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Demokratų skaičius J. V. kongrese auga
BRIAND’AS ĮSPĖJA JAPONUS KLAU

SYTI T. S. TARYBOS
LAVAL’IS KAI KURIAIS ATŽVILGIAIS 

NUSILEIDŽIA VOKIETIJAI
• , k

Ispanijoj ir toliau vyraus radikalai

DEMOKRATAI UŽVALDO BRIAND’AS I IAPONUS
ŽEMESNIUOSIUS K0N- į ---------

GRESO RŪMUS ' ŽENEVA, lapkr. 5. — T.
_.________ T Sąjungos tarybos prezidentas

\VASHINGTON, lapkr. 4. Briand’as dar kartą &tsišau- 
— Vakar įvykę keliose vals- kia i japonus, kad jie ko vei- 
tybėse kongreso atstovą rin- kiAU apleisti) okupuotus Man- 
kiniai davė svarbą laimėjimą įžiūri jos plotus. Tuo būdu, sa-
demokratų partijai. Ši parti- k°jis, tas išvengta karo pa- VIENA, .Austrija, lapkr. 5. 
ja užvaldo kongreso žemes- (vo)aus- — Austrijos paštų, telegrafų
niuosius rūmus. R ū m u o-j Min. Briand’as nurodo ja- ir telefonų organizuoti darbi- 
se ji turės 217 atstovą, repu- ponams, kad jie iš tikrųjų tu- ninkai nusprendė paskelbti 
blikonų gi partija 215 atsto- rėtų prisitaikyti prie tarybos vadinamąjį “neveikiantįjį” 

rezoliucijos iš spalių mėn. 30 (pasyvų) streiką. Tai nukrei-
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Nauji japonų ambasados rūmai \Vashrngtone.

“NEVEIKIAMASIS”
STREIKAS CHICAGOJE

PRIEŠ GYVULIŲ 
PJAUSTYMĄ

VU.

d. pta prieš atlyginimo mažini

mą.

Pasyvus streikas reiškia,
MADRIDAS, lapkr. 4. _ I- ■ , - ! darbiu savo

• • i • , 1 • r vietose. Bet visi jų darbai bus
sPamjos numsterių kabinetas MUKDENAS, lapkr. 4. -'atiiekanli ak pavirSutiniškai, 
išsprendė, kad steigiamasis su Japonų kariuomenės Mandžiū maŽiausio skubumo 
sirlnkimna baigęs svarstyti rijoj vadas gen. Honjo siun-’

ISPANIJA PASILIKS RA
DIKALU ŽNYPLĖSE JAPONAI BOLŠEVIKŲ 

SRITY

sirinkimas,
konstituciją, turi ir toliau di- čia kariuomenę į Nonni upę, 
rbti. Remdamasis nauja kon- į pietus nuo Tsitsibaro, taisy- 
stitucija, jis turi parūpinti ti ten pačių japonų lakūnų 
kai kuriuos svarbesniuosius i-

NUS1LEIDŽIA

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 
susprogdintą geležinkelio til- Ministeris pirmi„mkas Lava- 
tą. Ta apylinkė priklauso prie ri„ prane5ė kabi„etui apie sa- 
Rusijos bolševiką srities, nes To kelionę į Amerik,. Sako.

p "J."- —~ ,, i?™ arti ryti"io kinų ^"-.ma, kabineto nariai pasitenki-
BRITANIJOS SALAS IŠ- kelio, kurį boiSevikai valdo. !no j0 praneSimu.

statymus. Radikalai mielai su
tinka atlikti tuos darbus.

Šunų globėjos kreipėsi į 
miesto- aldermoną tarybą, pra
šydamos išleisti įstatymus, 
kuriais būtų uždraustas Cht- 
cagoje gyvulių pjaustymas 
(vivisekcija) medicinos moks
lo reikalams. » ~l<. .......

Tarybos komitetas svarsto 
šį klausimą. Gyvulių pjausty
mą palaiko įžymieji Chicagos 
medicinos mokslo įstaigų vedė
jai. Jie nurodo, kad gyvuliai 
nekankinami. Pjaustymais at
liekami svarbūs tyrinėjimai ne 
kitkam, tik žmonijos gerovei. 
Susekamos įvairių ligų prie
žastys ir gydymo priemonės.

TIKO VIESULAS

LONDONAS, lapkr. 5. - 
Per 24 valandas Britanijos sa 
lose siautė nepaprastas rudens

Lavai’is paskiau ilgai tarė
si su Vokietijos ambasado- 

lapkr. 4. _  Iš1 r’um- Pranešta, kad jis kai

100 KINŲ ŽUVO KOVOJE
NORĖJO BOTI PLĖ

ŠIKAIS

■ y- "

S;
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Iš BAIN’O NIEKO 
NEIŠGAUTA

TOKIJO,
Mukdeno praneša, kad pirma- kuriais atžvilgiais nusileidžia 

viesulas. Savo keliu jūros au-idienį japonų kariuomenė susi- j Vokietijai reparaciją reikale, 
dra visais salų pakraščiais rėmė su kiną kariuomene Tou- Be t°> atšaukia kitus savo rei- 
padarė didelįų - medžiaginių ttaokou apylinkėse, 75 mylių kalavimus. Siūlo Young’o pla

atstume i žiemius nuo Muk- n4 pertaisyti. Už tai visa rei- »
deno. " kalauja saugumo garantijos.

Smarkios kautynės truko 61
valandas, ir japonai laimėjo.!

------------ 100 kinų nukauta ir daugiau' —*——
LONDONAS, lapkr. 5. — kaip 200 sužeista. Japonų pu-' BERLYNAS, lapkr. 4. — 

Skandinavijos valstybėse susi-i sėje žuvo tik vienas kareivis. Vokietijos vyriausybė svarsto

nuostolių.

FLIRTUOJA SU STER
LINGU SVARSTO SIŪLYMUS

W. Christie’as, 24 m., ir jo 
brolis Donald’as, 29 m. amž., 
abu mechanikai, neturėjo da
rbo. Tad nutarė likti plėši
kais. Jie puolė vieną saldai
nių parduotuvę, kurią saugo
jo pasislėpęs policmonas.

Donald’as pašautas ir jo 
brolis sugautas.

darė» blokas, kurs ima flirtuo
tu su anglą sterlingo svaru. 
To bloko tikslas yra savo val
stybių valiutų pagrindai! pa
dėti minėtą svarą ir išsiskir
ti su amerikonišku doleriu.

KINAI RENGIAS ATSI
IMTI PLOTUS

Prancūzijos patiektus jai įvai
rius siūlymus.

ATSISAKĖ NUO VADO
VYBES

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Buvusis karozmetu ministeris 
pirmininkas Lloyd George ’as 
atsisakė toliau vadovauti libe
ralų partijai.

ŠANGHAJUS, lapkr. 4. — 
Kinų vyriausybė pranešė T. 
Sąjungos tarybai, kad lapkri
čio 16 d. jos kariuomenė pra
dės veržtis į Mandžiūriją tik
slu pašalinti japonus iš oku
puotų plotų, jei ligi to laiko 
japonai savo noru neapleis tų 
plotų.

MINĖJO PALIAUBŲ 
DIENĄ

ROMA, lapkr. 4. — Italija 
šiandie minėjo paliaubų dieną. 
Angelų Karalienės Šv. Mari
jos bažnyčioje įvyko gedulin
gosios pamaldos už žuvusius 
kare.

PAŠALINO Iš LAIVYNO

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Už maišto kėlimą laivyne vy
riausybė pašalino iš tarnybos 
apie 24 jūreivius vadovas.

ŽENEVA, lapkr. 4. — T. 
Sąjungos taryba gauna žinių, 
kad japonai Mandžiūrijoj ple
čia savo veikimą. Japonų ka
riuomenė užima naujas stra
tegiškas vietas. - Numatomas 
bolševikų kariuomenės įsikiši
mas.

IŠKILMES ABISINIJOJ

ADDIS Ababa, Abisinija, 
lapkr. 4. — Čia įvyko iškil
mės. Minėta karaliaus Haile 
Selassie I vienerių metų ka
rūnavimo sukaktuvės ir ati
darytas savotiškas parlamen
tas. '

ATIDARĖ CUKRAUS FABRIKĄ
Susilaukėme seniai kalbėtos apie tuo? sukčiavimus buvo 

įstaigos, kuri Lietuvos ękono- pranešę tuo laiku buvusiam 
: rainiam gyvenime didelę rolę i rainiMerini inž. St. Oiurlio- 
suloš. Toji įstaiga KvietiSkių aiui.’ ‘“S™ tas visai į tai ne-

kreipęs jokio dėmesio.
Koks bus sprendimas lig

dvare atidaryta. Tai pirmas 
•cukraus fabrikas. Iškilmėsna

Į pakviesta vyriausybė, visuo- šiol dar neaišku, nors dange
menės veikėjai ir spaudą.

’ Fabriką atrakino — atidarė 
ministeris pirm. p. Tūbelis, 
pašventino arkivysk. Karevi
čius. Ta proga jis pasakė kal
bą : gyvendami žemėj turime 

, rengtis pomirtiniam gyveni
mui, bet negalime užleisti da
rbo žemėj, ypač kultūrinio. 
Nežiūrint didelių ekonominių

lis liudininkų davė savo paro
dymas kaltinamųjų nenaudai.

f t id?
Tarp kit ko Valstybės Ko

ntrolėj šiomis dienomis nebe- 
surastas vienas svarbus bylai 
dokumentas. “M. L.”

TRUMPOS ŽINELES

— Šiemet valdininkų algf 
mano nemažinti. Šis klausimiUždarytų 12-os bankų pre- sunkumų pasauly. Lietuvoj 

zidentas J. Bain’as buvo pa- Ptaiausiu mastu eina statyba būsiąs sprendžiamas nuo 19l 
šauktas teisman, norint iš jo laikinoj sostinėj ir provinci- m. pradžios.
patirti, kur yra svarbiausieji statomi įstaigoms rūmai,! _  Pagal tam tikrą planą
uždarytų bankų turtai. Bet iš gimnazijoms mokykloms, sta- manoma Lietuvoje plėsti gfl. 
jo nieko neišgauta. Jis nuda- i°mas geležinkelis,, tiesiami .
vė didžiausią nežinėlį. Sakėsi, ptat&b skerdyklos, o šiandie
jis niekad netikrino savo ban- esame liudininkais didelio, Provincijoj daug kur ba
kų stovio. brangaus ir kraštui naudingo nkrutuoja pieno gaminių pir-

____________ darbo. Užtai turi būti pirmoj kliai.
MAJORAS NAMIE . eitė-i P^eikšta padėka vyriau- j _ gilūtėje pradėta rengti

------------ sybei, kad sutaupė tokias su- automatiška telefono stotig.
Lš New York’o parvyko Chi- ^as ’r įtarė cukraus fabriką, 

cagos majoras Cermak’as. Ne- šios Įmonės turės pajamų anoma, ’ atpigsiąs
teko jam ten susieiti su vy- ūkininkai, uždarbio darbinin- benzinas Lietuvoje. To pne- 
riaūsiais demokratų vadais. kab pajamų valstybė. Lai šio ^as^s . benzino gamintojų
Majoras norėtų, kad demok-; fabriko cukrus pasaldina Lie- P^bų susipylu-
ratų kandidatu į prezidentus1 tuvos ' gyventojų vargus var- mas.
būtų senatorius Levus’as. gelius. Pašventinus, fabriko I — Švedijoj užsakė 4 geres-

------------------ vadovybė svečius supažindino n£s rūšies sunkaus tipo veis-
Federaliniai autoritetai rū- 811 fabriko įrengimais. Vėliau Į iįnjus arklius. Juos skirs į 

pinasi, kad būtų ištremtas iš svečiai buvo pavaišinti. Pietų įtuos rajonus, kur ūkininkai
krašto Chicagos bombininkų metu pasakyta daug kalbų. įturi geras veislines kumeles.

“D. N.”'
| — Vilniuje suimti 6 asme-

POLICIJOS INSPEKTORIAI

Septyni Chicagos policijos 
kapitonai bus paskirti polici
jos inspektoriais. Tačiau jų 
paskyrimas atidėliojamas.

MIRĖ KUN. FELDEN’AS

East Chicagoj šv. Katari
nos ligoninėje mirė kun. Nor
bertas Felden’as, buvusis 
ftvenč. Širdies parapijos, Wbi- 
ting, Ind., klebonas. Velionis 
trejis metus sirgo.

SPECIALI SESIJA

Šiandie Springfield’e atida
roma speciali Illinois įstaty
mą leidimo rūmų sesija. Rū
mą atstovai iš Cook’o apskri 
ties vakar išvyko į Springfiel- 
4’«.

vadas J. Belcastro.

DIDINS MOKESČIUS

WASHINGTON, lapkr. 4.
— Iždo departamentas pla
nuoja didinti įvairius federa- 
linius mokesčius 2^2 nuoš. Tik
tuo būdu, sako, bus galima ti didelę plentų ir sauskelių

DIDELE SUSISIEKIMO 
MIN-JOS VALDININKŲ 

BYLA

Spalių 8 d. Kauno apygar-

nys, kurie kaltinami neva šni
pinėjimu Lietuvos naudai. Ka
ltinamieji atiduoti karo lau
ko teismui ir jiems gresia mi
rties bausmė. Suimtųjų tarpe

dos teismas pradėjo nagrinė- Į ^ra moterys.

padengti didelį iždo nepritek
lių.

BRITŲ KARIUOMENE J 
KAŠMIRĄ

NEW DELIII, britų Indija, 
lapkr. 5. — Kašmiro provin
cijoj vyksta gyventojų sukili
mai. Provincijos valdovas šau 
Iriasi britų kariuomenės. Jam 
pasiųsta pagalba.

SUSPROGDINTA VAN
DENS JVODA

LOS ANGELES, lap^tr. 3. 
— Šiam miestui padarytas 
naujas milžiniškas nuostolis. 
Dinamitu susprogdinta vande
ns įvoda. Miestas vandenį gau 
na iš Sierra kalnų. Tam tiks
lui išvestas milžiniškas vamz
dis apie 250 mylią ilgumo. Ir, 
štai, tas vamzdis susprogdin
tas sunkiai prieinamuose šlai
tuose.

valdininką ir plentą statytojų 
bylą. Kaltinamas buvusis sau
skelių tarnybos viršininkas 
inž. M. Mikševičiug, plentų ir 
vandens kelių valdybos dire
ktorius inž. Karosas, rango
vas Vincas Anilionis ir kt. By
loje iškviesta 101 liudininkas.

Visi* kaltinami, kad neteisė
tais būdais gaudavę užsaky
mus plentams taisyti ir sta
tyti. Tuos darbus taip pat iš 
pildydavę neprisilaikydami nn 
statytą taisyklių. Tokius dar
bus dirbdami jie pridarė val
stybės iždui 183 tūkst. litų 
nuostolių. Rangovams tuos dar 
lykus sutvarkyti padėdavęs 
inž. Mikševičius. Pagaliau tie 
dalykai iškilo aikštėn ir visa 
byla atidūrė teisman.

Apklausiant liudininkus pa
aiškėję, kad iš tikrųjų netei
singai viskas buvo dirbama, i 
Kai kurie liudininkai teisme I 
pareiškė, kad jie savo laiku

“M. L/’

PREZIDENTO ATSI
ŠAUKIMAS

WASHINGTON, lapkr. 4. 
— Paskelbtas prezidento Hoo- 
ver’io atsišaukimas į gyven
tojus dėl padėkos dienos (Tha- 
nksgiving) minėjimo. i i

PLATINKITE “DBAUGA”

ORO STOVIS

CHICAOO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
Šalta.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.73 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lvru 518
Vokietijos 100 nirk. 23.80 
Belgijos 100 belgų 14.00 

Šveicarijos 100 fr. 19.58
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DRAUGAS

“D R A U G A S”

Ifteiha kasdien, tlskyrus sekmadieniu*

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 4«.šO. Pu
sei Metų — 42-40, Trims Mėuesiams — 42.04. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
tų — >4.00. Kopija 44c

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
II na. jei, neprašoma tat oadarytl Ir neprlstunčlama tam 
tikslui pašto lenkių. ,

Redaktorius priima — nuo 11 :44 Iki 12:1*4 vėl.
Skeliamu kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

rnuskuitė (misionieriaus kun. Petrausko gi
minaitė) uždaryti sunkiųjų diirbų Kalėjime.

P. Tuneliui, matyti, ne tiek rūpi valstybės, 
reikalai, kiek katalikiškojo veikimo persekio
jimas. Ai- jis tai daro savo iniciatyva, ar kio- 
no nors liepiamas, nelengva būtų j tai atsaky
ti. Pikti liežuviai kalba, kad tautininkų šu
lui yra įtakoje bedievybės centrų^ iš kilt dUO- 
daiiiys direktyvos kovai prieš katalikybę.

Labi darybės Skyrius.
NEUŽVILKIME LABDARIU 

LŪKESIO

“D R A U G A S”
LftHUANlAN DAiLV FKIEND

Publlshed Daily, Bxcept Sunda>. 
SUBSCRIPT1ONS: One Year — 46.00. Slx Montns

— 44.60. Three Months — 42 00. On-- Month — 76c. 
Europe —r- One Year — 47 00. S* i Montlin — 44.00: 
Copy — .OŠc.

Advertiaing in ••DRAUGAS” brings best resultš. 

Advertloing ra tęs on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

jausti pareigos prisidėti prie 
Kilnojo, labdaringojo daebo

---- -------- Labdariai no sau dirba, ne
Per ilgus metus Labdariu- sau aukų prašo, jie dirba vi- 

goji Są-ga (neperdidžiausins sai lietuvių visuor enei. 
kilnaširdžių lietuvių būrys) Taigi, visi dalyvaukime L. 
nenuilstančiai varo svarbų ir S. seime, kuriame bus patiek-

Galų gale ne taip svarbu iš kur p. Tūbe- naudingų lietuvių išeivijoj ta platus pranešimas iš Sa
ks gauna direktyvas savo kenksmingiems labdarybės darbą gos apskrito meto darbų,J<aš
\alstybei darbams. Užtenka to fakto, kad ka- Nė viena kita musų idėjinė iki šiol nuveikta ir kas pla
tulikybė Lietuvoje yra persekiojama ir kala- t)ei kultūriška organizacijų jojama veikti.
l.kų visuomenė turi budėti ir, kiek tik saly- ,*.ia> išeivijoj, per tokį palygi 
gos leidžia, dirbti, kad apsaugojus Lietuvos naiuai> trumpų laikų nėra nu- 
žmonių tikėjimų ir dorovę, kas yra stipriau- veikusi tokių didelių darbų 
s u visų tautų'pagrindu. kokius nuveikė Labd. Są «a

Geraširdės lietuvių

K-as.

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO

DIENOS KLAUSIMAI

Labd. Sų-gos centro susi
nės remiama, L. S. pastatė am rinkimas įvyko spalio 28 d., 
žiną lietuviams Amerikoje pa- Rusvos Vartų parapijos salėj.

Amerikos darbo federacijos prezidentas .n,įnklų   šv. Kryžiaus ligo- Susirinkimas buvo skaitliu
(i reen as aimanuoja, kad 1932.metų pradžioje !ainę, kuri nepaprastai daug »us; atstovų dalyvavo is visų 
visam krašte bus apie 7 milijonai bedarbių. Į prisidėjo prie lietuvių vardo kuopų.
Bet Kanadoj įvykusiam šios federacijos šuva- Į išgarsinimo svetimtaučiu tar- Seimas.

KO JIS AIMANUOJA
visuon.e-

Ketvirtadienis, Lupkr. 5, 1931

Gerb. kun. Pranciškus Y’irmauskis, Šv. Petro par. klebonas 
So. Boston, Mass. Jis “Draugo” spaustuvėj atspausdino gru

tė! pradeda

Per keletą mėnesių Lietuvos tautininkai 
buvo užimti savo partijos Vidujiniais reika
lais — prof. Voldemaro byla ir kitais daly
kais. Gal dėl to katalikų visuomenė tūo laiku 
nebuvo taip smarkiai persekiojama. Kažkas 
.buvo jau bepranašaująs, kad netrukus bus 
rinkimai, o kai kurie laikraščiai jau apie vi
sokias partijų kombinacijas buvo pradėję kal- 
lėti. “Naujojoj Romuvoj” iškelta klausimas 
apie dešinįjį bloką, dėl kurio kilo neūiaži gin
čai.

Bet tautininkai, matyti, nė nemanė keis
ti savo nusistatymo. Ir toliau eina neteisėtu
mų keliais, valdydami Lietuvą policinėmis 
priemonėmis. P. Tabeliui tautininkų partija 
didesnę galę davė. Jis šiandien ne tik ministe- 
ris pirmininkas, bet ir partijos, pirmininkas. 
Dėl to p. Tubeli tikrai galima vadinti dikta
torium. Tik kažin dėl ko apie jį mažai te
kalbama ir terašoma? Matyti, nenorima nu
stelbti p. Smetonos, kuris, sakoma. tautiiiinKų 
valdžioje mažiausia balso teturi.

žiavime jo šalininkai griežtai .kovojo prieš7pe > Pirmiausiai sekė seimo ren
gerųjų laikų grąžinimų — sumanymų išleisti. Negana to, mūsų senelių ir gimo komisija pranešimai Ces-ž,Us kalendorius sa™ vadovaujamai parapijai. 

’ o bilijonus dolerių bonų įvairiai statybai. j našlaičių dvasinis ir medžią- navičius - pranešė, > kad visu

, Nesmagu pripažinti, kad Amerikos dar- M'inis skurdas svetimose, daž- smarkumu ruošiamos prie set- 
bo federacijos valdyba bedarbiais lygiai tiek nai nekatalikiškose prieglau- nio. 4-ji kuopa deda daug. 
i ūpinasi, kiek pati krašto vyriausybė. Pasta- (l°se labdariams buvo gyvu pastangų, kad viskas būtų Gil

iosios gį rūpinimasis yra žinomas. Jos nttsisakstinu, imtis kito didelio ir kainai prirengta, kad sve 
tatvinas — tegu visuomenė tuo reikalu rūpi sunkaus darbo — įsteigimo čiams būtų pagaminta gardūs 
liasi. jiems lietuviškos katalikiškos pietus.

i . . Ij iieglaudos kurioj nors -gra- Po seimo bus vaidinimas vra
Nėra paslaptis, kad nedarbo klausimu vv- L. . . ,I r 1 ’ - 'ZiOj, ideale) vietoj. Ir, štai, ž-auts vaizdelio Apkalbos ir

' riauktas husistatymas yra Am. ,tarta f«ta L . visiMlg jall žinonla. neto. meilė”. Vaidins North. Side
racijos valdytas nusistatymas. Pats pfez. g ud t#k,# artistai.n,ėgėjai, vadovaujant
Gleen’as priklauso prie vyriausybės skirto- , • , • • , . vr • i . ai., i... 1 J J vieta ir nupirkta. Nupirkta, P- Alaskolaiciaiiis. l»e to. dai-
sios komisijos, kurios pareiga yra skatinti ’ i-I, , iv, ,.+i,’ u & j liet fje uz grynus pinigus. Pirk nuos Moterų Sąjungos (Aortii
stltlliįvnę bedarbius šelpti. Vyriausybė iŠ savo dallla ftkį u g iŠBflne vis, Side) kuopos choras. Taigi 
pusės negali sukelt, jokių darbų, nes tai, a ,o|i ’ vakal.as visajs atžvi|giais ,„ls
not jos, būtų lygu “išmaldai”. Tad p. Gree- 1T», ,, - ••’ . *r neužteko. Užtraukta nemaža dailūs.
b "o skelbiami patarimai nedarbui mažinti y- , . , • „ - . , ., „ o,. ' paskola, kuri ne zaizda — ne- j Ūkio reikalai.
la tik is tuščio pilstymas i kiaura. i » • ,, . x. v. ■e } užgis. Reikia nuošimčiai mo-

Negalima vienais gerais norais .nedarbą keti, skola atėjus laikui at-lūky kelias pataisytas; kad pa-
sumažinti ir geruosius laikus grąžinti. Tam mokėti, reikia ūky visokie pa-. taisymas kainavęs $125.(11); 
tikslui reikalingi pinigai. Pinigų gi', kiek rei- gerinimai atlikti ir visa ei'.-č kad tilto padarymas, vaiiiz- 
kia, galėtų pristatyti tik pati vyriausybė. Ji kitų reikalų aprūpinti, lye džių (paipų) sudėjimas ir 

i yra stprioje pozicijoje. Vyriausybės pastaugė- būtini reikalai verste verčia tvoros nuėmimas kainavęs 
( mis sudarytas privatus 500,000,000 dolerių labdarius šauktis visuomenės virš $200.00.

4 k,), šelpia daugelį šeimy- kreipias prie labdarių j»rašy- 
nų; ruošiasi prie seimo. darni pageibos, bet L. S. cen-
- 5 kp. ruošiasi prie sėimo, tro iždas tuščias ir dėl to ten 
žada atvežti daug pinigų. ka prašymai atsakyti.

6 kjf. darbuojas; turi išrin- i Taigi, visos kuopos pasi- 
kus daug atstovų į seimą; ma- darbuokit savo kolonijose, is- 
no'pasirodyti su keletą šiluti-draugijoms laiškus 
jjų j ir mandatus ir paprašykit,
/ 7 kp. darbuojas; šelpia ke: prisidėtų su auka.
lias šeimynas; išrinko atsto-1 Eabijonaitis.

. * . , irus ir mano pasirodyt su au-, 
komis. Visos \Yest Side dr-I
jos turi išrinkusios atstovus.
Tikimos ir aukų.

S k p. seipia daug šeimynų;
seime žada su tūkstantine pa-

Komisija pranešė, kad L. S.

GYVAS LABDARYBĖS 
DARBAS MUSŲ PA

RAPIJOJ.

Bridgeport. — Senai jau c- 
su girdėjęs, ir “Drauge” skai
tęs, apie duodamus veltui pie
tus šv. Jurgio parap. mokyk 
los vaikams.

, Vieną gražią dieną sumaniau 
per pietus nueiti svetainėn ir. 
-tai. ką pamačiau:

Vienas stalas skersai sve
tainės ii' antaojo pusė apsėsti 

berniukų viso a- 
... . pie 8d. Jiems patarnauja pa-

bilijonų dolerių sumanymas. Gal jis pateks 12-sis iš eilės Labd. Są-gds 30 d.. 1932 ni.. Vytauto parke ",ano su anka gražiai pasiro- S,,S(.1VS mokytojos ir
l.ongresun, rasi, bus svarstomas. seimas (Dievo Apveizdos pa- nori turėti basebolo rungtynes dytn !gailestingos parapijos moterė-

Deja, Šį sumanymą atmetė Amerikos dar- raP’j°* salė>* Cbicagoje), per Westville, Ilk, Vyčių D- 13 kp., So. Clncago, darbuo-'.g
U federacija. Tad ko čia dar ir aimanuotų kuri labdatifli tikisi ig lietu- nuL Pasiuly^ Centras pri- ;’a;\“; ^įa seunui ^4 au-l Vaikučiai ima po dvi - tris

9 kp. iš Melrose Park. Ilk, 
darbuojas ir žada atvežti Sei
man keletą, šimtinių.

10 kp.. tVest Puilman. Ilk. 
smarkiai darlr-oja.- su nauju 
klebonu kun. lunku. Manoj 
ma atvežti seiman nemažai ui-. P. Tūbelis yuft liberalas. Gavęs daugiau , fondas. Jis naudingas. Bet tai tik vienas la- pageibos, prašyti aukų tam Nenartonis pranešė, kad 

galės, jis vėl atnaujino katalikų veikimo ir! šas ežere. Tam tikslui reikia keleto bilijonų luinam darbui toliau varyti. Vyčių Cliic. Apskr. Sporto Ly- n’Sll- : mergeliu
katalikų veikėjų persekiojimus. Jis pirmiau- | dolerių. Dar ir šiandie yra gyvas šis keleto Lapkričio 15 d. įvyksta tyrtias (4 kuopos) gegužės ''P- Buū išrinkus atstovus; 
šia įkibo i spaudą, nes žino. kad spauda yra
didžiaūsia galybė tautos ir valstybės gyveni
me. Uždarė katalikų dienraštį “Rytą“, jo re
daktorius sunkiai nubaudė. Aht kitų la’kraš- 
čių žymiai griežtesnę cenzūrą uždėjo.

Vėl pradėta kratos pas eilę katalikų ku- 
bigų ir ateitininkų, norint juos kaip rtors Į- 
tarti priešvaltybiškume. Nors to padaryti be
gali, nes katalikai buvo ir bus ištikimi savo 
tautai ir valstybei, o vis dėlto visa eilė stu
dentų iš Kauno ištremta tuo būdu trukdoma 
jų mokslas. P. šilas, M. Pečeliūnas it J. Pet

ką suteikti.jei bedarbių skaičius pasieks septykiųj gal visuomenės ypatingai me- ėmė.
džiaginės paramos. Taigi, ne
užvilkime labdarių lūkesio. 1

mot} \ ai gana KiPųvieįia lietuvių draugi ją, nori sukelti tūkstantinę lig gan. Dėtroit pranešimų ne- ta kava.
kad nebūtų nukrypta nuo kras o organizacijų kdopa. kiekvie seimo- bet turi 43 šeimynų, buvo. Jeigu negalima tom< Pats prelatas Krušas kns-

\yriausybes nusistatymo, nepaliesti vyriausy-. nfli. t^vis, ar jis yra biznio- kurios atsišaukė pašelpos. kuopoms atstovų atsiųsti, pra dieii atlanko vaikučių “puo
las 'imamos policijos nedarbo klairium. rjus? pTofesijonfllas ar pa- 3 kp. darbuojasi; turėjo šomos atsiųsti aukų. Idsant tą", pats patikrina, kad val-

dar daugiau, milijonų.

To sumanymo atmetimo 
aiškus

Pranešimai iš kuopų.
kp. smarkiai darbuojūsi.

porcijas. Mat, valgis skaniai
Iš tolimesnių kolonijii: pagamintas: mėsa su daržovė- 

Roekford, Keno.-ba. \Yauke- !mis, ‘‘jellv bread”, skani, bal-

’egii visuomenė bedarbiais rūpinasi. prastas darbininkas turėtu rinkliavą; surinkta $621.27.
- -J^s— Oi- ' i -sObtas—«aa—

blogiems laikams, daugelis Tęsinys 3 pusi.)

POiOAttS PIJAUS XI, 
ENCIKLIKA

(“Ufon abbi&mo bisoiplo’ ')

q je, pažvelgus į realybę, yra aišku, kodėl Italijoje Katalikiškasis Veikimas sudarė, i III. POPIEŽIUS DARO IŠVADAS, KU
| mes visuomet sakėme ir sakome, kaltinti reikia visiškai nežinoti bei užmiršti, kad RIAS JAM UŽDEDA APAŠTALIŠKOJ
i Italijos Katalikiškąjį Veikimą politika visose pasaulio Valstybėse, ikI Kinijai, PAREIGOS. >
i buvo ir yra grynas šmeižtas. Kaktai iro- vra, gyvuoja ir veikia Katalikiškas V< i * , x*- « a x

J ° J t j j j Norima išpiešti Bažnyčiai jaunimą.
dė, ko tuo buvo siekiama ir kas rengia- kimas labai dažnai pasekąs visumoje ii

Štai pirmoji pastaba ir išvada: iš vi-

KATALIKIŠKOJO VEIKIMO

(Tęsinys)

» Priešingai tarp sekvestruotų doku
mentų rasis be galo daug įrodymų ir pa
liudijimą gilaus ir flitolatinio religingumo 
bei religinio veiklumo tiek viso Katalikiš
kojo Veikimo, tiek ypatingai jaunimo ir 
studentų Sąjungų. Pakaktų jiaskaityti ir 
įvertinti, kaip Mes patys daugelį kartų e- 
šame padarę, programas, apyskaitas, kon
gresų paskaitas, religinių studijų .Ir mal
dos savaičių, rekolekcijų, praktikuoto ir 
platinto šventų Sakramentų priėmimo, n 
poli;gctinių , konferencijų, • katechetinių 
studijų ir veikimo darbus, bendradarbiu- 
vimą ir tikros bei krikščioniškos meilės 
iniciatyvą šv> Vincento skyriuose ir ki- 
tur, bendradarbiavimą ir veikimą misi- 
joma.

Tokių faktų ir dokumentų akivaizdo-

i malda ir pirmųjų religijos žinių suteiki
mu, būtent: ant Marijos Dukterų Kongre
gacijų ir Oratorijų; jos pultus su 
triukšmu, kad dažnai [(atimtis teko pri
pažinti stambią klaidą.

Šis esminis punktas yra plačiai pat
virtintas kitur. Pirm visa kojis jiatvirtiu 
tas ankstybesniais, daugiau ar mažiau,

tini: fet&i kada taip didelėje plotmėje pa- net smulkmenose Italijos Katalikiškąjį
slkartojo vilko ir ėriuko pasakėčia ir, if- Veikimą, labai dažnai su lytimis ir orga- l-S°- Lo, ką esąnie išdėstę, dar daugiau is 
torija negalės to riepaiiiinėti. i nizaeiūėnlis smulkmenomis lygiai tokio- j lnu'U įvykių, tokių, koki jie y ta įvykę,

Mes ifiškių aiškiausiai įsitikinę, kad mis pat, kaip Italijoje. Nė uetioje pa- I aišku, kad Katalikiškajam \ eikimui pri- j atsakingų elementų teiginiais, taip pat 
esame ir laikomės religinėje plotinėje, šaulio Valstybėje niekuomet Katalikiškas ( metams politinis aktyvumas, viešas ar teigimais labiausiai įtakingų partijos ir 
niekuomet netikėjome, kad labiausiai ka
Išlikų ir tai italų katalikų būsime laiko
mi “svetima valdžia”.

Apaštališkos valdžios, Mums neVer-
čiausieins Dievo suteiktos, dėk^. Viso pa
saulio geri, (Jūs, Gerbiamieji Broliai, tai

Veikimas bebuvo laikomas Valstybei pa
vojingu; nė vienoje pasaulio Valstybėje 
Katalikiškas Veikimas nebuvo taip biau- 
riai persekiojamas (hematoma, kuriais žo
džiais geriau galėtume išreikšti realybę ir 
faktų tikrumą), kaip šioje Mūsų Italijoje

katalikai labai gerai žinote) Bymą laiko ir šioje pačioje Mūsų, kaip Rymo Vysku-
visų ir kiekvieno jų antrąja tėvyne. Ne
labai senai vienas V’alstybės vyras, kuris 
tikrai liks Vienas iš geriausių ir kuris 
nėra katalikas, nei katalikybės prietelis, 
viešame politiniame susirinkime pasakė, 
kad negalima laikyti svetima valdžia tą, 
kurios klauso dvidešimt milijonų vokie-

' v* ,C»ų.
- Sakyti gi, kad nė viena pasaulio val

džia nebūtų leidtrsi tos padėties, kurią

jio, sostinėje, šitokia padėtis tikrai yra 
kvaila ne Mūsų, bet prieš Mu« sudaryta.

Lsame pasiėmę, Garbingieji Broliai, 
sunkų ir nemalonų darbų; Mums rodėsi, 
kad turimė meilės ir tėviško teisingumo 
pareigos ir tokioje dvasioje ją esame at
likę, tikra šviesu nušviesdaini faktus ir 
tikrovę, kuriuos kui kūrie Mūsų sūnūs, 
gal nevisai sąmoningai, kitų Mūsų sūnų 
nenaudai, nušvietė klaidingai. •

slaptas kai kurią jo grupių režimui u 
partijai priešingumas, kaip lygiai ta uLi- 
tiktina prieglauda ir globa suteikta ir 
palaikyta partijai priešingiems po Kbia- 
likiškojo Veikimo vėliava (žiūr. Direkto
rijos komunikatas 1931 m. birželio 4 d.), 
visa lai yra tik pretekstas ar netspreb <s- 
tų rinkinys: drįstame sakyti, kad buvo 
norima ir kas buvo bandyta padaryti, 
lai noras išplėšti iš Katajikiškojo Veiki
mo, o per jį iš Bažnyčios, jaunimą, visą 
jaunimą. Tai yra taip tikra, kad po tiek 
apie Katalikiškąjį Veikimų kalbų, už
pulta jaunimo Sąjungos, ir lai nepasiten
kinta Katalikiškojo Veikimo juunimo Są , 
jungomis, bet triukšmingai ištiesta ranka 
j sąjungas ir veikimų, kuris rūpinasi tik

režimo asmenų, apie ką paskutiniai įvy
kiai davė pilną išaiškinimą ir gaiutinj pa
tvirtinimą.

Tokis patvirtinimas buvo padarytas 
dar aiškiau ir kategoriškiau, pasakytume 
iškilmingiau ir smarkiau, to, kuris ne lik 
viską atstovauja, bet ir viską gali. oi'i 
ciaiinėje, sĮHiudoje, skiriamoje jaunimui, 
ir pasikalbėjimuose, skiriamuose paskelb 
ti užsieniuose, pirmiau užsieniuose, kaip 
viduje, o paskutiniu laika praneširininse 
ir komunikatuose spaudos atstovams.

(Bus daugiau)

MHM ------- -- -----------------........................... - - Į ... ■ •- 2... . ..... č . Mg M s4bta. M
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pijų. neturtėlių vaikučių — glo
įba taipgi dalinai yra jų rū
pesnis. Tų dienų, kuomet 

į per vaikučių pietus lankius 
jsvet., prie stalų tarnavo pati 
šv. Jurgio parap. mokyklos 
vedėja sesuo M. Veronika. Jai 
gelbėjo sesutės M. Felicija, M. 
Teresita, M. Loyola.

Iš parapijonkų buvo E. Mar
jaus talkininkai jau per savaitę dirbo. Jie mums praneša, /nki“nė» E. Ežerskienė, B. Sa 
kad nors darbas nėra lengvas, tačiau nuoširdžiai dirbant b*enė, A. Mičiulienė, O. Paba- 
daug kų galima nuveikti. Bendrai imant, pasekmės yra ge- ben^> .B. Ališauskiene, 
ros. Geresnės, negu buvo galima tikėtis. Sėkminga darbo' Valio, geradariai ir gailes- 
pradžia mūsų talkininkus ragina smarkiau ir nuoširdžiau t*n^0R girdas veikėjai.

Mūsų vajus smarkiai jsijudina

Dar Vis Naujų Talkininkų Įstoja

DRAUGO ” VAJUS APIMA VISUS AMER. LIETUVIUS

A Per savaitę gana daug padaryta
- -i . n_ *

Dienraščio “Draugo” vajus vis smarkiau jsijudina. Va-

dirbti. Netrukus prasidės lenktynės už pirmmųsias vajuje 
vietas. Mes ir dienraščio skaitytojai laukiame, kurie iš tal
kininkų pirmose vietose atsistos.

Į “Draugo” vedamų spaudos talkų dar vis naujų tal
kininkų įstoja. Kelios dešimtys dirba Chicagoje, daug ir 
iš kitrj Amerikos lietuvių kolonijų įstoja. Reiškia, mūsų 
vajus apima visus Amerikos lietuvius.

SV. VINCENTO PAULIEČIO 
DR-JOS SKYRIUS.

West Pulhnan, UI. — Ixip- 
kričio 1 d., parap. svetainėje 
Labdarių 10 kp. laike menesi-

tarėme įgyti dar stipresnių jį labai intymiškus santykius 
įrodymų. ,‘su Prancūzų karišku laivyno

Vokiečių žvalgybos centro Į atašė Madride.
--------  susirašinėjimo su jo agentais * Bet šis iš anksto gavo mūsų
gingi. Vienas iš jų buvo dvi-j Madride šifras mums jau se- j Įspėjimų ir nepasidavė Snip«‘ 
pūsis šnipas •— už pimgus dir
bo mums ir kartu vokiečiams.

! Mes davėme Matai Hari tik me savo reikalams. Užtat, ti- davinio atlikti negali ton

A. Gr.

KAIP VEIKĖ ŠNIPAI D. KARO METU,
(Tęsinys)

— Šį vakarų, gerbiamoji 
tamsta turi iš Prancūzijos iš
važiuoti į tėvynę, į Olandija.

nai buvo žinomas. Daug ko iš viliojimams, 
to susirašinėjimo panaudojo- - Pamatęs, kad luta Hari už-

Paklausė iŠ-itų i tariamų agentų pavardes.
:\n

kėdamiesi, kad Ispanijoj Mala lis butarė ja iš viso nurikn, 
Hari greičiau susikompromi- tyli. Pasikvietęs j kabinot:.

— Kodėl? — 
blyškusi šnipė.

_  Tamsta puikiai žinai koJvo-iun neišdrįsome, tuos, nutarėme pasiųsti ja į (ton Kalis jai pareiškė:
tjej t Viskas atsitiko, kaip buvo-į Bilbao. Bet Mata Hari, gavu- — Pirmiausia, gerbiamoji

_ \g Priešingai, aš nič- įnu‘ numatę. Penki įtariami a-Į si paskyrimų, išlipo ne Bilbao, j tarnybos vardu dėkoju tains-

'Patikimus žmones statyti pa-

nieko nežinau. Igeniai liko nepaliesti ir pra-
— Jei taip, kalbėsim atvi-!d5j° santykiauti su Mata Ha-

rai: Tamsta — Vokiečių Šni- ri- abipusi šnipą be-
pį matant vokiečiai sušaudė, —

Mata Hari baisiausiai susi- išdavė Mata Hari. Be to, 
jaudinusi, pasipiktinusi, pa- tartum patvirtindama mūsų 
šoko ir suriko: spėjimus, anglų kontržvalgy-

— AŠ — šnipė! Aš šnipinėju ba P° kelhJ dienŲ PraneS6

bet Vigo, tuoj išvyko į Mad- tai už puikų darbų. Tamstai 
ridų ir sustojo “Palas” vii?-!atvykus į Madridą, Vokiečių 
buty. Čia* buvo tarptautinių nardomiems laivams pavyko 
šnipų susitikimo vieta. Tuos paskandinti daug priešų tr:<m 
šnipus sekė Antantės kontr- j portą.
žvalgybos agentai. Mata Hari kukliai nuleido.

Mata Hari negaudama pusi-galvą.
matė su Vokiečių karo atašė. Dabar bevieliu telegrafu irii 
majoru fon Kaliu. Kartu ji r.p-1 sų generalinis štabas i-nktuis, kad vokiečių šnipė Mata 

Hari išdavė vokiečiams vienų
anglų agentų Belgijoj. Tai ir no atašė fon Kronų.

ibi pusi s šnipas.1 Kai tie ponai iščiulpė iš jos 
šų. (Bošais prancūzai pravar- rasiroue, jis dirbo ir anglams
džiuoja vokiečius). Priešių-i Prijungę prie bylos tų Ma- apie mūsų kariuomenę ir tai
gai, vienintelis mano troški- ta Hari kaltumo įrodymų, nu- [vynų, — jie pasiūlė jai sueiti 
mas pasilikti pas jus. . ;

— Tamsta sutinki mums 
bendradarbiauti ?

— Taip. Aš galiu būti jums
labai naudinga. Aš galiu įsi-1 
brauti į Vokiečių generalinį 1 
štabų. Aš turiu santykius su 
kronprincu, su Braunšveigo■ 
hercogu. Galiu atlikti kokį tik 
duosite uždavinį. ,

Mata Hari pasiūlymas buvo 
priimtas. Jų pasiuntė į Belgi- Į 
jų. Šnipė tvirtino, kad fon'
Biscingas įvykdys kiekvienų 
jos prašymų.

Mata Hari išdavikė.
Į

Vykdydama mūįjįi uždavinį!
Mata Hari turėjo įsibrauti Į * 
labai siaurų ratą žmonių, su ' 
kuriais palaikėme santykius 
per savo agentus. Tų agentų 
tarpe buvo keli gana įtaria
mi. Ji} pranešimai buvo abe
jotini, o kartais tiesiog mela-

Vokiečiams! Vokiečiams, ku
rių aš nekenčiu labiau, nei 
jūs! Tamsta pamišai.. Žinok

nį susirinkimų, i kurį atsilan-
Siuomi norime supažindinti savo malonius skaitytojus gerb kleb kun. A LinkusT

all/im-nlr r, - i . • -L tilllS_
v. įir PaD^ė gerų patarimų. Ap- fams|a> ka(j ag neapkenčiu bo- buvo tasai ai

alanmus, Ad. Stulgmskas, Ona svarsčius bėgamus reikalus, Į §Ų (Bogais prancūzai pravar- Pasirodė, jis di 
nutarta antrų advento sekma
dienį, gruodžio 6 d., surengti

su vajaus talkininkais;
IŠ CICERO, ILL: A. V

Rašinskieno, ir A. Janušauskas.
NORTII SIDE: A. Bacevičius ir K. Bagentavičia.
DIEVO APVEIZDOS: P. Varakulis, p. Valuckas, taip-jaunių vakarienę su programų.

gi pasižadėjo daug pasidarbuoti ir Kastas Sabonis.
AVEST SIDE: P. Fabijonaitis, A. Grybas ir p. Aitutienė, 

kurį taip pat kiek galint pasidarbuosianti.
MARQUETTE PARK: p. Stanulis. Iki šiol iš šios ko

lonijos įstojo į darbų tik vienas, bet jis žada gauti daug 
pagelbininkų.

BRIDGEFORT: Stasė Šimkaitė, A. Gilienė ir taipgi Ip. tx • i. ,, , im vi .v , ,mo. Išrinkta valdyba, kunonlaraska pasižadėjo pasidarbuoti ir paremti vajaus darbų. I , , . , ,. .v,.
TOTO OF LAKE: V. Stancikas. P , ir klebonas’ kaipo lzdl’

nmkas.
BRIGHTON PARK; Pr. Vaičikauskas ir Ona Kazlaus

kienė.
SUMMIT: A. Žolynienė.
AVEST PULLMAN; Z. Gedvilas.
ROSELANDO: V. Gaižauskas.
MELUOSE PARK: J. Žvirblis.
GARY, IND.: J. J. Aukškalnis.
LUZERNE, PA.: J. Varaitis.
ROCKFORD, ILL.: A. Rupšis.
EASTON, PA.: L. Rauktis ir K. Armaldavičia. 
SCRANTON, PA.: J. Vaičaitis.
CHICAGO IIEIGHTS, ILL.: J. Mikalauskas. 
PHILADELPHTA, PA.: P. Kundrotas. 
KENOSHA, WIS.: V. Mandravickas.

lankė ir Vokiečių karo laivv- išsiųsti tamstų j Paryžių, kur 
tamstos darbas mums būtinai 
reikalingas. Čekį 15,000 pozėtų

visas žinias, kokių ji turėjo sumai tamsta gausi per tų pu 
čių neutralios valstybės atsto- 

(Tųsinys J pusi.)

Išrinkta komisija.
Po labdarių susirinkimo, ta

po sutvertas Šv. Vincento A 
Paulio dr-jos skyrius, kuris 
rūpinsis šelpti paliestas bedar
bės katalikiškas šeimynas, ži
noma, pagal komisijos ištyri-

Be to, klebonas pasižadėjo 
i padėti iš Šv. Vincento a Pau
lio centro valdybos iždo gau
ti reikalingų sumų pinigu.

! Taigi, TVest Pullman’o lie- 
j tuviai katalikai, kam būtinai 
reikalinga pašelpa, kreipki- 

jtės tai pas gerb. kun. A. Lin- 
! kų.

PATAISYMAS.

Pereitos savaitės Labdary
bės skyriuje buvo pranešta, 

LAWRENCE, MASS.: p-lė Sof. Rimaitė, p-nia O. Bau- kad labdarių farmoje pas bro- 
blienė. . IĮ Andrių (marijonų) galima

CAMBRJDGE, MASS.: V. Jakas. 
NIAGARA FALLS, N. Y.: J. Leimontas. 
AVESTFIELD, MASS.: A. Masaitis.

pigiai nusipirkti ūkio produk
tų, taip pat ir paukščių.

ir kostiumerių negalėjo paten
kinti.

Kas liečia Marijonų ūkį, tai

LABDARYBĖS SKYRIUS

(Tąsa iš 2 pusi.) 
giai būtų sotūs ir skanūs.

Pavalgę, vaikučiai sustoję 
sukalbėjo maldų ir Išsiskirstė 
pažaisti.

Paklausiau gerb. prelato, iš 
kur tiek maisto suimama to
kiai “šeimynėlei”. Jis papa
sakojo, kad visa tai geradarių 
suaukota. Jis pats važinėjąs

Į Są-gos Centro pirm. yra pada- 
Pemai per ištisų mokslo laikų ivęs ne Marijonų ūkio užvaiz- 
Šimtams vaikučių jisai priko-jda, bet Andrius Poška (ne 
lektavo maisto, aukotojus Į marijonas), kuris nuomuoja 
skelbė ir daugiau žmonių prie Labd. Sų-gos ūkio gyvena- 
gailestingo darbo pritrankė/iriuosius namus. Dėl to sako- 
Visa darbų dirba “cheerful- mas pranešimas nieko neturi 
ly” su malonia
gera širdimi.

Tokį pranešimų per Labd. čia, kaip buvo skelbta, galima 
pirkti šviežių kvietinių miltų.

Marijonų ūkvedį?.'

šypsena, su bendra su Marijonų ūkiu, ku
rio vadovybė nieku būdu ne-

Seaerys kazimierietės. į gali taip pigiai, kaip buvo pa- 
Nors seserų kazimieriečių! skelbta, paukščių parduoti.

Šį pareiškimų 
to, kad pereitų

darome dėl 
sekmadienį

KUOPOS SUSIRINKIMAS.

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

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

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

Remkime ir Platinkime 
“Draugų”!

Savo Dienraštį

kongregacija įsisteigta ap- 
švietai platint, matai jas ii

po didžiąsias įstaigas ir pra- prie gerų darbų visa širdimi! labai daug žmonių atvažiavo 
šus aukų. Žinoma, visur gan- j prisidedant. Štai, pavyz., jos iš Chicagos pasinaudoti nepa- 
nųs. Pereitų žiemų viso pa- įveda 6v. Kryžiaus ligoninę,
valgydinta 946 neturtingųjų ! dirbdamos ten be algos. Para- 
vaikučių.

Be to,- prelatas, kaipo ge
ras tėvas, globoja ir savo pa- 

m rapijos bedarbius ir suvargu
sias šeimynas. Dvidešimčiai 
šeimynų rendą užmoka, anglių 
nuperka. Vis tai iš aukų nau
jai įsteigtos šv. Vincento a 
Paulo dr-jos iruš Catholic 
Charities.

prastu bargenn, o tuo tarpu 
p. A. Poška neturėjo paukščių

Bridgeport. — Labdaringo-' 
sios Sąjungos 5-tos kuopos su-! 
brinkimas įvyks ateinanti ( 
sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 
vai. po pietų, Šv. Jurgio pnr. 
mokyklos kambary. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. Bus 
renkami atstovai į seimų ir 
svarstoma daug kitų reikalų. 
Dr-jos prašomos atsiųsti savo 
įgaliotinius.

Rait.
1

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
' 2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

VO
•SAVI?

HO
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1 SAUS 

■VUAV
TOOK OVV VOUU 

SMGfcS-
Garbė pasišventėliams.

Už gerus darbus, tik Dievas 
gali atmokėti. Šioj parapijoj, 
prelatui Krušui vadovaujant, 
dirbama šventas gailestingu
mo darbas. Tame darbe pa
deda parapijonkos, o ypač- 
gra&ios širdies ir veiklus za- 
krastijonas J. Gumuliauskas.

4AV

Jj
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< I DRAUGAS Ketvirtadienis, Lapkr. 5, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
RU, ILL _

prisidėtų prie daromojo va- Motinos Sopulingos dr-jos da 
jaus, užsisakytų “Draugų" Ivvauti jos 20 metų sukaktu- 
kaipo organų ir išrinktų ko-

i 1

Radio Stotis AJJ

t i ęsinys pusi.)

Čia matome ukrainų mergaitėsšokant smagų tautiškų šok; 
“Hrechanyky”. Tokių šokių publika matys sekmadienyje, Chieago 
Civic operos teatie, lapkričio 8 d., 8 vai. vakare. Šokių vakarų ren

inas priimtas ir žadėta daly- respondentų. Kvietimas pribū
vami ir padėti darbuotis. tas ir atidėtas j priešmetinį su 

Lraugijon įsirašė du nauju ' trinkimų. Kitas kvietimas bu 
nariu; J. Valaitis <16 m. am- vo į Marijonų kolegijos remė- 

X Spalio 25 d. vakare Žv. žiaus) ir J. Naurel.as. šeinių, kuris įvyks 29 d.
Antano draugijos metinė va Pranešimas iŠ įvykusio drau *io In‘‘n^io» Aušros Vartų 
karienė puikiai pavyko. Pub- gijos vakaro pttr<xl6> Rad vis. parapijoje. Kvietimas priim- 
likos buvo pilna svetainė. Ras pud.jaį pavvk() ir pelno tas ir įgaliota atstovais: J. 

i Vakarienę rengė vieni vyrai ir davg sUvirS J)iUiillga ym Mikolainis, J. Grybauskas,
‘S^a^ patarnavo. ,|r_ja komisijai, kuri te jų Gerdžiunas ir Kaz. Ančiunas. 

Išpildyta puikus programėlis. puikiy vakarienę sllveng6<
2 nariu, neėmusių pašelpos per -
1n . , Atstovas“) labdarių 3 kuopų110 metų, gavo dovanų — po i . . . .

1 . . . v , pranešė, kad labdariai gražiai: aukšlių žiedų. . I . , ■ • , , . v
darbuojasi, kad rengia gražų 

X Lapkričio 1 d. ciceriecia* vakarų su įvairiu programų 
graižini apvaikščiojo Visų į r šokiais. Vakaras Įvyks 15 
Šventų šventę. Visi veik ėjo d. lapkr., parapijos svetainėje.

įprie Šv. Komunijos. • ■ e > ••
Atstoviu į b ederacijos 12 

Uždusinės diepų rytų ir va- skyrių pranešė, kad skyrius

Trečias kvietimas nuo Dievo

NAUJAS IŠRADIMAS

gi a art. V. Avramenko.

Mata Hari sušaudymas. >
Kalėjime šnipę saugojo su-;

-------------- i stiprinta sargyba. . jį
(Tųsa nuo 3 pusi.) Karo teismas nagrinėjo šni- į

ybę, per kurių ėjo mūsų su- pės bylų 1917 metų liepos.

KAIP VEIKĖ ŠNIPAI D 
KARO METU.

kare pilna bažnyčia buvo į gražiai darbuojasi ir kad taip 
žmonių. Visi karštai meldės pat rengia vakarų paskutinia

me advento sekmadieny. Bus 
atvaidinta “Laisvės kovoto-

ko šv. Antano draugijos susijjai”; >«“““•«» ch»™s. ™-
_________ įlinkimas. Susirinko daug na-:lla'"as >’-|6s..°' Skhiut5s- P“’

Prunešame, kad “Draugo’’ j iių, atsilankė ir gerb. klebu- 'bl*n'los giažitį dainų, 
knygyne galima gauti “Gies- nas, kuris kvietė dr-jų daly-j Skaityta trys''kvietimai, ku-

VARGONININKAMS, GIES 
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

uz mirusius.

X Praeitų sekmadienį jvy-

DEKSNIO GALINGA MOSTLS 
Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kcju, 
Nugaros skaudejima. Šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau-- 
dejima, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 76 centai, $1.60 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Box 352 

Hartford, Cortn.

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

. rašinėjimas. mėn. 24 ir 35 dienas.
— Sutinku, — tarė Mata Teisme paaiškėjo, kad Mata mynei}’’, bažnyčių chorams, \auti metinėj parapijos vaka- rių vienas buvo nuo dienraš-

,lari. llari karo paskelbimo dienų mokykloms ir šiaipjau gies- rienėj, lapkričio 22 d. Kvieti ti “Draugo", kad draugija
Ji netrukus išvyko į Pary 1 pusryčiavo su Berlyno' prei'ek- mininkams. Tekstų sutaisė A. -----——

: įų ir sustojo vienam puikiam ; tu, kad ji jau senai tarnauja Jakštas, gaidas pagamino J.
iešbuty. - ! Vokiečių štabui, užrėgistruo- Naupjalis. Kaina 50c.

Mata Hari areštas. ! ta 2.1 numeriu, kad ji turėjo į Taipgi turi '/Jaunų Daini- 
(.) 1917 metų vasario 13 d. i tięsiogimų ryšių su Vokiečių 'ninkn.7 ](X) dainų su gaido. i

rinksit rytų Prancūzų konlrž-į žvalgybos aukštaisiais veikė- imįs ir plfttu8 igai§kinimai aJ 
algybos, Paryžiaus tvirtovės jais ir, pagaliau, kad nuo 1916 ; įe gaidas 
pygardos komisaras p Prio- meti} kovo mėn. iš vokiečių j^aįna $9 qq

j* įžengė į jos kambarį su į- ji gaudavo už savo darbų ne- ____ '
: akymu šnipę suimti. j maža pinigų.

Kai p. Priole su žandarais | Karo teismas priteisė jai 
Įėjo į šnipės iniegamųjį, ji vi- mirties bausmę.
•akai nuoga gulėjo lovoj.

ir dainavimų.

14 METŲ KALĖTI

— Aš atėjau, gerbiamoji, nelaukė 
palydėti tamstų pas kapito-i Ji tikėjo, kad jų užtars ne 
nų JLadu, — tarė Priole. ! tik užsienių, • bet ir pačios i

— Taip, taip, — atsakė ji Prancūzijos žynius globėjai... 
aė kiek nesidrovėdama nepa-l jį apsiriko. Respublikos

■ Dennis Kelly’s 71 m. amž., 
Mata llaii tokio spiendhno į žmogžudystę teismo nubau

stas 14 metu) kalėti.

jstamų vyrų ir vis tokia pat 
moga sėsdamosi lovoj.

— Žinau, žinau. Matyt, jis 
nori gauti iš manęs kelionės 
Belgijon atskaitų.

prezidentui plaukte plaukė 
laiškai ir prašymai. Bet Pu- 
ankarė rankose turėjo įrodv “AS paėjau 
mų. Šnipės užtarėjams jis pa
rodė dokumentus, iš kurių

Barney Barnes Dabar 
Gali Valgyti Kų 

Tik Nori

CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANYDAUGIAU NAUJI) 
IŠRADIMŲ

f Ą Q. Lunigągo pilės
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

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

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

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

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

I Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
A. D. produets.

PROBAK
“GRAND OPENING”/ —T v-

Pranešu visiems lietuviams, ypač Mariįuettepar- 
kieč.iams, kad

SUBATOJ LAPKR. -- NOVEMBER 7,1931
atidarau lietuviškų krautuvę. Turėsime labai gerų bar- 
genų.

1. Vyrų čevervkai po $1.95 labai geri. Kainos skir
tingos — ligi Florsheirn č.everykų.

2. Vyrų viršutiniai marškiniai labai nupiginti — 
vertės $1.50, parduosiu po $1.00.

Turėsime moterims ir mergaitėms čeverykų gerų ii 
pigių •

Pirmos rųšies Ckiffon pančekos' vertės 95c., dabar po 
65c. Bus taipgi ir ant pančiakų skirtingos kainos.

Duodu žinoti savo seniems kostomeriams, kad iš kur 
tik atvažiuos, tai pamatys, jog buvo verta atvažiuoti.

Kiekvienas atsilankęs ant pradžios atidarymo gaus 
“souvenir" arba dovana.

J. REMDZUS BERT. STORE
2444 WEST €3 STREET CHICAG0, ILL.

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achea& pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irriUuat”

3133 SO. HAL3TED STREET 

Chieago, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Teleph-one Randolph #727

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

Varne: R Iki 9 ryto Tel. Repub. 9400

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas '< W. VVashington Si 
Roain 1502 Tel. Central 297*

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

AT ALL DRUGGIST9

PATEN'^prle
to, kad nieko ne
galėjau valgyti be 
neg.uagumų pas
kui”. sako Mr. 
Barney Barnes, 
populiaria aliejaus 
kraigių statytojas,
221 West Grand 
Avenue, Oklahonia 
City, Ūkia. “Aš 
po valgių turėda-

pasigailėti j vau j^rdies des»-
; rūmą ir nevirškinimų.

Taigi, taigi, patvirti matėsi, kad Mata Hari parda- 
ao Priole. , vė jgig metų pavasario puoli-

Mata Hari pakilo iš lovos, Įkyriems prašytojams jis 
visiškai nesidrovėdama apsirė-i davė supiasti, kad tuo metu, 
ue- kai fronte miršta minios pran-

— Ai pasiruošusi, gerbia
masis.

Po dešimties minučių Prio- 
le įvedė jų į rūstų'kai o mi
nisterijos antrų jį biurą ir į- 
tiižkė jai įsakymų suimti.

Jsakyme buvo parašyta.
“P-lė Celle Margarita, gi

musi 1876 metais Levaidene, | !”!iaguI“?ų' AS, noriu
Mačiusieji pasakojo, kad Ma- aI’,F P^pypsin. ne„ jis man tiktai

cūzų, jis negali 
juos išdavbsios šnipės.

Mata Hali pusigaiiejimo tik nugirdau, bet mano nevirškini- 

prašymas būro atmestas.
1917 metų spalių mėlt.

Išrodė, kad niekas man nepagelb- 
1 sti. Aš viską išbandžiau, apie ką

mas laikėsi per keturius metus. 
"Tada mano draugas patarė man

paimti kiek l’ape’s Diapepsin, Aš 
‘ x i beveik tuojaus susilaukiau pagelbos

(1. Žandarai atvežė Matu Hari »U(> pirmųjų dviejų tablečių. Dabar 
. ... . kada aA ėmiau jas per tūlą laiką,
J v CllZeno tort<J. ČIR JQ atluH- aš randu, kad aft guliu valgyti anė- 

vė karo valdžios atstovam/. sas ir geveik lr neturiu ne'

‘ ’ Pagražina Išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PLIKOS VR1.IALS1OS MADOS SUPLOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JIJ NUOVARGI UI STEBĖTINAI 

PAGERINS REGRJIMA

Dr. G. Serner
- LIETUVIS aku; gydytojas

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVfi

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Olandijoj, Adonio Celle ir Anž 
van der Mellen duktė, suima-

pagelbėjo,’

Vakarais: litam., Ketv.. ir Rubato, 
— 4 iki 9 vai

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

Namų Tel. Hyde Park 3390

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su
apsaugojimu savo Kj,ygeiė 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižinį ar mo
deli arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės ’How 
to Obtain a Patent’ ir 
‘Record of Invent.’ formos. 

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglitered Patent Attorney 

M-A StcorKy 8a»lnr« A Coram.rtlU 
Bank BaiMIn,

IDlrcctly aeroaa atreet from PaUot OBcl 
WASH1NOTON. D. C.

ta Hari mirtį sutiko drųsiai. i Tūkstančiai, kaip p. Barnes su- 
nuo

gščių vidurių, ar rūgšties, varto- 
; darni l’ape’s Diapepsin. Sukramtykit 
, tabletę ir tas jautimas po valgio 

\ iena iš daugelio legendų a- sunkumo ir nesmagumo greit iš- 
Mata tlari, net nepažvalguai pic Ma,a Harf ka|1)a, - buvu. "rt* -

ma už šnipinėjimų ir santy-.į . 
kius su priešu".

• - , _ , , - ; randa greitą, tik-rą pagelbąKareivių būrio salve nutraukė iril^j(, vld*rlUi a; rugfttie“
! jos audringų gyveninių.

į orderį kreipėsi į čia Imvu 
sius karininkus klausdama:

— Atleiskite... kuriam iš jū 
sų turiu įteikti šį ratelį, 

Kapitonas Latlu priėjo p» ie

si nepaprastai graži ir žaviu- rEMKITE VISUS BIZNIS 
JtlUS KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE"

jos ir paklarisė;

ga.
Prancūzų kontržvalgyba tu

ri antropometrinę šnipės foto
grafijų. Iš jos matyt, kadi 
Mata Hari kalbamuoju metu i

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
lloom 1934 Tel. Randolph 0332

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

Valandos — 7 Iki 9 vakate 
Uta.rn„ Ketv. lr Subatos vakare

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje. Burnoje Ir 
• Gerklėje

Zonitc išvalys sual- 
»kinišusias atmatas, lš- 

z naikins perus. n£prt- 
ieis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

—t* L.

Pirmiausia, Ji nunieii,, į(UVO pagyVenusj vulgariško' 
pasakyk, kaip senai tarnauji! Upo ,noterhs k„riQ ni„bu ,,ft.; 
Voki^iy vyri»u«iam Stabui! dl| negalin,a KrftžlWlįl. p„va.

Tie Sodžiai jai buvo nelauk- (|iny ‘-Trimitas. ’
tas smūgis. Bet ji greit susi _
valdė ir mėgino proteetnoti. Skaitykjte įr platinkj.

tai nesusipratimas. Tai kini- te lietUVlŲ katallky die
dą. Aš protestuoju! nraštį “DRAUGĄ” ir

Ladu lengvai j rodė jai, kari remkjte ,uos biznierių; 
jokio nesusipratimo čia nėra. . r • • «

Mata Hari nugabeno į Sun- <r profesionalus, kurte 
Lazaro kalėjimų. garsinas! prnv,

— ...- -- -----------

L RUNN—Of tourse Hc Didn’t Mind the 15 Bučki So Much—Būt Battonin* Thyc Boots 365 Days in a Year—Wow! BY CA»I. F.o

------- —- 8*i-S
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL. ‘

> i

WKT PUILMAN. ILL.
(Tąsa iš*4 pusi.) 

vių bankete, kuris įvyks 29 >1 
lapkričio, parapijos svetainėj 
lb-ja pasižadėjo dalyvauti.

40 vai. atlaidai.
Sv. Petro ir Povilo bažnyčių- 

je 40 valandų atlaidai bus
Šv. Antano draugija ir-gilapkr. (Nov.) S, 9 i’- J) d.

vakarą Sekmadienį per sumą, 10:30 
vai., bus įstatytas Sv. Sakra

yra nutarusi rengti

DAKTARAI;

X.

1 :»2 s«ni,
-» /ir R krutinž’e?__ tilfc ‘

Sloan’s
Liniment

Tel Canal 6764 Ris. Ropubhc 5350 Telefonas Grovehill 3262

Dil. A. RAČKUS BR. A. 6. RAKAUSKAS

27 d. gruodžio.
X V isi cicerieėiai jau ruošias mentas. Pirmadienio ir antra 

į metinę parapijos vakarienę dienį rytą pirmos mišios o vai. 
lapkričio 22 d. Per vakarienę suma ir pamokslai 9 vai.; va- 

išpildvta puikus probus išpildyta puikus pro karais mišparai ir pamokslai 
gramas. Vadovaujant J. Lap- 7:30 vai. Išpažinčių bws klau- 
cikui bus sulošta vieno veiks- soma rytais ir vakarais.

“Tarnas jpai- Visus parapijiečius ir apy 
linkės lietuvius kviečiu pasi

nio komedija 
niojo”.

Klebonas kviečia visus pa- naudoti Dievo malonėmis, 
rapijonis prisidėti prie para- Kun. A. Linkus.
pijos vakarienės — aukomis ir —----  1 ■ z 1 ------- -
darbu. Kiek teko girdėti, šį- x Labdarių 3 kuopos susi

I

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 (VEST 63 STREET 
Kertė So. Westorn Avenue 

Tel Ptospect 1023
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Vatandos: 2:4 po pietį} tr 1-9 v. 9. 

Nedėlioj pagal susitarime

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARUUETTE ROAD

O ilso Valandos:
Nuo a — 12 vai. ryto. Nuo 1 v*l. — 

4 ir 6:30 iki 8 v«.l. vakare 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėllomis pngs> sutarti

gydytojas. (’Hininr.AS 
[lt OKS'I EKKIKAS

Ovdo stalgias Ir chroniškas liga- 
vyrų; motei ų Ir va.kų 

PAKO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų Iki 8 tkI. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas. , Laboratorija ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

priežasties seimo, kuris įvyks 
lo d. lapkričio. Be to, tų pa
čią diena (vakare) labdariai 
3 l<p. rengia vakari) su pro- 
gramū Ir šokiais. Programų 
dalvvaus ūkininkas l'rba su 
sa\ .. šeimyna iš Kad ilgy nu . 
kaimo ir kiančius — žydelis 
Voltkė, taipgi ir (langiau žy
delių gildininkų su savo “mo
kytais gyvuliais’’.

X Dievo Medinos Sopulingos K!'»’•»<> -6 'I- t kie. Lietuvių , 
dr-jos narės smarkiai rudai asi Nloteiiu Kliubas \a::a 
prie savo draugijos 20 metų ,e’ Ibimilton elub e rengia 
sukaktuvių vakaro, kuris į- 'akai*. kurio pelnas i
vyks parapijos svetainėj, lap- Liip-gi skiriamas mūsų bied-i 
kričio 29 d. nuomonei šelpti.

X Ciceros šilališkiai rengia Vakaio rengimo komitetas, 
“bunco party”, lapkričio 1.7 Jau Padavinėja bilietus. Pa- 

1310 So 49 Sudalijama, kad visa lietin iu 
inteligentija atsilankytų ir tuo 
būdu ateitų j talkų minėtai mo 
terų dr-jai, nes tai bus, taip 
vadinama, ' Charitv .affair“. 

Elzbieta B. Bradchulienė,

«i. namuose No 
Ct. lt Chicagos šilališkiai 
kviečiami dalyvauti. Visas 
pelnas eis Šilalės bažnyčios 
reikalams.

Kitas šilališkių vakara 
programų rengiamas lo 
gruodžio, Dievo Apveizdos pa 

.lapijos svetainėj, 18 ir Union 
Kurie esate

met parapijos vakarienė bus rinkimas įvyks ateinantį sek- 
nepapra^ta. madienį, 1 vai. po pietų, pa-

X “Draugo’’ vajaus kon- rapijos mokyklos kambary, 
testiipinkai A. Valančius, Ad. Kviečiami visi nariai atsilan- 
Stulginskas ir Ona Rašinskie- kyli. Yra daug svarbių reika-
ne pradėjo smarkiai dirbti ir lo svarstymui. Susirinkimas .. , ....

, . ... . w. paėmę senių, skubinkit ispar-saukiamas savaite anksčiau iš \ /. . ’ 1
ir pinigus grąžinti fi- 
rašt. A. Janušauskui,

DR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richinond i 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STfiiKOL’iS
U e tu v u Gydytojus ir Cbi-ivai.^ 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 v«k

rurgas perkėlė savo ofisus P Office: 4459 S. CalifornlR Avfc. 
naują vietą po’ num. 4845 S.
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki b vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 0641 So. Albauy Avė.,
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIS

Nedėlioję pagal Putart]

vienas kitą “bytintis“. duoti

G R A B O R I A i nansų

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

nu
13 d. C. L. IV. C. narė.

MINĖJO SUKAKTUVES

Town of Lake. — P-nia Ste
la Paukštienė nesenai buvo su-, 
rengusi mėnesinį atminimą sa-

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

11301 So. 50 Cf., Cicero, III. ' vo 'T1'0 «>i»ties. Buvo atlai- 
į Serijų galima gauti pas fin. k>'tos keietoj bažnyčių Sv. mi- 

lašt. arbą pas pirm. Al. Dū šios, o po to gedulingi pietus

2422
tik susitarus

W. MARQLT3TTE ROAD
i vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
į piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 rak. 
i Šventadieniais pagal sutarimą.

Telef. Canal 6 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

, Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. J 
Laidotuvėse pa-i Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ■ ClllcagO, III. 

tarnauju’ geriausia -i--.-.. v.—iJ‘-“

drį, 3465 S. Auburn Avenue,

ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- ! 
sau prie grabų iš- i

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cbicago
dirbystės.

OFISAS
668 W ėst 18 Street « <of, c. m p c /-i* tu174 1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk

B. A. LACHAVICH

Tel. Cicero 5927

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. SteWart 8l9l ,

DR. H. BARTON 1
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rez. Phone 
Englevvood 6641 
Wetftworth 3000

Office Phone 
WentwortH SOdo

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

i
U ūsų patarnavimas 

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

Nauja, graži ko- 
plyA‘a dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS 
Turiu automobilius viso

kieins reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN . AVENUE 
Chicago, III.

namuose, 4530 So. Donore st. 
Dalyvavo pietuose daug gimi
nių ir svečiai gerb. kun. A. 
Linkus ir gerb. kun. Deksnis.

Rez Tel Midway 5512

DR. R. C. CDPLER
GYbtlųJAS IK CHIRURGAS 

Oakley Ą^euue ir 24-taa Street 
Telef. VViImdtte 195 arba 

Canal 1718
Vaiaudue; Z įat 4 p. p. t’anedfcluu. 

ir Ketvergais vakare

Ten buvęs.

AR NORITE ŽINOTI?

Brighton Park. — Ar žinote 
kas įvyks pas mus sekmadienį, 
lajikričio 3 d.? (.) gi Marijonų 
kolegijos lėmėjų 35 skyriaus 
“bunco party’’ namuose ad
resu 2635 W. 42 St.. Pradžia 
4 vai. vak.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVI® GRABORIUS

4443 So. Talmac. Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
dhieago, Th

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Roosevelt 7582

I, J. ZŪLP%
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46tb STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuiiudltno valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpattS- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

Lapkričio 5 d., lygiai pusę 
po šešių įvyks jaunaniečių .■•■ą- 
jungiečių susirinkimas, o po 
susirinkimo “surprise sočiai“. 
Visos jaunaiuetės susirinkite 
į Šv. Antano parapijos moky
klos aštuntąjį kaluliai į ir at
siveskite naujų narių.

Jaunmečių valdyba.

CHICAGO Jb
I

LK^NEŠiMAS APIE CHICA 
GOS LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBĄ. .

Šiuo norėčiau gerb. Chica- 
gos lietuvių visuomenei pra
nešti apie minėtą lietuvių mo
terų dr-ją, kurios tikslas, 
kaip žinoma, yra: labdarybės 
darbas tarpe lietuvių biednuo- 
menės ir draugiškumo palai
kymas lietuvių intelektualų

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSHhOPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Atsilankusiems bus duoda
ma dovanos ir užkandis.

Visi linksmai praleisime lai
ką ir paremsim kilnų reikalą.

M. Laurinskaitė.

D E N T I S T A I
)

PUone Bo ui e vai d 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
• DENTIgTAS 
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Serrdoj pagal sutarti

Palengvins akių Įtempimą kuris

tuipe. Kaip praeityje, taip ir estl Pri«ža,|t*ni gaivos skaudėjimo,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, .skaudami) akių karšt). Nuimu 

t. cataractus. Ali tuma u trumpa regys-S, m. Spalio lllen. -1 tl. įvy- tę ir tolimg regybtę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
killie nutarta. , mas su elektra, parodanča niažiau-

, i * • i . . . * stas kiaidaa.
Kadangi dabartinis dcpre.si- Speclale atyda atkreipiama moky- 

jos laikas da daugiau lietuvių k%V“mm io ryto ,k, 8 va- 

'šeimų ir pavienių.asmenų pri- kare- No<1<n<ji"'8 n«o įo iki 12.

įVede prie didžiausio skurdo, pą laiką si; nauju išradimu
panaudoti visas galimas įė- įtikimų akys atitaisomos
1 o .1 be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

šią žiemą siekia savo tikslų.
Š. m. spalio mėn. 2

kusiame reguliariam susirin-

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T J S T A 8 

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

Tale. Cicero 1260

DR. GUSSEN

aa

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. E EUDEIK1S & CO.
GRABORIAt 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

gas dėl sukėlimo tonilo bėdon 
j papuolusiems pagelbėti.
I jnešta, ir priimta, kad kiek- 
•' iena kliubo narė pasistengtų 
Į surasti būdą surinkimui kiek 
įgalii'm daugiau lėšų labdary- 

lįbe.- fondui.
h Atsistatydinus dėl ligos pir- 
įmininkei 1*. Stogiciiei, nauja 
,’pir.n. išrinkta N. (lugieiiė.

Pirmutinę arbatų ir mažą 
bazafą po susirinktmd labdtt 
lybės fondui spalio 29 <1. su
rengė p. .1. Kclienė, savo na
muose, 6744 So. Artesian Avė. 
kuris gryno pelno davė $13.85 
Gražus jinvyzdis paskatins ir 
kitas nares tokias ^pramogas ! 
surengti. - I

Be to, “Padėkos dieną” t 
(“Thanksgiving day”) lap- ’

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yardn 1829

L)R. G. SEKNEK
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

75ę WEST 35th STREET
Kampas Halsted st. 

Valandos: nuo 10—4: nuo I—I 
Nedėliomis: nuo. lt iki 11.

Tel. Cicero 6766

Tel. Canal 0257 Rcs. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREBJT

Rezidencija 6600 S. Artesian At< 
t Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 iki 8:80 vakare

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. Dlexel 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

X-Ray

LIETUVIS 'DENTISTAS 
kasdien nuo iu v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėllomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

vai.

DR. P. P. ZALLYS .
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas VVahash Avenue 

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

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

<568 SO. WESTBRN ATM.

DR. Pi ATKOČIŪNAS
OKN'TIS.TA.S •

144* NOITH 40 COURT, CICERO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių Sv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. A. R. McCRADE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

1
OFISAI:

4901 — 14 St. 2924 Washinyt»n 
19-12. 2-4, T-9 12-2. 4-6. BWU

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Ciėero 682 Tėl. Kedžte 2459-2481

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR chirurgai 

4142 Archer Avenu*
Tat: 11 ryto iki 1 po pMtų 

I iki 4 ir 9 iki 8 v .4.
Nedėllomis nuo 10 iki ii ryto

Telefonai dienų tr naktj 
Virtima 0024

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofise po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALlSTAS

Džiovų, Moterų tr Vyrų ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 1—4 *o 

pietų: 7—8:89 vakaro 
Nedėllomis 19 iki 11

Telefonas Midway 2880

South Side Office North gide Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7249 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez 10244 LONGWOOD DRIVB 
Tel. Beverly 0879

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVS 
Tel. Yards 0994

Razidencljos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dl«n*
Nuo 2 iki I po pietų .
Nuo 7 iki I Vakar*
Nedei. nuo 19 iki 13 dienų

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

Tel. Kenvroud 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 9 iki 8 valandai vakar* 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

t«t Hemlock 2799

Roa. Tel. Proapėct llll
DR. B, ARON

gydytojas in chirurgai 
Ofisas 6165 South Kėdzie 

Rea 6426 So. Californta Avė. 

Vai.: 1-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Ofi.as Tel. Grovehill 0617
Res. 9707 9. Artėziaū Av«.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2423 West MarųUette Road 
Vai. 3-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 0-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3486 West <9th Street

VALANDOS 
16 Iki 12 ryto, 6:80 iki 8:26 vak. 
Apart Šventadienio ir K*tvirtadi*nlo

DR. SU2AMA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Ava)
Valandos: in Iki 12 ryto: 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke Ir ketvdrge iki f vali).
Seredomls ir NedSIlomia pagal susitarimų.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5918 Oflao ir Reik. Tai. BotiL 2219

DR. BERTASH DR. NAIKĖLlS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-9 tr 9:29-9:29 vai. vak. 

Nedalioj maitarue
VaL: 2-4 fr 74 VaL vakar* 

Nedalioj
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C H I C A G O J E
Į GERAŠIRDŽIUS.

Bridgeport. — J. M
tas Krušas gruodžio (i d. pas
kyrė seserų Pranciškiečių va
jui. Todėl tų dienų prie baž
nyčios buvo renkama aukos, 1 
vai. po pietų parap. salėje 
bus puikus vakarėlis - 
eo party”.'
- 1 skyrius seserų Pranė, 
rėmėjų su paskuba pradėjo ti- 
kietus platinti, dovanas vaka
rui rinkti.

pažtalystės konferencija mo-
, kvkloje, o svetainėje parapijos 

prela-! bazaras.

LINKSMAS VAKARĖLIS.

Bridgeport. —• Sekmadieny, 
įpkričio 22 d., G vai. vak., 

‘bun- į Lietuvių auditorijos mažojoj 
,salėj, 3133 So. Halsted St. j- 
vyks smagus vakarėlis — 
“bunco party” klieriko Anta
no Krinėians naudai. Taigi ta 
diena jau nebetoli ir gero dar
bo pritarėjai prašomi atsim.in *; 

Kitų draugijų prašome tų l(. p<) loSimo ,ms Sokiai Dova.{ 
dieną pramogų nerengti, bet
užleisti seserims.

nų gerų pririnkta ir tiek, kad 
(visiems jų tektų. Yra užprašy- 

Visų geraširdžių prašome gera muzika. Daug svečių 
gruod. 6 d. paaukoti, kiek ko* . užkviesta. Atrodo, kad viskas 
išgalės.

Komisija.

WEST SIDE ŽINIOS.

A
■ bus kuogenausia. Tuos, kuriui 

į nespėjome ypatiškai užprašyti. į 

j tai užprašom per mylimą dien- i 
I rčštį “Draugą”. Komisija. į

P as A. ČIAPAS PRANEŠIMAII

i Marąuette Park. — Draugi
ja Šv. Barboros susirinkimą 
laikys lapkričio 8 d., 2 vai. po 
pietų, parapijos svetainėje, 
prie 68 ir Waslitenaw Avė.

! Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

Valdyba.

KIEK PAS MUS GAISRAI 
SUNAIKINO TURTO

PADĖKA.
Širdinga tariu ačlų Dr. Ra

kauskui už padarytą operaciją 
taip sunkioj ir pavojingoj li
goj. Neturiu žodžių, kuriais 
galėčiau už tai atsidėkoti, 

t Ačiū šv. Kryžiaus ligoninės 
seselėrųs ir slaugėms.’ Nors ir 
ligoje/bet smagu gulėti lietu
viškoj įstaigoj. V *•

į P. Dumbliauskienė.
r

X Pereitą savaitę sunkiai 
susirgo Labdarių 7kp. iždi
ninkė K. Zaurienė, kurią an
tradienyje rūpestingas Dr. Jo 
vaišas nugabeno šv. Kryžiaus 
ligoninėn. Be influenzos, pa
sirodė ir plaueiij uždegimas. 
Ligonei sveikatos intencija 
Juzefą Rokienė vakar aukojo 
Aušros Vartuose šv. mišias.

X Aušros Vartuose šią sa
vaitę yra uždusinės oktavos 
atlaidai. Kasdien vakarais po 
vėliniij pamaldi} sakomi gra-

JUBIUEJINIS ŠOKIŲ 
VAKARAS.

Šįmet draugija “Lietuvos j • 
Ūkininkas” mini jubiliejinius! 
metus. Pasinaudodama ta pro- j 
ga lapkričio 8 d., 6 vai. vaka-! 
re, Meldažio svetainėje, 22421

Tas pats, kurį dažnai girdime dainuojant per radio, visuo
se lietuvių vakaruose. Operetėj “Į tėvynę” jis bus ne p. Čia- 
pas, ale įdomus saliuno draugas kostiumeris. Operetė bus 
statoma scenoj ateinantį sekmadienį, lapkr. 8 d., Gimimo P. 
Š. parapijos salėje, Marųuette Parke.

LIETUVIUI PRIPAŽINTAS 
DIDVYRIŠKUMAS

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKI 
MO.

Brighton Park. — Vietos 
W, 23 PI., rengia jubiliejinį šo- isąjungietės laikė susirinkimą, 
k jų vakarą, dėl kurio darbuo-{kuriame kilnios mintys ir susi 
jasi gabus komitetas p. p. Lin (klausymas viešpatavo. Naujo 
kus, Žiurkauskas ir p. Kru-'ir visų mėginamo žaidimo 
mas su valdyba. Vakaras busj“bingo” raportą išdavė p. 
paįvairintas įvairiais žaidi- Stephenson’nienė. Susirinki- 

žūs pamokslai. Į šiuos atlaidus; mais. Bus gera muzika, šokių mas raportą maloniai priėmė, 
Tnisl- mėgėjai galės pasišokti. Be to, įneš gražaus pelno davė. Gerb. 

vakare bus galima gauti viso- [darbuotojai ir josios pagelbi- 
kių užkandžių ir gėrimo. Visi ininkėms: Statkienei, Junokie-

iš rytų grįžo Marijonų 
jonierius knn. A. Petrauskas, 
kuris kasdien sakys pamoks
lus.

X Ryt Aušros Vartuose po 
vakarinių pamaldų Maldos A-

PARAPIJŲ MOKYK 
LOMS!

lietuviai kviečiami dalyvauti, nei išreikšta padėka gausiu 
Bus priimami nauji nariai be rankų plojimu, 
įstojimo mokesčio nuo 16 m. Pereitą susirinkimą
iki 25 m. amžiaus.

S. Lenkauskienė.

AR ŽINOTE?

sugrį
žo į kuopą didi mūsų kolo- 
įnijos darbuotoja p. S. Juno- 
jkienė. Kuopa jos sugrįžimu 
i labai džiaugiasi.

“Mažoji Šventoji Teresėlė” , ------------ ! Šiame susirinkime prie kuo-
vaikų teatrui pritaikintas la- Ar žinote, kad tik pora die- pos prisirašė da O. Stanevičie- 
bai įdomus scenos veikalėlis nų liko iki Vyčių 4 kuopos šo- i ė. Oi Paurazieriė, Šatienė. Jo- 
tik ką “Draugo” knygyno lė- kių vakaro, kuris bus lapkr.;nukienė padarė džiuginantį 
šomis atspausdintas. Vienam 7 d., Šv. Agnieškos salėj, pranešimą, kad prie kuopos
vaidinimui parengti užtenka prie Archer ir RockweH. i prisirašo Dr. S. A. Šlakienė. 
10 knygučių, kurias iškarto jaunimui malonu bus daly- Nauj°ms narėms ir gerb. kam 
užsisakant, knygynas parduo-! Vftuti tokioje draugijoj. Dėl (lidatei susirinkimas gausiai 
da tik už vieną doleri. Pavie-[to 4 kp kviečia visug apyiin paplojo ir taria “Most welco- 
niais eczemplioriais perkant
imama už knygutę 15c. Norin
tieji šiuo nauju veikalu pasi
naudoti tepaskubinn 'užsisaky
ti, nes vėliau gali jiems nebe-> 
likti “Drauge” šių knygelių.

“Draugo” Knygyno 
Vedėjas S. Motvidas.

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Run #6.75 tonas 
Pochontas laimp or I'gg 10.00 tonas 
Bln<-k Ran<l Išimą* 8.00 tonas
tJrcen Valley Isrmp #.50 tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL 00MPANY 
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 ,
Chicago, UI.

kės biznierius prof esi jonai lis 
dalyvauti tame vakare.

Todėl, nepamirškite mūsų 
šokių vakaro.

Vyčių Karvelėlis.

me”. Dr. Šlakienė buvo pir
mutinė M. S. Centro kvotėja; 
yra specialistė moterų ir vai
kų ligų. Keli mėnesiai atgal a- 
tidarė ofisą numeru 4145 Ar
cher Avė. Be to Dr. Šlakienė

vietos sąjungietėms 
duoti paskaitas, kurios bus ruo 
šiamos advente.

Kvietimas dalyvauti Labd. 
S-gos 12 seime priimtas. Atsto 
vėmis išrinkta F. Šatienė, M. 
Panavienė, A. Stirbienė. Aukų 
paskirta $5.00.

Pranešimą iš Apskr. sus-mo 
darė p-lė' Nevulytė; aiškino, 
kadsvarbiausias apskr. reika
las yra tai baigti mokėti sko
lą už kambarį Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Kadangi 20 kps. są- 
jungietės pirmutinės buvo su 
savo aukomis tam tikslui, to i 
dėl nemano būti ir paskutinė
mis. Savo kvotą neužilgo iš
pildys.

Atstovauti kuopą apskr. 
sus-me išrinkta M. Panavienė, 
M. Dzimidienė.

Lapkričio 8 d., 2 vai. po pie
tų St. P. P. Valantų namuose, 
4449 So. Mozart vėl įvyks “bin 
go ir bunco” žaidimas. Kp. 
nuoširdžiai kviečia narės ir a- 
pylinkės sąjungietes dalyvauti 
šiose pramogėlėse, nes komi
sija užtikrina gerų “dovanų” 
ir “good time”.

Vilija.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

MOCANAQUA, Pa., spal. 
31. — Vest End anglių kasyk 
loję anądien įvyko smarkus 
sprogimas. Keturi darbininkai 
žuvo ir du užgriauti. Užgriau
ti buvo Jonas Tamošiūnas, 40 
m. amž., septynių valkų tėvas, 
ir Juozas Maconis, 22 m. amž. 
Po 133 valandų abu išgelbėti.

Paaiškėjo, kad Tamošiūnas 
nusipelnė didvyrio vardą, kas 
jam ir pripažinta. Būdamas 
užgriautas, jis savo maistu 
dalinosi--su draugu. Visą lai- 
ką kovojo su nusiminimu. Sa
ve ir draugą apginklavo vil
timi, kad jie bus išgelbėti. 
Taip ir įvyko. Bė to pasiry
žimo abu būtų pamišę.

Gaisrai yra vienas didžiau
siu turto naikintoją. Apskai
čiuota, kąd ]xir paskutinius 

10 metų Lietuvoje gaisrai pra
rijo žmonių turto už 114 mil. 
876 tnkst. 92 lit. Šitokia dide
lė suma mūsų kraštui yra la
bai reikšminga. Šitą nelaimę 
pralenkia tik girtavimas, ku
ris vidutiniškai iš kiekvieno 
Lietuvos gyventojo paima kas-s
met po 27 lit. ir dar suardo 
sveikatų, bei dorą. Gaisrai y- 
pač dažui būna mūsų kaime, 
kur ir trobesių medžiaga nėra 
tiek atspari ir priešgaisrinės 
apsaugos veik jokios nėra. Kai 
me gaisrai pas mus sudaro 
57 riųoš. visų įvykstančių gai
srų, o miestuose 19 nuoš. Ką- 
smet pas mus sudega 668 gyv. 
namai, 1175 negvv. trobesiai, 
51 pramonės jstaigk. O kiek 
pastatoma? Pastatoma 7,477 

gyv. namai, 10,320 negyv. na
mai ir 147 pramonės įstaigos. 
Taigi perdaug didelis nuošim
tis sudega. To viso sudegusio 
turto apdrausta būna vos 12 
nuoš., o visas kitas žūva ne- 
padengiamai. Apsidraudimas 
nuo gaisro nelaimės nors da
limi turtą apsaugo, bet kraš
tui vis tiek dėl gaisro nuos
tolių yra. Todėl suprantama, 
kaip svarbi yra priešgaisrinė 
kova. Nuo spalių 11 iki 18 d. 
pas mus priešgaisrinės pro
pagandos savaitė. Ta proga 
mes turime imtis stiprinti

REAL ESTATE

priešgaisrinę kovą — draus- 
dnmiesi nuo ugnies, steigda
mi miesteliuose ir net kaimu*' 
se koiųandas. Daugiausia gai
srų kyla nuo heatsargaus elgi
mosi su ugnimi, būtent, 13 
nuoš. ir nuo netvarkos kaminų 
-— 12 nuoš. Šie sunkūs laikai 
ypač verčia saugoti savo tur 
tą. Viena žymiausių gaisrų 
priežasčių yra ir perkūnija, 
kuri kas met iššaukia apie 150 
gaisrą. Tačiau gaisrų gesini
mas pas mus labai menkas.

193.0 m. gaisrus ugniagesių 
organizacijos gesino vos 26 
nuoš. Taigi šis nuošimtis ro- 
ro, kad reikia didinti ugnia
gesių organizacijas ypač mies
teliuose ir kaimuose. “M. L.”

REMKTTE 'TUOS PROPE- 
SIJONiALUS IR BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE.”

Z. A

R. ANDRELIUNAS X
(Marąuette Jewelry A Radio) 
pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

aaka dykal nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

/

UŽSIMANĖ NAUJO GYVE
NIMO.

Aštuonioliktosios g-vės kolo
nijoj prie Union avė. ir Ca- 
nalport gyveno šiaip jau sau 
šeimyna. Augino du sūnų. 
Kiek laiko atgal, moteris ir 
užsimanė naujo gyvenimo.

Apie porą savaičių tam at
gal pareina vyras iš darbo 
namo. Pati jam ir pastato ul
timatumą. “Ve, tavo daiktai 
surišti, neškis juosius ir paS 
išsinešk”. Vyras žiuri, kad 
ištikrųjų daiktai surišti ir kad 
pati nojuokauja. •I

Vyras padarė, kaip liepia
mas. I

Dabar toji moteris susigar- 
biniojo plaukus išsisportino 
ir laksto gavtėmis, vikri, kaip 
“Sweet sixteen”.

Tėmysim, kas bus toliau ir 
pranešim apie tai laikraštyj.

Kaimynas.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Reik moters prie namų darbo ma
žoj Šeimynoj, $3 sav. 3128 Washing- 
ton Blvd. 1-mas floras.

I B R E N D A V I M U I
Kambarys su valgiu. $8 ar $10 sav. 

6142 So. Rockwell St. Prospect 6178

Rendon 6 kamb. cottage, 5804 So. 
Racine, 7 kamb. flatas 5808 So. Ra- 
cine. Pigiai. Išdekoruotl.

S. Washtenaw, 5638 — 1-mas fla
tas, 2 flatų name, su rak. ar be. 
5 kašnb. marmuro sienos, ugniavietė, 
kamb. beizm., didelis yardas. gar. 
iftbr. jėla, Pigi renda. Hemlock 1827

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

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

Ka-lvė su visais įtaisymais, pigiai 
dėl ligos. • Thos. Svaelna, Montour. 
Ia.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

uus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Tards 5413

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

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

Už $250 cash gausi 5 kamb. bung. 
4 rųetų, k. v. S. dvigubas gar. jokių 
mėn. išmok. Cedarcrest 3364

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mą. po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais Žvllgsniala Į- 
mokėti $3,000, likusią po $35 mėn; 
Arba mainysiu ) mažesni namą. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6536

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS

“DRAUGO” VAJAUS
VAKARAS

Penktadienyje, Lapkričio-Nnv. 6 d. 8 vai. vakare,
\ > ■ ■ , ' ■ • ■

NĖKALTO PRASIDĖJIMO PANELES SV. 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.

■ *...... '

OENERALIS KONTRAKTORIUS 
8tatau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prietnamiauslos.

2452 WEST 69th STREET
Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RITT8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

fiapoe Telef. 
Hemlock 3867

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTO RIIT8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1348
DOUOLAS ELECTRIC 00.

JOHKPH gnAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkKle-

rlal. Jvedame elektrą J namus Ir

#13# 8. Halsted St I

es# ..n.*.. j a  jį, t —


