioc.

PKOBAK CORPORATION
Ratoty taMv C«.. lac.

Į H4 WiT AVINU* NIW TOM

Karo skolų ir reparacijų 
inoratorijumo klausimu sutar
ta moraterijumų pratęsti, jei 
to reikalautų Europos valsty-

I 1 • •W9 1» •. . I * Agarbus, kuri iškelia ji toje a-i _ .. . . x . . . . .
' icuzijos minisienu pirnnmftku

pyiinkeje, kurioje gyvena. K. T . v ..
.. ...................... , Lavai iu, paskelbtas bendras mažinti reparacijas,
ti pagerbia ji, ir jo kreditą., . ’ „ . . ' - , , . .... v. , . „ . .. ... „ . .

pareiškimas. Pareiškimo mm- pačiu laiku turės būti mažina- į bes, ypač gi Vokietija. Nei A- 
tys nevienodos. Vienos aiškios, mos Amerikai priklausančios i nierika, nei Prancūzija to

yra geras, nes visi tokiu, pasi
tiki

Tik pažvelkime į indėnų gy-
1 kitos miglotos ir dar kitose'karo skolos.

tai tuo

Į klausimo neiškeis.

nosi į gimines, tautas ir tau-! veninių Amerikoje. Jie beveik
'tuno kažkokios paslaptys.! Toliau, prezidentas Lavai’- Pagaliau, sutarta bendromis
Šias, pastarųsias, galėtų išaiš- iui nusileido nusiginklavimo i pastangomis palaikyti auksolies. Kurioje tautoje bei tau-' nyksta. Tai daugiausia, dėl to, ...... , . , , , , . ,. .

i tėję būdavo daugiau ioki„, kad jie nemokėjo ar „ouorėjn jk““. tik patys paremk,mo klausimu. Žinome, kad tarp- Standard,, abiejų krajtų va
kariams rūpėjo įsikurti pusto- įsigyti ir laikyti „amų. O ta, :autoriai, jeigu jų buvo keli. tautine nusiginklavimo koa- Imtoms ir, prireikus, kitoms

• ius būstus, toji tauta bei tau-j ūį galėję įsigyventi ir išlikti 
l ėlė greičiau kilo, darė pažan-j .Kalinga didele tauta. Juos u> 
;,ų ir paskui likdavo galinges-į l<ar>avo ir nugalėjo tie, kuri 
r ė ir pažangesnė už kitas, fg Į troško šiam krašte turėti na 
lokių sėslių (vienoj vietoj židinį, už kurį buvo pasi
; iau gyvenusių) ir gėdingų ryžę atiduoti net savo gyvybe.

'■ --------------------------------- Jei turi žemės sklypų ir na-

DAUGIAU KAUJ| 
IŠRADIMU

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thln Ir a Famous Vivanl Sėt and In- 
cludea facfc ponrder, U.00; Rauge, 76c, 
Tlaaue Creani 61.00, Depilatory 61.00, 
Faclal Astrlngent 11.75. Bath Salt 1.00, 
Toilet tVater 61.25. Perfume 62.76. Bril- 
llantine 75c, Skln Whltener 75c. Totai 
Value 612.00. Speclal prlce. 61.87 tor all 
ten plecea to introduoa thla liną.

NUODAI
Jūsų viduriuose!

Nuodui įsigėrę į sistemą iš rūg
stančių atmatų viduriuose sukelia 
atbukimų, galvos skaudėjimą., ait
rumą; apvelka liežuvį; biaurina 

-kvapą; išsemia energiją, spėkas ir 
per v y stiprumą. Truputis Dr. 
CaldweU’s Syfup Fepsin švelniai, 
nekenksmingai ir greitai pašalins 
tokį negerumą, Skirtumas, kurį 
pajusi per naktį, įrodys jo vertę.

Dr. Caldwell studijavo sukietė
jimą per virš 47 metus. Tas ilgas 
patyrimas suteikė jafcn galios ra
šyti receptus vyrams, moterims, 
valkams ir seniems jų vidurių 
pataisymui. Jo natūralia, švelnus, 
pilnas veikimas ir jo gardus sko
nis patinka kiekvienam, štai del- 
ko Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, 
kaip jis vadinamas yra populerifi- 
kiausiaH laksatyvas, ką gali gauti 
aptiek ose.

rnų židinį, kartu lan-rč gėrės į 
itin piliečiu, nes tada būni pa
čios valstybės dalelės savinin
ku, kurs laiko tų valstybę, ją 
augina, gina ir tvirtina. Be 
namų židinio kažin, ar žmo
gus sutiktų su r.oru eiti į ka
rų, ginti Tėvynę nuo užpuoli
ku.

Kad tų namų židinį užtikri
ntų ir apsaugotų mylimuosius, 
savininkas ir geras pilietis už 
tai visa guldo savo galvų.

Taigi, nuosavybė ir namų 
židinys yra pagrindinis" dės-j 

uis, kurio laikydamasis pavv-I 
zilingas pilietis uoliai priside-! 
da prie krašto gerovės kėlimo. ‘

Ta taupomųjų spulkų tiks
las garbingas! Spulkininkai 
tuo didžiuojasi. Jei pats pri 
klausai prie spulkos, taip pal 
gali pasididžiuoti.

Ką Coolidįye sako* “Per 
daugelį metų aš pažinojau sta-

Taupyki!
Gesą!

Kaip geso liepsna 

privalo išrodyti

r. a, d.

TOBULA
LIEPSNA

Jei jūsų gestnio pečaius liep-
Jei jūsų gesinlo pečiaus liep- 

gesą, greitai verda, nesuodina 
puodo ir neatsiduoda

NETIKUSI
LIEPSNA

Jei liepsna išrodo štai p, tai 
ji eikvoja gesą ir gali apsuo- 
dinti puodą.

FLAME BARELY 
TDUCHE5 BCTTOM 

OF PAN

\Alve
00

HANDLE

Vaiveon.
HANOUZ

FLAME TOO 

OF bM

Kaip pataisyti 
netikusią liepsną:

VANDENS
ŠILDYTUVAI

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

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

To8 visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 1 
savo naudingumo. ,

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

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataikyti. 

T. A. D. productB turi ir daug kito
kių vaistų.

Reikalaukit aptlekose arba iš T. 
A. D. produets.

Vardas ..........................................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Bm. 2117

Teiephoną Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS

This new cheės

Pattnttd

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
piu8 addėd health qualities in 
wholesome, digestibleform.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
caloium and minerals. Every ont 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slicea, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
poundpackagetoday.

Digestible 
asmilk 
itself I

KRATT

•'•tvŽJSflįųg. •

“Pasakok!''
Sako Raporteris.

Siu'Ja

Dieną ar 
naktį galim 
sujungti te
lefoną su bet 
kuo. Kaina

prieinama.

Po to seka greitas 
smulkmeniškas pusa- 
kojbnns, kuri žmogus 
prie kito galo pilnai 
išdėti. Telefonas turi 
greitas ir, aiškus, kad 
laikraštis Juo 
galėtų naudotis, 
ir Jis toks yra! 
Paklausk bet 
kokio laikrašti
ninko, ką jis

darytų be jo. Ką tele
fonas daro laikraščiui 
tą Jis givli atlikti Jūsų 
bizniui. Pasiek telefo
nu savo tolimesnius 
kostomerius. Telefonu 

atliksi reikalus 
ir gausi gerus 
rezultatus! O 
tas nebrangiai 
atselna!

Pasuk rankenų, kad liepsna išrodytų 
kaip viršutiniame paveiksle. Jei to ne 
gali padaryti ant savo pečiaus, tai pa
šauk musų inspektorių.

Kad (urėti geriausius rezultatus iš savo gesi
nto pečiaus, tai žiūrėk, kad liepsna butų tinka
ma Liepsna privalo tik II<‘«U puodo dugną. 
Nelmnriyk pagreitinti virimą, paleisdamas Rasą 
Ir pudidtndama.% liepsną — liepsna nekaltina, ir 
nei kiek nepugretlna virimo. Jei geso liepsnos 
apsiaučia jūsų puodą, tai jus nudeginote geso 
(langiau, negu reikia. Norėdamas geriausių re
zultatu Ir taupumo, tai prisižiūrėk J aukščiau 
paduotus paveikslus ir sek čia duodamus pa
tarimus. s

Sekcijos 1903 ir 1904 Chica- 
go Municip&l Kodo draudžia 
nuudotis geną šildytuvams mau
dynėse. Nurodoma, kuft įtai
sant geslnį šildytuvą, reikia 
sujungti su kaminu, kad du
rnai išeitų lauk.

Jet“jusų šildytuvas nėra su
jungtas su kaminu, tai tą rei
kia tuoj padaryti arba telo- 
fonuokit geso kompanijai.

Sveikatos komlsijonieriaus 
Herman N. Bundeseno įsaky
mu gpso kompanija yra ver
čiama uždarytj gesą ten, kur 
šildytuvai nelegaliai įtaisyti.

ADVOKATAS 

| Miesto Ofisas 7W. Washlngton St 
j Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietą

■ Vakarais: Utarn,, Ketv., ir 8ubat<a 

I — 6 iki 9 vgl.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 718"

Namų Tel. Hyde Park 1896

A. A. OLIS
ADVOKATAS

\/elveeta
V Th» Deliciovi New Cheeie Food

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. 35c., 80c„
$1.00.

—!L- .'■■-L!?!.

The Peopies Gas Light & Coke Company
11 SOUTH LA SALLK STREET 

Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted St Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 Iki J vakate 
Utarn.. Ketv. ir subatoa vakareI

žemo
k-i > r . r\i vi-

’BULL RUNN—tm Brcw Wasn'l Only OeN-ūt MfeąOut oi SigMt! (Thši Is, Alter Mrs. Rtmn Stw lt!)
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LIETUVIAI AMERIKOJE į C H I C A G D A K T A R I:

Ačiū Dievui, kad gavome 
vadų, kuris moka su žmonė
mis dirbti ir vienybę palaiky-

16 ŠV. RAŽANOIAUS DR skaitlingai susirinkiman alsi 
JOS SUS-MO. lankys.

--------  Am. Liet. Dakt. Dr jos Vali.
North Side.

WEST PULLMAN, 1LL
Iš mūsų padangės.

Malonu yra pranešti “Dr
augo” skaitytojams, kad mūsų
kolonijoje viskas veikiama . kalus’ Paclar-Vta Pranešimas 1H)jo užmokestį, o darbo vis

vienybėje ir daug val. dįug 8ve. i

*xr kur-iku,ie pT, t =x./X:t r

kas pagražinta. žmonės ramia Įlin^\kait|ingai lankyti & *""» W I
kiekvienų, gerb. kleboną kun.l v brangių. --------------------------------------------
A. lankaus sumanymu, dėda-, ” *’ Uėl u,etini“ vakaro- iSrinkta AR IEŠKAI GEROS
mi dideles aukas. Žvalgas. komisija iš keturių narių. Į KNYGOS*

——-----------------------------------------komisijų įėjo uolios 'darbuoto
ms bedarbės laikai,'vienok STEIGS PIENO- MILTELIŲ jos, dėl to tikimos gerų sėk-' Kad šiaįs Jaikais

Dažau- __ _________ _
ti. O kur vienybe, ten ii gal\- /.joĮĮ< ,|r-ios sus-mas ivvko —5 c,* i» •ir <’„ <jauh tu jos sus mat p v nu _< bteger Luilding Co. pirmiau i

. d. spalio. Bja darbininkams sumažinoj
. .. 7 , .v Q Svarstant bėgamuosius rei- (ja,.|)O valandas, paskui apka-I

Sekmadienyje, lapkneio < kajus> padaryta pranešimas
d., mūsų bažnyčioje prasidės

Sv.

mūsų parapijoje nieko netrūk
sta.

FABRIKĄ ,mių.

Tel Cunal GT64 Res. Republic 5850 Telefonas Grovehiil 8262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETKIKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WE8T 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 AVest 22ud Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 Ir 6:20 iki 8 vai. vakaro
Seredomls nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliotais pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-

kos lietuviai mažiau knygų |cor. so. Leavitt st. Tei. canai 0222 Į111 ai; 6641 So. Albany Ava
i Pranešta kad d r-jos narė .Sa- skaito, tai visiems aišku. Bet Rezidencija: 6628 so itichmond į Tel. Prospect 1930.
/ ’ J ‘ ... . . . I Avenui! Tel. Renuhlic 7868

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 62 STREET 
Kertė So. VVsstern Ajrenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2269 So. Leavitt St. 

Tel. Ganai 2220
Valandos: 1:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5792

DR. A. J. J AVOK
VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Offico: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Avenue Tel. Kepublic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: K, — 12 ryto

kad dar yra žmonių, tebeluir-'d prasidėjo I Tž saldainiams pieno milte-, vickienė vis tebeserga, o P.
... o • I liūs Lietuva kasmet sumokė-: Dumbliauskienė po sunkios Gnčių troškimų kų nors gero _

naujas veikimas. Rengiama va I j ... , „ no«ki/«itvti. davo užsieniui apie 2»'H),000 h- operacijos jau sveiksta. Ope- pasiskaityti, Ui taipgi žinoma.
karai, daroma susirinkimai, ri, , . _ , . . . .. . . , . ..i tų. Tokių saldainiams pieno racijų sėkmingai padare Dr,
klebonas remia dr-Jas, ątsilan-j ĮUj|^ejj i>ainvba nėra labai Rakauskas.

Draugijose

ko į jų susirinkimus ir duoda ! jyjįpj, taj fabrikų greitu į Laiškas kvietimas iš Labd.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To-

Tel. Grovehiil 1535

DR. A. L. YUŠKA

patarimų. Geriau nė neberet- laiku mano įsteigti ir Lie^u-į Sąjungos į seimų priimtas ir 1<ieins eia 
“Mk i a. 1 voje.

G R A B O R I A 1

J. F. RADZ1US S, D. LACHAVICH
LIETUVIS. (’RABORIUS

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

tarnauju geriausia

PIGIAUSIAS LIET. | GRABORIUS 
CHICAGOJE

ir pigiau negu kiti, 
todėl, kad priklau- j 
sau prie grabų Iš
dirby stėa.

OFISAS
668 West 18 Street, 
Telef. Ganai 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel 
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
pi y-*’a dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRARORIUB

O f 1 I » I

4603 S. Marshficld Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS OBABOBIUS

4443 So. Tahnan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Y arda 1138 
CUeago, Tli

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

norillie nurodyti 1 Sąvadomis po pietų ir .Nedeidieniais

L.”-išrinkta atstovės bei paskirta v^enQ knygų, kulia niekas ne
___ į auka - 'apsivils, ypač "tie, kurie mėg-

| Kitas laiškas-- kvietimas ^ta dvasiškus, religinius pa
----- iį rengiamų visuomenės veikė- 'dskaitymUB- Karštai visus

jui L. Šimučiui pagerbtuvių raginame įsigyti knygų var- 
vakarų irgi priimtas. du

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

B. A LACHAVICH
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JA S
Turiu automobilius viso 

kieme reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7IS>

Jaunausia.

ATSIŠAUKIMAS.
Į Amer. Lietu v. Daktarų Dr- 

jos lietuvius gydyto
jus, chirurgus ir den-

tistus.
Šiuomi pranešame, kad Am.

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
į turįs 476 puslapių. Pagal vo- 
, kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jezui 
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas

tik susitarus 
2422 VV. MARQUETTE ROAD

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telet. VVilmette 195 arba 

Ganai 1713
Valandos: 2 iki t p. p. Panedelial 

ir Ketvergais vakare

^fiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir ltez. Tel. Hemiock 2274

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. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Res. Pilone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pbonc 
Wentw-orth 3000

prasidėjo

Tel. Ganai 9267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av4 
Valandos f^l ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare
jalo su dideliu pasigrožėjimu______________________________
skaitysit nuo pradžios iki

.r dvasiSka nauda, skaitysite 0£;go T(j| yį 
jų daug sykiu ir vis didėjan

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
TeL Cicero 2888 Susitarus

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Liet. Dakt. dr-jos 
žieminis sezonas; 
skaitymas referatų.

Pirmas mėnesinis regulia-i. 
ris posėdis bus 
lapkričio 24 d., 8:30 vai.' vak. 
Dr. C. Z. Vezelio ir M. T. St ri
ko! io ofise, 4645 So. Ashland 
Avė.
» Iš eilės pripuola skaity ti re- į 
fe ratai:

1) Dr. P. Z. Zalatoriui —, 
“Enipyema”.

Diskusantais paskirti; Dr. 
V. A. Šimkus, Dr. A. Davido- 
nis, Dr. J. J. Kovarskas.

2) Dr. V. S. Naryauskas — 
“Mechanism of Erection”.

Diskusantais paskirti: Dr.

adynės prieš pat Išganyto-
cju pasitenkinimu. Kaina

, įui ateisiant ir paskui viso
prasidės ,. - . , . , ,,1 Kristaus gyvenimo ir moks.'o

išdėstymas. Tas viskas išdėta 
Įdomiai, gražioje, aiškioje., 

antiadieny, suprantamoje kalboje. Į

Įsigykite įu knygų, jų

4)2.00. Kreiptis

“DRAUGAS” PUB, GO.
2334 S. O AKLE Y AVĖ.

DENTĮSTAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO 18 LIETUVOS

DR. V AITUSH, OPT.

eoona boulevaid 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T l S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
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. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 Ir 4 Iki 9 v .v.

Nadėllomla nuo 19 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir nakty 
Virginia 9999

A.rtl 47 8treet

Tel. Canai 6223

DR. G. I. BLOŽIS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

T. Dundulis, Dr. A. ,1. Jovai- į Palengvins akių įtempimą, kuris
Hr Iir E Mflltscei! estl PriežasUm S^vos skaudėjimo,

»«», ui. rg. rj. in.nnatan. svaigimo, akių apteuikuo, nervuotu- ;
Prie prOgOS primenama, lno’ skaudamą akių karštį. Nuimu 

- * .. . cataractus. Atitaisau trumpą regys-
knd laikas atnaujinti pienu- tę n- tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro-ineratų už ‘•Medicinų’’.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

i

j AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
|Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų) 
Į patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪfifŲ GRABOBi^l 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Vist Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Serrdoj pagal sutarti

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ilgų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 *o 

pietų: 7—8:39 vakaro 
Nedėliomis 19 Itd 19

Telefonas Midway 2880

A. L DAV1D0N1S, M. D.
4010 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Valdvha tikisi, kad, atida-- ’ 7 sias klaidas.
raut Žieminį sezonų, kolegas Speciale atyda atkreipiama moky- 

klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va

kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Boulevard 7689
Rez. Hemiock 7991

DR. A, P. KAZLADSKIS
D E N T 1 S T A S 

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

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

TeL Hemiock 9799

Raa. TeL Proepect 9919

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. UzUriant KeL

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo lu v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

vai.:

M

Daktaras ir Chirurgas 
Rea. 10244 LONGVVOOD DRIVB 

Tel. Beverly 0870

KOTRINA MASON 
(Masidonsk.’s)

; i:'.i»eų si, losi m 
at. ryto, stiltiiikusi pusamžio. 

Kilo iš I tasiinių Apskr., .Iiir- 
burko pnrup. \riuTikoje išgy
veno 32 mojus.

I'.nliko <1 i <1 < • i i.it n«• nulitnliini' 
dvi dukteris Onų ir Alitp, stlii'l 
Pranciškų, seseri Rozaliją Stan 
klcnv. brolį Anluną J’ručliiski, 
ir ąimines.

Kimus pašarvotas 5846 So. 
lai Malio st.

Miidoluvės ivvl<H Trečiadie
nyje, lapkričio 4 d. Iš namu 
8:30 vai. bus u t lydėtu į šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės stelą. Po pamaldų Ims 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines?

Nuoširdžiai kviečiame vislia 
giminus, draugus-gtis ir pužys- 
tarnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Dukterys, Siiiiiin, Se
suo, llmlis ir UliiiliM'H.

I^iidoluvėms patarnauju, grali. 
Lachaulcz, Tel. Roos. 2615.

Tel. Yards 1829

DR. G. SElbVEK
LIKTU VIS AKI V SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 9—S 

Nedėliomis: nūn lt iki 11.

Tel. Cicero 6756

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 KAST lllth STREET
Kampas VVahanh Avenu^t 

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

Phone Hemiock 206*1

OR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eatraction
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

(R58 RO. WERTERM AVB.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 4® COUKT. CICERO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių Šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 9209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

OfKae Tel. Grovehiil 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava.

Tel. Grovehiil 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A M. Nedėlioj susitarus

Hemiock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2436 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:20 Iki 1:80 vak 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKtS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: to iki 12 ryto; 4 Iki 6 po" pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki < vai.).
Seredomls ir NedAltomiz pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 1*11 Ofiso Ir Rez. ToL Boul IRI
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St>
▼ai.: 1-1 ir 4:94-9:99 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj aoaltano
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DRAUGAS Trečiadienis, I/apkr. 4, 1931

C H I C A G O J E
NETEISYBĘ RAŠO. ŽINELĖS IŠ LIET. VYČIŲ 

4 KUOPOS.
Kažkoks “Klausytojas” 

“N-nose” rašo apie p. L. Ši
mučio kalbi),

Dievo Apveizdos Parap. —
pasakyti) Peo-1 L. Vyčių 4 kuopos sus-mas į-

ples Furniture Co. radio pro
gramų dviejų metų sukaktyje. 
Jam. primetama, kad jis netei
sybę pasakęs, kad Peoples Kur 
niture Co. ir dienraštis “Drau 
gas” buvo pirmosios lietuvių 
įstaigos savo lėšomis ir savo 
iniciatyva pradėjusios lietu
vių radio programas. “Klau-

vyko spalio 29 d., naujame 
“club room’e”. Sus-mų atida
rė pirm. Šaltimieras. Neatsi
lankius rast. nutarimams už
rašyti išrinkta p-lė Bučaitė.

Svečiai iš 112 kuopos. 
Atsilankusieji svečiai iš L.

V. 112 kp. Juozaitis, Šeputis, 
Valančius, A. Šimkus ir* dar

sytojas” pats nežino, kų jis'vienas kvietė kp. lankytis į 
kalba. Be to, jis ir p. L. Ši-,basket bąli rungtynes ir pali-; 
mučio kalbų iškraipo. Apie j ko tikietų.
lietuvių radio programų pra- i Basketball.
džių, p. L. Šimutis yra taip pa
sakęs :

“1929 metais, spalių mėn. 
29 dienų, iš galingosios KY\V 
stoties išgirdome lietuvių kal
bų, dainas ir muzikų. Kiek 
buvo džiaugsmo, kiek gražaus 
entuziazmo sukelta mūsų vi
suomenėj tas gražus ir tvar
kingas grynai lietuviškas ra
dio programas. Tai buvo pir 
mas toks lietuvių programas. 
Tiesa, keletu savaičių prieš tai 
Majestic ir Ilarry Altar, pasi
kvietę keletu lietuviški) fir
mų, suorganizavo lietuvišką 
programų. Bet tai nebuvo gry
nai lietuvių padaras. Svetini- 
tailčiai lietuvius savo biznio 
reikalams norėjo naudoti. Aš 
tai čia pasakydamas, nenoriu 
įtarti, kad tuo kas blogo įvy
ko. Aš tik noriu pažymėti tų 
faktų, kad Peoples Furniture 
Co. ir dienraštis “Draugas” 
buvo pirmutinės grynai lietu
viškos įstaigos, .savo iniciaty
va, pastangomis ir lėšomis 
pradėjo duoti lietuvių kon-

Apie mergaičių basketball 
pranešimų padarė menedže
rius E<1. Rimkus, kad mergai
čių tymas gražiai lošia ir kad Į- 
jaunos sportininkės pradeda 
pasivyti senąsias.

gesų dabar cliicagiečiai ir var naudojimas naturališko geso
į loja. Apie tų įvykį preziden
tas Peoples Gus Light & Coke 
kompanijos p. George F. Mit-

atįtraukto iš už tūkstančio 
mailių sumaišant su dirbtinu 
anglių gesu. Tas užtikrina ehi-

, cbell per radio šitaip paskel-j cagiečiams kuogeriausių gesų.
Kai Texas valstybėj rastas 

naturališkas gesas, tai niekas 
negalėjo nei galvoti apie jo a- 
titraukimų dūdomis į Cbica- 
go. Bet šiandie tas atlikta, 
nors tas atsėjo 80 milijonų do
lerių. Tokį investmentų nebū
tų buvę galima daryti, jei ne
būtų plačios dirvos gesui Chi- 
cagoj. Peoples Gas Light & 
Coke kompanija tiki, kad Chi
cago tik pradeda augti. Taigi 
geso sunaudojimo dirva plė
tosis ir tos milžiniškos sumos 
investmentas pasirodys pel
ningu.

Jau praslinko keletas dienų 
nuo to, kai jus pradėjote var
toti naujų gesą. Tas svarbu 
trimis atžvilgiais.I

Pirmiausia tai pramoninė 
i reikšmė. Naujas gesas repre- 
Jzentuoja 80 milijonų dolerių 
į investmentų. Tas viskas pa- 
j daryta, kuomet visame pasau
lyje viešpatauja biznio atslu- 
jgirnas. Panašūs investmentai 
j šiais laikais buvo labai nc- 
[ skaitlingi.

Antras daiktas yra tai su-

/ •
* R, ANDRELIUNAS X

(Marąiicitc Jcwelry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

k*au ^us dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemiock 8380

f

Atsiminkit tiktai, kiek šioji vieta moterų, vai
kų ašarų yra iščiulpusi, kiek čia nedorybiij papildyta, kiek

Bekenaitis pranešė, kad vy-! sielų prapuldyta, kiek tėvynei skriaudos padaryta! Tai jū
sų ir šios prakeiktos smuklės kaltė, kad aš pamiršau savo 
tėvynę, tėvus, mylimųjų ir viskų, viskų. Gana!” — kalba 
p. Justas Balsis — Petro rolėje savo smuklės draugams o- 
peretėj “Į tėvynę”, kuri bus statoma scenoj ateinanti sek
madienį, lapkr. 8 d., Gimimo Šv. parap. salėje, 68 ir South 
Wlaslitenaw Avė.

rų basketball tymas jau pri
sirengęs prie lošimo.

Bowling.
Iš bowling rungtynių Ed. 

Rimkus pranešė, kad mūsų 
kuopa laimėjo tris rungtynes 
prieš Bridgeporta.

Svečias iš North Side. 
Pirmų kartų buvo atsilankęs 

kuopon Connie Savickas, ku
ris kvietė narius į 5 kp. ‘ITal- 
lo\veen” šokių vakarą. ’

P-lė Stulgaitė, L. V. “Dai
nos” choro rast. pakvietė kp. 
dalyvauti choro vakare, lapkr. 
8 d. Bus statoma scenoje ope
retė ‘Į tėvynę’. Kuopa nutarė 
dalyvauti.

Nauji nariai.
Susirinkime įsirašė dvyliką 

naujų narių.

LAIVAKORTĖS | LIETUVĄ
Tebėra Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
ir patarnavimo, Sau
kit

flREEM VALLEY 

PRODUCTS 

Olselis šviežiu klausi

nių, sviesto ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA 8TREET 

Tel. Boulevard 1389

I8RENDAVIMUI 
j-------------------------------------------

Kambarys su valgiu. $8 ar $10 sav.
1614 2 So. Rockwell St. I’rospect 6178

| Rendon 6 kamb. cottage, 5804 So.
Racine, 7 kamb. flatas 5 808 So. Ra- 

icine. Pigiai. Išdekoruoti.

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

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

dainos ir geras dainavimas • Cicero Lietuvių pagerinimo 
daro visados neužmipštinų įs- politikos kliubo mėnesinis su- 
pūdį. Tat, ir šį sykį girdėtas į sirinkimas šiandie, Lukštienės 
programas ilgai pasiliks klau- svetainėj, 7:30 vai. vak. 
sytojų atminty j. x Gerbiamieji kliubiečiai ir vi-

Budriko radio trio' ir-gi šau si vietos lietuviai, taksų mokė
niai pasirodė. Tai pianas, į tojai. Kviečiami į šį susirinki- 
sniuika ir akordinas. Jis labai 'mų, kuris yra labai svarbus.

...... . . . Dvasios vadas gerb. kun.certus įs didelės ir stiprios ...... .. . , , : •>-,.................. 1 Vaitukaitis savo gražioje kai- muzikosradio stoties.” , . . . . , ..... ,, , , a boję ragino visus vienybėj
N-nų” korespondentas ne- , , .. .... . . darbuotis. Kuopa širdingaigražiai pasielgė iškraipęs p.

L. Šimučio kalbų ir neteisybę 
jam primetęs.

jam padėkojo už gauta kani-

ŠV. MISIJOS GRAŽIAI 
PRASIDĖJO.

BREMEN NO V, 18 
EUROPA NOV. 25

BERLIN NOV. 19 
STUTTGART NOV. 26

Kalvė su visais įtaisymais, pigiai 
dėl Ilgos. Thos. Svacina, Montour. 
Ia.

REAL ESTATE
Parduosim ar mainysim į mažes

nį namą, 2 afigščių n., padaromas 
į 2 flatų; vakarais. 8821 So. Morgan.

gražiai išpildė keliolikų muzi
kalių numerų.

Tokie gražūs ir girtini radio 
programai yra duodami sek
madieniais ir finansuojami J. 
F. Budriko korporacijos, kuri 
užlaiko didžiausių

krautuvę, adresu 

3417 So. Halsted St. Chica- 

go. Dabar eina didelis išpar

davimas radijų nupigintomis

barį dėl “club room”. j kainomis. Mastas.
' Kitame sus-me bus padary- ------------------
ta pranešimas iš buvusio “so
čiai”, todėl kurie nariai da 
nėra sugrųžinę tikietų pra
šomi grųžinti ateinančiam

Bus svarstoma apie rinkimus, 
vandenį ir taksus, kas visus 
šiuo momentu paliečia.

A. Tumavich.

Don’t fail to attend tliis 
lietuvių dance at Cicero tliis evening. 

Time is 8 P. M. to 12 P. M.: 
Place is the Cicero Parish 
Hali.

Admission only 40c.
i <

ATSIŠAUKIMAS.
NAUJAS IR PIGESNIS 

GESAS.

Am. L. R. Kat. Federacijos
Diev° Apveizdos parapijos ; Chicagos Apskrities mėnesi-

bažnyčioj prasidėjo šv. Misi- 
jos praeitų pirmadienį. Tęsis' 
visų šių savaitę. Pamaldos va 
karais prasideda 7:30 vai. 
vak. o rytais 9 vai. paskuti
nės šv. Mišios ir misijinis pa-f 
mokslas. Šv. misijas7 duoda 

■ tėvas Beneventuras Pauliu-

Vyčių Karvelėlis.

DIDELIS ŠOKIŲ VA- 
, KARAS.

kas, dominikonas.

Rengiamas L. V. 4 _r.(
lapkr. (subatos vakare) gv j lankyti 
Agnieškos “palociuje”, prie 5 Į 
Archer ir So. Rockwell gat. >

Kviečiame Chicagos lietuvių 
Šv. Kryžiaus ligoninės remė-

kp.

nis susirinkimas įvyks trečia- 
Įdieny, lapkr. (Nov.) 4 d., 8:3C 
vai. vakare, Aušros Vartų 
par. mokykloj.

Susirinkimas svarbus, atsto- 
jvai malonėkite skaitlingai at- 

Valdyba.

Nedaugelis težino, kad pra
eitų savaitę Chicagoj pradėjo
me vartoti naujų gesų, natu- 
rališkų gesą.

Paprastai gesas yra gami
namas iš anglių. Bet prieš ke
letu metų Texas valstybėj su
sekta gausios naturališko ge
so versmės. Šitų naturališkų

P A T A RIM A S
Šiuomi patariame Lietu- jas atsilankyti į tų vakarų.' 

viams pirkti anglis iš CRANE Daug mūsų jaunimo dalyvavo' 
COAL COMPANUOS. Gausi-' rėmėjų vakare, todėl tikime,
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas M tai e Run Sfl.75 tonas 
Pochontas Lump or Egg 10.00 tonas 
Black Band Iainąp M.50 tonas
Orcen Vallcy Lump ®.5O tonas

Katrie norite tikrai gerų an- 
I glių pečiams, tai pirkite 

GREEN VALLEY. GREEN 
EVALLEY yra geriausia ang

lis Amerikoj.

kad ir rėmėjos mus parems.
Susipažinsime, susidraugausi

me.
Šokiams salė smagi, grindys 

naujos, slydžios.
Vyčių Karvelėlis.

LIETUVIŲ VALANDA.

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CR ANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

Pereitų sekmadienį iš sto
ties WCFL vėl girdėjome 
gražų lietuvių radio progra- 

įmų, kurį davė Jos. F. Budri
ko radio krautuvė.

Jauna dainininkė p-lė J. 
Gricaitė gražiai padainavo* 
keletu liaudies dainų, taipgi' 
Rimkus ir Vanagaitis padai
navo keletu duetų. Gražios

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:

Iki Klaipėdos..................................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

PASINAUDOKI!' PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

Metiniai Šokiai
* ' - • - J ' . . ' .

Rengia Liet. Vyčių 4 Kuopa

SUBATOJ, LAPKRIČIO - NOV. 7,1931
NAUJOJ ŠV. AGNIEŠKOJ SALĖJ Archer ir Rockwell

Muzika Barbinos Ragtime Syncopators

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nau/a na
mą po 5 kamb. Visi Stymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėtl-$3,000, likusių, po $35 mėn. 
Arba mainysiu į mažesnį najmų. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. ‘'L”.

3 kamg. cottage, gesas, vanduo, 
elektra, arti stoties, kamp. lotas. Pi
giai. 404 W. Harding Rd. Lombard, 
III.

Sav. pigiai parduoda 80 ak., gera 
žemė, 3% mailių J Knox, Ind., žvyro 
kelias, F. Heiltnan, No. Judson, Ind.

AR ŽADI fcRAUSTYTIS?
A. ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permnfuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c.

Visus kviečiame atsilankyti. Užtikrinam, kad laiką 
smagiai praleisite. Rengėjai

M. ZIZAS
Namą Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 6526

E8S
Telef. Republic #396

D. GRICIUS

“DRAUGO”
VAKARAS■ \ ■ t • , .

Penkiadienyje, Lapkričio-Nov. 6 d. 8 vai. vakare,
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES ŠV. PARAP. SVET., BRIGHTON PARKE

įvyks gražus “Draugo” vajaus vakaras su muzikale programa ir prakalbomis. Kalbės gerb. 
KUN. A. BRISK A 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.

OENERAI.IS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemiock 2323

JOSEPH VILIMAS
NA1IŲ STATYMO KONTRAK

TO RFIIS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

i ftapos Telef. 
Hemiock 3847

Namų Teist 
Republto 5688

JOHN YERKES
Plumbtn* A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

BE

Tel. Vletory 1345 _____
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAOZDAS. Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkidle-

rlal. Įvedame elektrų i namui Ir 
dirbtuvės.
MM S. Halsted St 1


