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METAI-VOU XVI

PRASIDĖJO KATALIKU ŠVIETIMO SAVAITE
ŠIĄ SAVAITE TAIP PAT PLEČIAMAS 

KATALIKŲVEIKIMAS !
KATALIKIŠKOSE MOKYKLOSE 

RENGIAMA TAM TIKROS PROGRAMOS

SOVIETAI SAUGOJA SA- PREMJERĄ LAUKIA NiES-
VO KARIŠKĄ STOVJ MAGUMAI

ŽENEVA, lapkr. 8. — Kaip LONDONAS, lapkr. 7. — 
visos kitos valstybės, taip ir Miuisterį pirmininkų MacDo- 
sovietų Rusija pasiuntė reika naldą laukia dideli- nesmagu- 
lingjų žinių apie savo militari- moi.
šką stovį T. Sąjungos sekre-į Antradienį atidaroma par- 
torijatui. Tas reikalinga bū-! lamento sesiją. Parlamente

CHICAGOJE

KAIP MIESTO TURTAS 
EIKVOJAMAS

„Draugo” vajaus vakaras 

Brighton Parke

AVASHINGTON, lapkr. 9.~ 
Nuo lapkričio mėn. 9 ligi 15 
d. šio krašto katalikai mini 
švietimo savaitę visose katali- 
kų mokyklose, kaip pradžios, 
taip ir aukštojo mokslo įstai

gose. Jų rengia krašto ka
talikų gerovės konferencijos 
švietimo departamentas, kuris 
visoms mokykloms išsiuntė pa
gamintas kiekvienos dienos 
programas. Bendra tų prog
ramų esmė yra — katalikų 
veikimas, (akcija).

Minėtas švietimo departa
mentas nurodo, kad nors “ka
talikų veikimas” yra moder
niškas posakis, bet juo neiš
keliami koki nors nauji daly
kai. Visi tikrieji katalikai! per 
visų krikščionybės gyvavimo 
laikotarpį gyveno katalikiškai 
ir dirbo kaip katalikai. Tas ir 
reiškia katalikų veikimų.

Ypač šiandie katalikų veiki

mas yra būtinai reikalingas. 
Jei katalikų veikimas kada 
nors nebuvo pakankamai ple
čiamas, tai šiandie jo plėti
mas labiausiai reikalingas. Y- 
pač šiandien katalikai turi 
šventų pareigų dirbti ir galvo
ti katalikiškai. Visas katalikų 
gyvenimas turi spindėti kata- 
likibės dvasia. Ir štai dėl ko: 
visur ėmė plisti pragaištin
gas materijalizmas ir naujo
viškas pagonizmas. Šios ydos 
veržiasi į žmonių gyvenimų, 
kaip pavojingiausi siųstai. Vi
sur reiškiasi maištai prieš tei
sėtų autoritetų, net prieš pa
čių krikščionybę.

Turint tai visa minty, rei-

simajai tarptautinei nusigink
lavimo konferencijai.

Bet sovietų Rusijos vyriau
sybė uždraudė sekretorįjatui 
viešai skelbti apie savo apsi
ginklavimo stovį.

PARDUODA NARDOMĄJĮ 
LAIVĄ

daugumų sudaro konservati- 
vai, šie gi yrą griežtai nusis
tatę įvesti aukštuosius užsie
nių prekėms muitus. Ministe- 
ris pirmininkas yra nepalan
kus muitų didinimui.

PER PENKERIS METUS 
BUVO UŽDARYTA

VALETTA, Malta, lapkr. 7. WASHINGTON, lapkr. 8.- 
— Vietos dokuose yra milži- Iš ^langės kamaraitės vienuo- 
niškas anglų nardomasis lai- se namnose ^policija paleido 
vas. Iš laivo visi inžinai pa- ,iner^a^ę Editą Riley, 13 m. 
šalinti. Vyriausvbė nori jį par- am^aus> kuri ten per penke-

‘ , rius metus buvo uždaryta.
Tai naujas laivas. Anais į Areštuotas jas tėvas L. N. 

metais jo statymas buvo pri- Riley’as ir'paipotė. 
dengtas didžiausia paslaptimi. Paleistoji margaitė sveria 
Paskiau pasirodė tarybai ne- vos 38 svarus. Gydytojai sa-

Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelės parapijos svetainėje,

gatve 1914 “metais CHoago Brighton Parke’ '“P““ 6 4 vakare įvyko ™jans
miesto lėšomis pastatydinta T?lk?™s' Nežl<innt “>- ka<i nedidelis šios kolonijos lietuvi,?
didelė įstaiga atmat?? naikini- "ka,č,US ‘“T “P* « vakar? ir nors tai

• rr • • i i . buvo paprasta darbo diena, žmonių buvo pnsmnkę ganaman. Kamojo 219,000 dolerių. t r V
Gerb. kleb. kun. Briška pasakė kalbų, apibūdindamas gy

vų reikalų — lietuviams katalikams domėtis savąja spauda 
ir jų remti. Po to p-lė Ančiūtė maloniu savo balseliu sužavė
jo klausytojus, dainuodama keletu liet. ^liaudies dainelių, 
muz. Kudirkai pritariant pijanu. Paskiau „Draugo” redak
cijos narys P. Jurgėla laikė paskaitų, plačiai apibūdindamas 
spaudos reikšmę ir svarbų dabartiniam kultūringo žmogaus 
gyvenime. Nurodė spaudos naudojimų geriems ir blogiems 
tikslams, jos didelę reikšmę tautos gyvenime ir jos vaidme
nį Amerikos lietuvių gyvenime.

„Draugo” spaudos vajus sėkmingai plėtojasi ir sutin
ka visose lietuvių. kolonijose didelį susidomėjimų. Visur ran
da pritarimo ir uolių talkininkų. Tokis reiškinys lemia gra
žiausius spaudos talkos vaisiusi

, Savanoriai talkininkai, į bendrą kilnų darbą!

Arti Michigan ežero, ties 95

Visas laikas ta įstaiga nesi- į 
naudota ir dabar dinamitu su 
griauta, kaipo nereikalinga.

PIRKO MOKESČIŲ 
“WARANTUS”

Chicagos gatvekarių kompa
nija iš Cook’o apskrities pir
ko nesumokėtų mokesčių “wa- 
rantų” už 1,850,000 dolerių.

AUTOMOBILININKAMS
ĮSPĖJIMAS

Chicagos policija turi Įsaky
mą areštuoti automobilininkus,

- - kurių automobjlių ratų veržtai
kia atnaujipti orgąnizųotą ka-1 betinkamas- Jūros paviršiumi ko, kad jos fra&tas stovis yra sugedę ir kaip reikia nevei-" 
talikų veikimą. Reikia jauni- atsiųstas į Maltą ir išstatytas lygus 5 metų mergaitės sto- kia.
mų pratinti prie to veikimo, pardavimui. viui. jgį

LIETUVOJE
UŽ KĄ KALTINAMAS P. 

lEMAkASVOLDI

Reikia, kad katalikų jaunimo 
dvasia ir darbai būtų katali
kiški.

ŠAUKIAMA I POSĖDI 
TARYBA

PAMALDOS UŽ ŽUVU
SIUS

BEDARBIŲ FONDO 
STOVIS

BYLOJ
ANTROJ

Sumuštieji kinai tvarkosi; 
nori pulti japonus

Varšuvoj studentų riaušes; uždarytas' 
universitetas

KINŲ KARIUOMENE 
TVARKOSI

LENKŲ STUDENTŲ RIAU
ŠES PRIEŠ ŽYDUS

GENEVA, lapkr. 7. — Del CHERRY, III., lapkr. 7. - 
įvykių Mandžiūrijoje, į lapkri Lapkričio miėn. 13 d., 1909 m.,
čio 13 d. posėdin sušaukiama 
T. Sąjungos taryba.

Kalbama, kad taryba imsis 
griežtų priemonių prieš japo
nus.

BRIAND’O NOTA JAPO
NAMS

vietos anglių kasykloj įvyku
siam dujų sprogime žuvo 286 
angliakasiai.

Žuvusiųjų namiškiai, gimi
nės ir draugai ateinantį penk
tadienį dalyvaus pamaldose už 
žuvusius.

Tos bylos kaltinamojo akto 
santrauką paskelbė ‘ ‘ Žydų 
Balsas”. Bylos istorija tęsia
si nuo 1919 m. kaip prof. Vol
demaras buvo ministeriu pir
mininku. Jis dalyvavęs Ver- 
salės sutarties delegacijoj 
kaip pirmininkas. Paskui jam 
buvę pavesta išrūpinti 200,-

Gatvekarių bėgiai So. Wes- ųi^ooo marki, pask„|(Į. 15 Vo
tėra gatvėje jau nutiesti ligi kietijos dalimi prof

Voldemaras išrūpinęs, bene

Chicagos bedarbių šelpimo 
fondui surinkta 5,188,000 dole
rių. Nutarta surinkti 8,800,- 
000 dolerių.

PRAILGINTI BĖGIAI

111-os gatvės. Vakar ten pra
dėtas gatvėkariais susisieki

MUKDENAS, lapkr. 8. — 
Po trijų dienų kautynių su ja
ponais išblaškytoji kinų ka-

VARŠUVA, lapkr.

ŽENEVA, lapkr. 8. —T. Są
jungos tarybos pirmininkas 

7. —'Briand’as

PADIDINO MOKESČIUS mas.

, ________ _ pasiuntė trečiąją
Lenkų studlentų riaušės' prieš notą paponrų vyriausybei. Rei- 
žydus vakar baigės vietos u- kalauja sustabdyti japonų ka

riuomenė Mandžiūrijos žiemių niversiteto uždarymu. į riuomenės veikimą Mandžinri-
vakaruose pradėjo tvarkytis, studentajj juodaSim&J

jų padedami, mušdami žydus' ~~
per klaidą užpuolė ir skau-' LENKAI PRIEŠ UKRAINUS 
džiai apmušė universiteto de
kano Lukasiewicz’o žmoną, ku
ri išrodo kaip žydė.

DUBLINAS, Airija, lapkr. 
7. — Airių parlamentas padi
dino mokesčius nž asmenines 
pajamas.

UŽPUOLĖ SUSIRINKI
MĖLĮ

kada pažvelgti ir į valstybinio 
degtinės monopolio statistiką. 
Nors pagal ją visai tikrai a- 
pie krašto blaivumų ar neblai- 
vumų ir negalima spręsti, ta
čiau šiokį tokį vaizdą vis dėl
to galima sudaryti. Valstybi
nio degtinės monopolio statis
tika rodo, kad alkolinių gėri
mų gamyba ir pardavimas Lie
tuvoje kasmet ir net kas mė
nuo didėja. Imkime tik šių 
metų pirmuosius septynis mė
nesius. Naujausi minėtos sta
tistikos daviniai aiškiai rodo, 
kad girtavimas Lietuvoje ir 
šiuo ekonominės krizės metu 
vis dar didėja. Per sausio — 
liepos mėnesius šiemet degti
nės (40 1.) buvo pagaminta 
2,919,715 litrų ir spirito 143,- 
842 litrai. Pereitais metais per

susilaukia pagalbos ir rengia
si pulti japonų karitiomenę 
Nonnio paupiu. Laimėjusi ko
vą japonų kariuomenė, ilgu 
baru apsikasusi, laukia prie
šo pasirodymo.

VARŠUVA, lapkr. 7. —'
Lenkų seimas atmetė sumany-i

ATŠAUKTAS APSIAUS
TIES STOVIS

vęs 100,000 kronų avanso. Ski-
_ ... . rtiems tikslams išleidęs 47,000
Du plėšikai užpuolė draugi- , ,, . , _ .... .... . kronų. Vvnausybe pareikala-nga susirinkimėli Mrs. Auna „ ., ;¥l . .
v ‘ vo. Voldemaras pareiškęs, kad

neprivaląs atsiskaityti, nes tų

2,000,000 markių. Jam buvę 
pavesta suorganižuoti Lietu
vos atstovybes Vokietijoj ir 
Danijoj. Tam reikalui jis ga- Pa^i laiką degtinės buvo

Schwartz namuose, Joliete.
| Piktadariai iš Seimininkės ir ... . ,
svečiu atėmė anie 1025 dūle- hkusių 53,000 kronų dar neuž"
SVUvIl/ <tvc‘II1A5 ctpivJ vlvlty- . . , - .... .

KINAI NUŽUDĖ JAPONŲ 
KONSULĄ

Daugiau kaip vienas šimtas Galicijos ukrainams
žydų vyrų, moterų ir vaikų pripažinti autonomiją, 
sužeista. Padaryta dideli mė

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 8. — Šiandien Ar
gentinoj^ vyksta prezidento ir 
kongreso atstovų rinkimai. 
Vyrlattsybė šiai dienai atšau
kė visam krašte veikiantį ap-

nus.

BAIGĖ ĮKAINAVIMUS

teks delegacijai išlaikyti ir ki
toms išlaidoms. Net savo 5,000 
kronų pridėjęs.

Byla buvusi pavesta proku-

d'žiaginiai nuostoliai.

li ARBINAS, Mandžiflrija, 
lapkr. 8. — Čion pranešta, 
kad kinų kareiviai Tsitsihar’e, 
Mandžiflrijoj, nužudė japonų 
konsulą Shimizu ir vieną kon
sulato tarnautoją.

PRIEŠ KORSIKOS PLĖŠI
KUS

PAŠALINTAS RADIKALAS 
ATSTOVAS

MADRIDAS, lapkr. 7. — 
Iš Ispanijos steigiamojo susi 
rinkimo dėl papirkimų paša
lintas radikalas atstovas Em. 
Iglesias.

PARYŽIUS, lapkr. 8. —
Korsikoj pradėjo veikti plė
šikų gaujos. Vietos valdžia ne
pajėgia su jomis kovoti. Pran
cūzijos vyriausybė pasiuntė 
žandarų kuopą.

WASHINGTON, lapkr. 8.— 
Padėkos dienai kalakutai (kur 
kinai) bus pigūs, nes jų bus 
pakankamai; praneša žemės ū- 
kio departamentas.

NETENKA UŽUQJAUTOS

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Dėl savo veikimo Mandžiūri
joje japonai Anglijoj netenka 
jokios užuojautos ir anglų 
draugingumo.

Tas pasireiškia iš anglų 
spaudos, kuri kaltina japonus 
už ramybės drumstimą toli
muose Rytuose.^

SOFIJA, lapkr. 7. — Kalė
jime pasikorė bulgarų komu
nistų partijos iždininkas C. 
Drakiev’as.

Cook apskrities assesorių ratūrai. Ji apklausiusi Galva 
komisija ir “board o{ review” nauską, dr. Purickį, p. Šilin- 
skelbia, kad baigė apskrities gą, p. Yčą, p. Narus-Naruše- 

siausties (apgulos) stovį. z turtų įkainavimą už 1930 me- vičių ir kit. Su pertraukomis 
tns. Kol kas dar nežinomas
mokesčių aukštumas.DAVĖ 1 MIUJONĄ DO

LERIŲ
WASHINGTON, lapkr. 7.- 

NEW YORK, lapkr. 7. — Mirus ArkansaS’o valstybės 
Bedarbių šelpimuo fondui tur-1 senatoriui Caraway’ui, demok-
tuolis Rockefeller’is su sūnum 
davė vieną milijoną dolerių.

MIRĖ SENATORIUS

ratui, respublikonai senatoriai 
J. Valstybių senate susilankė 
balsų daugumos.

RYGA, lapkr. 7. — Šiandie 
LITTLE ROCK, Ark., lapJ Maskvoje įvyko didelės bolže- 

7. — Netikėtai mirė fedlerali-, vikų iškilmės. Bolševikai mi
nis senatorius T. H. Carway*- nėjo 14-os metų sukaktuves
us, 60 m. amž., demokratas, [kaip kruvinai valdo Rusiją.

bylos tardymas užtrukęs iki 
pereitų metų liepos ųiėn.

Likusius pinigus 53/XX) kro
nų, prof. Voldemaras 1925 m. 
buvęs padėjęs Danijos ban- 
kan ir juos kaip Lietuvos mi- 
nisteris išiminėdavęs. Buvusi 
užvesta byla ir Danijos teis
mas tuos pinigus pripažinęs 
Lietuvos vyriausybei. “D.N.”

pagaminta 2,875,320 litr., ir 
spirito 135,405 ltr. Užpereitais 
(1929 m.) degtinės ir spirito 
buvo pagaminta dar mažiau.’ 
degtinės 2,880,567 ltr., spirito 
132,524 ltr. į 

Per tą patį laiką šiemet de
gtinės ir spirito buvo parduo
ta už 23,550,045 litus, pernai
— už 23,112,801 lt, užpernai
— už 22,559,157 lt. Vyno ga
myba šiemet taip pat gerokai 
padidėjo. Per pirmus septy
nis mėnesius šiemet vyno bu
vo pagaminta 205,300 ltr., pe
rnai — 159,900 ltr., užpernai
— 132,100 ltr. “D.N.”

PLATINKITE “DRAUGĄ

PINIGŲ VERTE

r*

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stcrl. sv. 3.74
Prancūzijos 100 fr. • 3.93
Italijos 100 lyrų 5.17

- Vokietijos 100 mrk. 23.74
Belgijos 100 belgų 14.00

Blaivininkams naudinga kai Šveicarijos 100 fr. 19.58

GIRTAVIMO STATISTIKA
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DIENOS KLAUSIMAI

patys piliečiui, Irtivie naudojasi rinkimų tci 
sėlins. Yrą neginčijama tięųa, kad kokiu pi 
lięčiai, tokia ir vyriausybė.

tualus ne nuo šiandien 
Kalikai šių. mintį brandi-

-------------- ,ua jau nuo pirmųjų Uetuvos
Š. m. spalių mėnesį, Kanne pradėjo eiti p|ųusomybė^ laikų. Ši

ganizavimo laipsnis turi pa- įvairaus plauko • fanatikams
Katalikų universiteto Lietu-1 žinias, steigti savųjį katalikų siekti Belgijos ar Olandijos bet darbo žmonių užtarėju ir

voj Įkūrimo radikalas yra ak-; universitetų. katalikų aktingumo laipsnį, tiktai teisybės gynėju ir jos
Katalikų uuiversiteto stei* Tai visa gali duoti ,t:kį ka- palaikytoju.

gimo reikalas yi'a ypaė aktua- laliki) universitetas. Lietuves K|.a5(o pUi(,.iai ka„kal.t <a.
tas ir dėl kitų „neiasfių. katalikai lakai gerai žino, kų 1„onin({iau atii,u.ia . į.

Uetuvos katalikai, kai su <tov» Belgijai Liuvenas, rv.i- ,.inkit,lua Maža ,lalis .
lenkais, jiems Vilnių užgre- -arijai Friburgas, kų duoda ufcj v#d
bus, visai nepalaiko santykių, katalikų universitetui kilali- 
— sudaro katalikiškų salų, kapis visam pasauly.

MUZIKOS BARAI *

“Rytas”.

DEMOKRATŲ LAIMĖ 
JIMAS

. , Z-------
Lapkričio niėn. 3 d. dešim

“Muzikos Barai”, mėnesinis muzikos meno ir]mintis jau ir tais laikais buvo 
mokslo laikraštis. j plačiai keliama tiek. ldetuvos.

Laikraštis leidžiamas dėl to, “kad- muzi- įtiek Amerikos lietuvių katu 
kos menas Uetuy.oje, neturėdamas savo spau-jlikų sluogsniuose. Jau ir ta-į siaubiančių iš visų pusių kilų Štai kurių motyvų
gos., nors ir ne menkai valdžios, o kai kur d* šį reikalų katalikui rėmė i religijų. Iš vakarų ir šiaurės Lietuvos katalikai steigia u-, tuvėms trūko darbininkų ku
li visuomenės remiamus, nors ir turi nebe 'tiek morališkai, tiek materia- supa protestantizmas, kuris niversitetų. 
taip mažų muzikos darbininkų ir jiebemenkų į lįžkai. * nėra katalikams pavojingas,
jfgų atskiruose manenyae, - vis dėl to kai ^ifcet nėra ir draugiškas. Bet ne ' _
kanose sotyse rodo stagnanjos, o ka, kur net, ^tolimose rytuose siaučia bol-
ugresp, nes darbas dirbamas be tikslesnio . . . iševizmo pragaras, kuris gre-. , suno galutinai nerealizavo ir re, ejėgų apskaitymo, be patyrimo koncentracijos .. .... . .< . šia ne tik Lietuvos katali-paliko Jj netolimai ateičiai. , .. .. . . ,

ir. , . . ... , , . kailis, bet visai Lietuvai irVietoj universiteto katalikai ’ , • i .
•d i • • m i •• dar daugiau — visai Europai, tv šio krašto valstybių įvyko i t • ,... • -pasitenkino vjenu Teologijos iri / . . i. , • ■ . nias>, net pigutelis ir gyveni-

KITAS DIDELIS NEPRITEKLIUS

Praėjusiais metais J. Valstybių iždejtu- 
vo arti vieno milijono dolerių nepriteklius. 
Iždo departamentas už tai kaltina bonusų 
dalių išmokėjimų karo veteranams. Šiemet 
gi joki bonusai nebus išmokami. Nežiūrint to, 
metų pabaigoje (birželio 30 d., 1932 m.) nu
matomas dar didesnis nepriteklius — apie 
du milijonai dolerių. Per pirmutinius šių me
tų (1931-32 m.) įftėnesius, nuo liepos m. I d. 
ligi spalių mėn. 26 d„ iždas pajamų turėjo 
680,433,(MM) dolerių. Per tų pat laikotarpį iš
leista 1,360,651,000 dol. Jei susirinkęs kon
gresas neberas naujų kokių pajamų šaltinių, 
galimas daiktas, metų pabaigoje nepritek
lius pakils aukščiau dviejų milijonų dolerių.

Šiemet pajamas žymiai numažino pre
zidento sugalvotas karo skolų moratorijųmas. 
Moratorijumo sumanymu norėta siekti dviejų 
tikslų — pagelbėti Vokietijai ir atgaivinti ge
resniuosius laikus. Moratorijųmas pripažin
tus, bet iš tų tikslų nė vienas nepasiektas. Vo
kietijai tik laikinai pagelbėta. Ne veltui ji 
šiandie stengiasi moratorijinnų pratęsti ir dar 
reparacijas sumažinti. Negali išsimokėti.

Šiame krašte daug kas galvojo, kad ge
rųjų laikų grųžinimui reikia tik Europos val
stybės ekonomiškai sustiprinti. Moratorijumu 
norėta tas padaryti. Nutrauktas per vienerius 
metus karo skolų mokėjimas. Prezidentas 
skyrė Europos gerovei keletu šimtų milijonų 
dolerių. Manė, kad tai duos naudos ir Ame
rikai. Užuot tos naudos valstybės ižde jau 
jaučiami dideli trūkumai, o apie gerbūvio 
grįžimų negali būt nė kalbos.

Bet tai dar 
rūpi geresnis
tasai tegu aps 
ateity bus sulaukta naujų bet kokių mokes
čių ir sunkesnės naštos. Prezidentas via Lin
kęs utažinti Europos valstybėms skolas. Jei 
U* bus vykdoma, tų skolų našta bus užversta 
int šio krašto gyventojų nugaros. Tai -bent 
bus siurkmnėlis!

mais žadėjimais. Visokį žadė
jimai čia buvo geri prieš ke- 

Aedini |jas j^imtis metų, kada dirb-

čia visur buvo daug Įvairių, 
darbų. Tais laikais neatsi 
žvelgta į kandidatų tinkamu
mų. Balsuota kaip išpuolė, nes 
nebijota blogųjų laikų. Nete
kus vieno darbo, greitai gau
ta kitas. Buvo pigus atlygini-jr amiliŽės”.

Toliau laikraščio
4 4

ret lakei ja pasisako:
Nebegalima taip pat ilgiau toleruoti, kad fakultetu? kaip nu-'Klysta visi <ie’ kurie nelan’ kongreso atstovų, miestų ma- mas. Su do,eriai; žlllo.

inteligentas mūsų muzikininkas turėtų ten-5 . , . . ... ... ' čia šio pavojaus, šis pavojus jorų ir kitų įvairių valdybų. . . ... ... . niinumu, darydami didelį kom . . . ; ' . . . . *. ....-yra visai realus ir ypač realus narių rinkimai. Šie rinkimaik i ntis tiK dienraščio informacijomis apie sa
vo šalies ir užsienio muzika.”

- “Muzikos Barų” redaktorium pasirašo,, , ,,, . ,, . kompromisų darydami mane,M. Budrumus. Kama Europoje metams 20 Ii-
tų, o Amerikoje $4.00. • ’ ,e v . . . - . sumažintas

Uimtas muzikos laikraštis lietuviams rei- ka(j
kalingas. Keikia tikėtis, kad “Muzikos Ba-J^ įž saVQ veikilWj

Lin-

galėjo keletu mėnesių iš-
promisų s,n kitomis visuome
nės grupėmis. Katalikai tų jį Lietuvaį. yra, taip sakaųt ateinančių

Kas geriausiai galį išgejbė- metų generalinių rinkimų pre- Šiandie taip nėra. 
lie kandidatai

Jei siau

jaus geriausiai 
tik katalikai.

pa vo-
im u išgelbėti šiuose rinkimuose, ta partija Pemol partija turi ko

pasirodo laimėtoja ir preziden džiaugtis, nes jos priešaky
rai” buvusiu spragų tinkamai Užkiš 
ketina gerų sėkmių.

RŪPINASI TEATRU

• Tačiau katalikai tapo skau
džiai apvilti. Teologijos Filo
sofijos fakultetas įkurtas įs
tatymo tvarkoje, Luduvos E-

to rinkiniuose.
Tai yra visai m-abe,įotina 

tiesa. Toliau Lietuvos katuli- Lapkričio ųiėn. 3 d. įvvku- 
kai yra labai svarbus postas šiuose rinkimuose laimėjo de- 
katalikybės misija. į Rytus mokratų partija. Pernok, pa- 
Pupiežius Pijus XI yra seniai darė pažangų, kongrese, ir

Amerikos miestų teatruose statoma viso- pi^kopato pakartotinai apti
kiu šlykštybių, kurios demoralizuoja jauni- ^’otas, Konkordatu paimta’ į. 
įiių. Ne visų miestų valdžia rūpinasi teatrų Av- globų, Jo apdovano-

švinta politiškas laimėjimas. 
Kespublikonų partijai pakini 
ka dvylikos metų be pertrau
kos vadovauti. Krašto valdy
mui reikalinga kita paiiija su

tnl ov. domu giouų, • nupūtuose Miestu maiorais iš- 1K,uJa eneI^Ja’ naujais pasi-' nlHėinmiši teisėmis knkin- pasakęs, kad katalikybe i Ry- įmestuose. Miestų uiajoiais is . . .
•i mis naudojasi visi kataliku tua E“n>P»j K»*i plėstis » įmt rinkti daugiausia demokratai ■z 11 ■ 11 'al al - 
: i, re,,|G«kij»t bet tik per. Lietuv,. arta bepartyviai kandidatui^ r Akstinas.

priziurejinm
Dėl to teatru rimtai susirūpino katali

visuomenės vadai. Amerikoje veikia tam tik- į universitetai ir fakultetai. B"- „ . , , . Rpsnublikonu visai nedauera draugija “Kataliku Teatro Sąjūdis“ (The 'Kaliau gausingai , katalikų ! 1'«>"«■»» Getuv» laba. K-pubnkonų „.m nedaug. 
Vatliolie (beatre Movė,„ei,t). Šios draugijos jaunuomengs lankomas buvo^arin ir garbinga iiusijii. žinovai aiškina, kad pilie-
tikslas yra prižiūrėti statomus teatrus ir pas- sureformuotaa, susiaurintas. Į Kaip Imtuvą. Vytauto Didzao a,i tuo būdu reiškia nepūs,- 
. ,, ,. v _ . . , . .. - i jo laikais saugojo Europų nuo tikėjimų respublikonų partija
kelbti žmonėms apie jų vertybe.. Si draugija Tai tisą turint iralve i via L x • a i - ss- * • ir « ;. f , . vr J Jai visa tutini gaivoj yia totonų antplūdžio, taip dabar gį partija kaltinama už esą

NUTEISe KOMUNISTĄ

Šiomis dienomis kariuome
nės teisme buvo teisiamas ko-

Mūsų, lietuvių parapijoms irgi reikėtų 
susirūpinti suorganizuoti dramatinius rate
lius, tuo būdu duoti jam progos šioj meno, 
srity pasireikšti. Mūsų jaunimas, turėdamas lwu’ 
tinkamo užsiėmimo, stipriau laikysis prie Ji< -

darbų kalėjimo. “D. N.”

PATARIA D DINT1 
ATLYGINIMĄ

jus laikrašti, “Baltijos Aida,” taidūjai Valdyta, Katalikų studont ja knjtarinio WBiraoKmOi di- Gali būti. Bet demoaralai tu-

"XX v" " "11 ! jai skirta budėti‘bolševizmo pa ,„US bloguosius laikus, už fa- munistas Sa.jeviėius, liepos m.u s a o gražius, v ei ingus \ei au.% Jsiųo klausimu sielojasi. vojaus sargyboj ir būti-tarpi- natiškų neįvykdomos probibi- 25 <1- metėja proklamacijas tį

Katalikai šiuo reikalu nesi- ninke tarp Rytų ir \ akarų. eijos vykdymų, už vyriausybės Fetrašunų |x>pierio labi 
tenkina, neigiamu pasipriešini- perteikiant Rytams kataliky* kišimusi į politiškus Europos nuteistas 8 metams sum 

bet jausdami tų didelį bę ir apskritai Vakarų kultu-«reikalus, lygiai už negudrios
reikalų turėti savo aukštųjų rQ- 'ekonomijos palaikymų krašte.

tuvių parapijų į’bvndreLHėtmiško reikimo. >®kykla. «™tamu paairy-1 Siu „ždavi.,i« vykdymas y- ' Demokratų partijos vadai
_________ ,’že- jį realizuoti. Dėl katalikų ra Vytauto Dnlžiojo pradėto j entuzijastiakai atsiliepia apie

UAUJAS LAIKRAŠTIS * universiteto steigimo jau pa-Z^rbo tęsimas, tai yra jo tęs-.buvusių rinkinių vaisius. Jie ------------
_________ . sisakė KVU Vyriausia Valdy- tamento vykdymas. pareiškia, kad ateinantieji me WA^UNGTO.s, r!; ,.

Spalių mėn. Klaipėdoje pradėjo eįtirnau- ba, “Pavasario” S-gos Centro *i>oj pilnumoj tai bus jų didėlio laimėjimo —/Specialus semito Komiu ta-
reikalauja įš katalikų didelio metai, _ i svarsto sumanymų įsteigti kra

pasiruošimo, di-, Gali būti. Bet deniuKiatai tu- pt^ ^jninę tarybų. Šen. La 
pagalvoti, kad kandi- Follette’as ir kiti kongreso 

prezidentus parinktų atstovai komitetui aiškina, k .d 
tolerantiškų žmogų, i gp^ovei gražinti reikia padi

dinti darbininkams atlygini- 
Kol kas laikraštis ęisiųs tik du kartus mų. Jie nurodo, kad pastarai- 

"iavaitėj, o vėliau kasdien. siais laikais įvairiose pra.mo-
Jei naujasis laikraštis laikysis savo nu-. uės šakose pacUiry ta didelė 

įstatyto tikslo, jis turės susilaukti visuome- klaida, kada sumažinta darbi
nės paramos. ninkam* atlyginimas.

mi

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
ENCIKUKA(•■•Moa ateinamo hisogno”) -

į kių pasmerkimų, net vis norėjome tikėti, 
kad bendradarbiavimas yra galimas ir 

i suderinamas, kas kitiems atrodė nrieis- 
i tinu. Taip elgėmės dėl to, jog Inanėnic, 
tikriau "troškome, kad pasiliktų galimy-

DEL KATALIKMKŪJ0 VEIKIMO

(Tęsinys) »
Klaidingas ir netikras ^mokslas bei 

pagrindai, kuriuos esame tįk kų pažymė
ję jr -apgailestavę, paskutinių metų bė- 
Fyje, yra pasireiškę jau ^ie pirmų kartų 
ir, kaip yra (žinoma, su Dievo jmgalba

r« šioks-toks svetimumas tarp tų, vieno kūno 
narių. Kad to negali būti suprantam vis;, kalinga a».tro švyturio Baltijos pajūry, tik ne 
(Šiandie Klaipėdos kraštas, ,o di’#Mg "SM juo ir j’",ros, bet kultūros, kuris cementuotų sugyve- 
visa Lietuva reikalinga kilnaus abiejų k ras- rimų Didžiosios Lietuvos su Malžųja — su 
tų vienybės i/pasiryžimo apaštalo — rimto, Klaipėdos kraštu, ir viso, ten verdančio j,y- 
lietuviško laikraščio Klaipėdoje. Lietuva rei- veninio veidrodžio.”

■ ■■■—» ■ ■ ■ ........ .. ■■ "R- w__ LUITAM i j

sig ir visų migliausiu. Šiame aajyūe jūs 
klausiate Mūsų, Garbingieji Broliai, kas 
reikia manyti ir galvoti šviesoje to, ka* 
įvyko, apie priesaikos formulę, kuri Įpa
reigoja net vaikus ir mergaites nedinku

ba: “išskyrus gero krikščionies pareigą”,j
su tvirtu pasiryžimu pareikšti tai net vie
šai, jei atsirastų reikalo.

Ten, iš kur kyla visi nurodymai ir į- 
sųkymai, norėtume nukreipti prašymu,

l»ė bent, abejoti, jog tiuriine reikalo su 1 luojant Vykdyti įsakymus, kurte, kaip t- 
perdėtais, atsitiktinais nevisai a,tsako- i šame matę, prieš bet koki£ teisybę ir tei- 
mingų elementų tvirtinimais ir veiks- j singumų gali įsakyti pasikėsinti ant Baž
mais, vienu žodžiu sų tvirtinimais ir ' nyčios ir Dievo teisių, kurios savo esmė- 
veiksmais, prikištinais didžiausioj <laly je yra šventos ir neliečiamos, Jr tarnauti 
labiau asmenims ir aplinkybėms, negu ti visomis savo jėgomis, net ligi kraujo ati- 

' krai ir tiesioginiu būdu programoms. davimo, revoliucijos reikalams, kurie iš- 
Paskutiniai-įvykiai ir tvirtinimai tų. plėšia iš Bažnyčios įr atitraukia nuo Kri- 

kiuįe ju<* paruošė, lydėjo ir aiškino, at- i siaus jauninta, kurie augina jaunas jė-
nesame prasilenkę su Mūsų apaštališka ima inums pageidaujamų galimybę, ir b.i- Į gas neapykantai, siuurtui, Bepagarbai,

Ir štai prie^mfisų susirūpinimų, di
džiausių susirūpinimų, tai gerai jaučia
me, prisideda ir Jūsų, Garbingieji po
liai, rūpesčiai, ypatingai Jūsų, Italijos 
Vyskupai. Mes tuojau, labiau už vjskų,
su.^rūpiname taip didžiu skaičiumi Mft- Tėvo., kuris nori padėti sųžinėms daugy- 
sų sūnų, jaunuoliu ir mergaičių, įrašytų bei savo sūnų Jėzuje Kristuje, tai yra, 
ir priimtų su tokia priesaika. Giliai at- i kad ta sųlyga būtų įvesta į priesaikos foi- 
.įaučianie abejonių kankinamas sųlžincs mulę, jei jau nenorima padaryti geriau, 
{skausmai ir ahejonėe, kurie Mus parie- daug geriau, tai yra apleisti priesaika, ku 
kia, yra tikriausi to įrodymai) kaip tik ri savyje yra religinis aktas ir kuri tik
is tos priesaikos priežasties, ypač po įvy- : riausiai yra netinkamoje vietoje — ant

neišskiriant net paries Popidriaas asmens, 
kaip paskutiniai įvykiai yra pilniausiai 
įrodę. - ,

Kai klausimas pastatomas tokia pras-

pareiga iškelti juos aikštėn ir priošpas- i rime pasakyti, ir Mes sukome, kad lieka 
tatyti tikrus katalikų mokslo dėsrųus ir katalikais tik iš vardo ir krikšto—prieš- 
neliečiamas Jėzaus Kristaus Bažnyčios ir tmaujant kataliko vardo reikalavimai'- 
Jo dieviškuoju Krauju atpirktų sielų tei- ir paties krikšto įžadams — kai priima 
sės. i ir vykdo programų, kurioje yra makalus Į me, tai atsakymas, katalikybės Ir net gry-

. Bet, nepaisant lųbai vertų dėmesio ir dėsniai riek priešingi Jėzaus Kristaus i nai žmoniškumo atžvilgiu, gali būti tik 
samprotavimų, pageklavlmų ir sugestijų. Bažnyčiai ir sielų teisėms, kai uepripa- 
kuriuos Mes iš įvairių, kaltais net labai Žį«tU| užgauna ir persekioja KataUkiškę- 

jį Veikimų, tai yra viM, ka» BųfcyČini ir 
|M Gaivai aUHoaiuiai yia vkf feraagUB-

kusių atsitikimų.
Suprasdami gyvenamos valandos dau

gybę sunkumų ir žinodami, kad įsirašy
mas partijon ir priesaika daugybei žmo
nių yra sųlyga .19 tarnybai, jų duonai ir 
jų pragy.venimui, ieškojome priemonių, 
kurios, augrųžintų sųžinėms ramybę, šu
nį aiži ndamos iki galimo minimumo išorės 
sunkenybes. Ir mums atrodo, kad ši prie- 

vįenas, ir Mes, Gųfbįngiėji Broliui, tik i monė tiems, kurie jau yra įsirašę, galėtų 
patviiriname tų atsakymų, kurį jūs j«w J būti ta, jog prieš Dievų ir prieš savo

reikšmingų vietų, esame gavę, visuomet 
sušilai kydav< me ano fonaalifim ir CŪŠ-

.esate davę: panaši priesaika, tokia, 
kia yra, y,ra neleistina.

partijos bilietėlio.
Rūpinomės kalbėti rainiai, b<*t Ino 

pat laiku viliai aiškiai; tačiau negalini“ 
nesusi rūpinti, ar būsime gerai suprasti/ 
nesakome Jūsų, Garbingieji Broliai, ku
rie visada ir ypač. šiandien esate vieny
bėje su Mūsų mintimis ir jau-mais, bet 
visų kitų. Tr dėl to i>ri«luriame, kad visų 
tuo, kų iki čia esame pasakę, Aeįiorėjom-.j 
pasmerkti partijos ir režimo, Kaip. tokio.

.(Bus daugiau)ko- ■ sužibę kiekvienas pridėtų sųlygų: “i.šsky- 
rus Dievo ir Hainvčijs įstatymus”, a J
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POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS

Rašo V Stulpinas

INFLIACIJA ličius fabrikantams l:ci biz-
! i ic' iams. Ir, štui, tokiu būdu 

ka«( pinigų kiekis krašte palengva

Ir kada kaskart vis daugiau

Anąkart prisiminėm, 
tuojau po did. karo Amerikos eina didyn, 
finansai buvo labai išpūsta
(intlated); tai dabąr bandysi- pinigų atsiranda, tai suprati
me išaiškinti, dėl ko jie būna tuma, kad ir darbininkas du- 
išpūsti, kaip tas išpūtimas nt"syk daugiau uždirba, ir biz- 
sitinka ir kaip dažnai. niūrius ir fabrikantas. Kai

Dažnai, skaitydamas lai!.- žmogus daugiau uždirba, jis 
laščius, užtinki pasakymą, tada gali ir daugiau pirkti ir 
kad, štai, tai visa atsitinka daugiau taupyti. Tokiu b alu 
dėl per didelio pinigų kiekio pinigai vėl pradeda grįžti at
krante, arba vėl dėl per mažo gal j bitukus. Tie bitukai, »u- 
kickio. Todėl ėia nors trum- rėdanti daugiau, indėlių savo 
pili bandysime panagrinėti, lanke, vėl gali daugiau savo 
dėl ko, sakysime, per d. karą banknotų išduoti, remdamiesi 
buvo labai daug pinigų, gali-j savo indėlių reservais, ir vėl
imi sakyti iki pat 1929 metų 
rudens; tačiau, biržai (Stock 
Exchange) susmukus, pinigai 
krašte pradėjo palengva taip 
sakant mažėti, o kartu ir viso
kia gamyba bei prekyba pra
dėjo mažėti. Nors gamybos ir, 
prekybos mažėjimas nebuvo 
vienintelė pinigų stokos kraš
te priežastis (apie tai kalbė
sime dar vėliau), bet čia svar
bu patirti, dėl ko per d. karą 
ir tuojau po karo pinigų bu
vo apsčiai, o vėliau jie ėmė 
mažėti? \

Kai tik didysis karas pra
sidėjo 1914'metais, tuojau A- 
merikos J. V-ių biznio pulsas 
pradėjo gyvėti. Ne tik dėl to, 
kad įvairūs J. V. ginklų fa
brikantai gavo didelių užsaky
mų ginklams ir kituokioms 
įeikmenėms gaminti,

t kelinti kam reikia: ir taip 
tas pinigų daugėjimas' ėjo vis 
dridyn. Suprantama, čia rei
kia neužmiršti, kad tokie pini
gai nebuvo padengti 33% auk
so, kaip paprastai J. V. finali
ni Įstatymas reikalauja, Čia, 
matote^ buvo svarbus reika
las, reikėjo karas laimėti; čia ditas tokiai tai sumai. Ir iš ,ralinio rezervo įstatymas buvo

Amerikos lietuvių katalikų veikėjai, susirinkę j jubiliejini A. L. R. K. Federacijos kongresą, kuris įvyko rugpiučio 24 
ir 2a dd. So. Boston, Mass. Sis atvaizdas yra paimtas iš Šv. Petro par., Boston, Mass., gražaus sieninio kalendoriaus, kuris 
užbaigta' spausdinti “Draugo” spaustuvėje. Šiame kongrese, kaip atvaizde matome, dalyvavo ir J. E. vyskupas Petras 
Būčys, Marijonų Kongregacijos vyriausias vadovas.

rišosi J. V. patriotizmas. Ir 810 krašto buvo išvežami pro- 
dėl to tas pinigų plėtimasis dūktai. O auksas ir pinigai 
buvo jau apie 1918 m. pradžią pasiliko čia, kaip buvę. Tokia 
pasiekęs 62% rezervų, pagal dalykų stovis dar labiau pi- 
Federal Reserve aktą, to jau kiekį daugino mūsų kra- 
buvo per daug. Ii’ jei ne pat- t. Y- J- V-se.
rijotizmo priežastys, tai mes Kai d. karas pasibaigė, dau- 
bū tumėm turėję mažesnės ver- gumas finansininkų manė, 
tės popierinius dolerius ir 20 kad ta per karą padaryta in- 
kartų didesnės vertės aukso fliacija pradės atslūgti. Bet, 
dolerius. Mat, tada J. V. po- kaip žinoma, taip neįvyko, 
pierinis doleris nebuvo auksu Bet, pradedant 1919 metais, in 
paremtas daugiau kaip 5e ver- fliacija pradėjo dar labiau di- 

bet ir, i tės. Ir auksas jau buvo patri- dėti. Tas infliacijos laikas nu-
bendrai, kitokia gamyba, nors 
ir netiesioginiai surišta su 
karo reikmenėmis, pradėjo 
smarkiau dirbti, ne vien užsa
kymų išpildymui, bet ir at
sargai. Mat keturiems mėne
siams praėjus nuo karo pra- 
o*žios, visi pamatė, kad tas 
Europos karas greitai nesi
baigs, truks keletą metu, bet 
n« (kaip buvo pranašaujama) 
renkis arba šešis mėnesius.

jotiškais J. V. iždo depart- sitęsė iki pat 1929 metų ra
mento sumetimais atsakytas dens. Dėl ko taip įvyko, vė- 
atmokėti. Paprastai piniguose, liau mes turėsime dar prie 
yra pažymėta, kad J. V. iždo to klausimo grįžti. Bet dabar
departamentas pagal pareika-: pasitenkinsime atsakyti į ;kio mcnko tankinfak, l&is. 
lavinu atmokės auksą; t. y. klausimą: kaip dažnai tokie in; pyTim0 p-rieS Ta)daę Taip> 
atlygins už tuos pinigus, kurie fliacijos laikai pasitaiko. kad krizis laikais bankininkai 
yra auksu padengti. j Infliacijos laikai Amerikos j užuot riti kraštui į pagalbą

Tačiau tais laikais niekas J. V-se pasikartodavo kas še-į tą būtį dar labiau pasunkin- 
perdaug galvos/ir nesuko, kad ši arba septyni metai ir kar- *davo.
gautų auksą už dolerius. Kas tu sutapdavo su vadinamai- 
dirbo, gavo atlyginimą popie- šiais “biznio ratais” (Cyctes 

Dėl to įvairi gamyba, besi-'rinias doleriais ir dėjo atgal perijodais, laikotarpiais). Fe- 
rcpgdama užsakymus išpildy-' į bankus. Žodžiu, visi turėjo dera! Reserve sistema ir buvo
ti ateityje, pradėjo reikalauti Į nepaprasti}, pasitikėjimą, kad 
ilgalaikių paskolų iš komerci-!j. V. doleriai yra tvirti, ir ar 

daug ar mažai jie yra auksu 
padengti visai — nebuvo nė

galima 1914 m. ką nors nu
pirkti už $1, tai apie 1918 m.

r.iu bankų ir kitų finan.-' dų 
kompanijų. Kainos greitai pr.u
d jo ‘kilti taip, kad, kur buvo kalbos. Kas būtų tokį klausi

mą statęs, tai būtų tuojau ap
šauktas nepatrijotu, provokie-

jau reikėjo mokėti $2, — tai čiu ir t. t. 
yra dvigubai tiek. Supranta- Europos valstybes taip pat ro, kuris prasidėjo kaip tik 
nia, kad kiekvienas fabrikam skolinosi čia ir, kaip žinome,
1 as arba biznierius reikalavo Į kada paskola buvo suteikia

ma bet kuriai valstybei, tai 
auksas iš J. V. nebuvo išve-

mavo bizniui arba įmonei vesti 
dvigubai didesnio pinigų kie
kio, negu karo pradžioje.

Dėl to paskolos buvo išduo
damos pirmiausia iš bankii 
rezervų; tatai pradėjo didinti 
krašte pinigų kiekį, ir taip pat 
padidėjo aukso plaukimas iš 
Europos į J. V. Kada jau va
li inamasis National Banks 
daugiau nebegalėjo savo re
zervais pasisemti, tai čia tuo
jau į pagalbą atėjo bankai, 
l<r įklausantieji, arba geriau 
sukant, sudarantieji Federal 
Reserve bankų sistemą Tie 
bankai, kaip vėliau matysime, 
gali kada yra svarbus ,reika
las, pinigus išpūsti, t. y. iš
leisti tięk pinigų, kiek yra 
Federal Reserve sistemos ban 
kų nariai pareikalauja kažku
rie batikai vėliau skolina įvai-

žamas, bet tiktai atidaromas 
lai arba kitai valstybei kre-

D R A U O A S

JUBILIEJINIO A L. R. K. FEDERACIJOS KONGRESO DALYVIAI

didelis demokratų prezidento 
W. Wilson’o nuopelnas.

Federalinio revervo įstaty
mas yra trečias Amerikos ban
kų kosolidavimo ir centraliza
vimo laipsnis. Tas įstatymas 
palengva pradėjo įvairius

ce). Dėl to, nenorėdamas į jį bieji bankai (taigi, ir stambie- 
perdaug įsigilinti ir norėda- ji kapitalistai), o krašto val- 
mas greitai užbaigti, atsaky-Idžia irgi yra stambiųjų kapi- 
siu trumpai. Pastaraisiais lai- .talistų rankose, dėl to ir tos 

Į kas finansininkai pareiškia į valdžios kontrolė sutampa s < 
bankus (kaip State bankus, | spaudo-ie savo nuomones; bau- j stambiųjų kapitalistų, stambių 
taip ir National bankus) kon-įkai nePaleidžia daugiau pini-pų bankininkų nuomone. Ir, 
trolioti ir jų veikimą paleng-1 apyvarton dėl to, kad dar štai, dėl tos priežasties šian- 
va vienodinti. Iki to laiko, ka'nėra-didelio pavojaus kraštui, dien Federal Reserve bankai 
da ištikdavo biznio krizės, tai,Kad šeši’ ar dauSian> milijonai! nesiskubina eiti į pagalbą ma- 
bankai, kaip federalinės vai- ilžmoniU J- V-se yra be darbesniems vadinamiems State 
džios menkai kontroliuojami, ,ir Jie turi skursti <taiP jan bankams. Kitaip sakant, ne
veikdavo labai palaidai. Įiš seno yra įprasta), tokiam 'duoda kredito, išsibaigusiij

T , , , . . .reikalui paskolos, sakysim ne-1nepratęsia, bet vietoj to at-Ir dėl to nekartą pasirei-į . ’ . . Ų J
galima išleisti. Ir jei butų iš- saukiaP
leista paskola (kaip, pavyz
džiui, W. R. Hearst’as propo-
nuoja), tai tada, suprantama, f . i i ... r • •1 ” ’ 1 ’ • šia paskolų maigesniesiems ban

kšdavo net visam kraštui pri 
šingas bankų veikimas, dėl ko

tokio pelno pasidaryti, kaip 
kad, sakysime, karui kilus. Ta
da tai jau, pagal jų protavi 
mą, visam kraštui yra pavo
jus. Tada niekas neatsižvel
gia, kiek kuris fabrikantas už j 
kariškas reikmenes ir kitus 
dalykus pareikalauja. Už vis-' 
ką brangiau mokama, nes tie 
fabrikantai' daugiau reikalau
ja, kainos pradeda kilti ir t. 
t. Tuo būdu matome, kad tai 
yra tik savanaudžiai, ir visas 
tas riksmas leidžiamas pelno 
tikslais, nes karo metu kapi
talistai gali geriausiai pasi- 

; pelnyti. O kada depresija yra 
aprėpusi kraštą, tai, jų ma
nymu, didelio pavojaus kraš
tui nesudaro.

Be to, ir ta federalinio re
zerve sistema, nors yra fede-

i ■ F f,
Kaip jali pirmiau matėme 

federalinio rezervo įstatymas 
buvo išleistas specialiai krašto 
bankams kontroliuoti. I*ypač

Įvesta, kad tuos biznio laiko-j tam, kad tas federalinio i e- 
tarpius ir po jų sekančias biz- izervo įstatymas galėtų taip 
nio krizes padarytų kiek ga- jkonfrolioti bankus; kad, kada 
lint švelnesnes. Ir dėl to 1914 J yra reikalas, National bankai 
m. biznio krizė nebuvo tiek ir Federal Reserve sistema ga
baisi, kaip 1907 metais. Bet 
infliacija prasidėjo, kaip jau 
aukščiau matėme, dėl did. ka

lėtų paleisti daugiau *pinigų į 
krašto apyvartą ir, kada rei- 
aklas mažėja, surinktų tuos 
pinigus atgal. Dėl to dabar 

tada, kada turėjo įvykti biz- įkyla klausimas, kodėl šiais' 
nio kriaė. Tačiau krizės nebu- laikais tie bankai neduoda kre
vo tokios baisios, nes jau fede
ralinio rezervo aktas, išleistas 
1913 m. gruodžio 23 d. visai

dito mažesniems bankams ir 
kitokioms finasinėms įstai
goms, kad pareikalautojai bfl-

kontroliavo krizę. Šitas fėde- ,tų galima pinigais aprūpinti?

BILLY’SUHCLE

Čia kyla platus klausimas, i alinės valdžios kontroliuoja
ma, bet kadangi federalinės 
rezervo sistemą sudaro stam-

susėjęs su vadinamais aukš
tais finansais (Higli Finan-'

Kadangi Federal Reserve 
bankai nebeduoda ir neprūtę-

didieji finansininkai negalėtu,, , . , , . ,d ° kams, tai šie bankai nebegali

mortgičių nekilojamani turtui, 
gamybai. Ir, štai, dėl to tas 
pinigų badas pasireiškia.

Padėtis 'pradėjo kiek gėrė 
ti, kada tam tikra spauda 
pradėjo kelti triukšmą ir rei
kalauti, kad valdžia imtų 
smarkiau veikti ir teikti pini
ginę pagalbą (paskolų pavi 
dalu) mažesniosioms" finans: 
nėms įstaigoms. Tačiau visiš
ko dalykų pagerėjimo nešima 
to tol, kol gruodžio pradžioje 
susirinks naujasis kongresas 
Washingtone ir kot opozicija 
(kuri kaip atrodo, susidarys 
iš demokratų ir progresyvių 
respublikonų) privers valdžią 
veikti nedarbą arba dabartinį 

‘krizį malžinti, t. y. paleisti 
daugiau pinigų į visą kraštą. 
O tai galima labai lengvai pa-

(Tąsinvs 4 pusi.)
 /

pratęsti ir parduoti naujų

Pagi^žina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE '

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829
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Modeminė Japonija Pavyzdžiui, daugelis japonų apie 5 milionus fabrikų darbi- ža dalis grįžta. Japonas labai 
nedali kęsti matydami, kaip ninku, kurie visi susiorgani- nenoriai skiriasi su savo sa- 
japonės šoka ar flirtuoja su zavę į profesines - sujungus, lomis,

margos vertinama 8154 miiiar- popiečiais. Prieš koletų me- Paprastas darbininkas uždir-

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS
Įvykiai Mandžiūrijoj vėl --------_ . . , . . ,
eipia viso pasaulio dėmesį į dy tonų. K to skaičiaus Japo-l‘M »'*«« slaPta ba ap>e dvi jenas per dien,
.ponijy Žinomas New Yorko nijai tenka tiktai 9 miliona.: Pa‘lar5'ti lal" »al«' ėp- <»pt» 11) lity). Tai būty nema-

tinesinis “The World To- tony. Už importuojam,, med- “i«i»klav« petitais ir juodo- ža. Bet Japonijoj pragyveni- 
orrow” atspausdino nesenai vilny Japonija sumoka 300 milmis “laakomis symoksltmnka, mas labai brangus. Ypač brau

------x« . vįežt>Ličio “Impe- gini kaštuoja europejiškas prn
(Tokio) ir batų gyvenimas. Gyventojų skai- 

visus šokėjus ir Šokėjas iš- čius labai auga. Metinis gyven

PRANEŠIMAS.

^.grįžusio iš Japonijos rašy- lionų dolerių, o už vilnų, 90t^n eize 1
a • • i ■ i i*i 1 ^ii 11'

. jo Kirgby Page straipsnį a- milionų dol. 1(M> nuhonų dol.
’e Japonijai kur randame Japonija sumoka už impor- 
n įdomių žinių. Visų pirma tuojamus javus.
šytojas stebisi nepaprastai Po karo Japonija labai nn-

' eita Japonijos transformaci- kentėjo nuo pasaulinės ūkio 
. iš viduramžių feodalinės depresijos. 1923 m. Japonija

. 'Tarinės valstybės į modernia aplankė baisus žemės drebėji- 
! i pramonės valstybę. Šitai nias, kuris sugriovė du di-

skerdę, jei viešbučio šeiminin- tojų prieauglis apie 900,000. 
jkui nebūtų atėję galvon liep- Pragyvenimas darosi vis sun- 
ti orkestrai groti tautos himnų kesnis, proletariato skaičius Ji 
Išgirdę švento himno garų sų- deja. Bet japonai blogi kolo- 
mokslininkai išmetė peilius iš nizatoriai. Amerikon jie dar 
rankų ir stovėjo išsitiesę. Dr- važiuoja, bet Amerika jų be- 
kestras grojo tautos himnų veik visai neįsileidlžia. Užtat

Antros laidės taip greit ne
bus, nes aš esu pasirižęs* spau-

suareštavo. džurijon japonai gali emigruo (^nti kitokios rūšies knygučių.
Japonų valdžia labai sten- h, ,|U ten išemigruoją tik apie

giasi apsaugoti savo piliečius 10,000 per metus. Ir tų nenia-

Malonu pranešti visuome
nei, kad iš dviejų tūkstančių 
(2,000) knygučių “Šv. Mišių 
Aukos” pasiliko tik keliasde- 
šimts keturių mėnesių bėgy
je.

Kas dar norėtų Įsigyti šių 
knygučių, tegul kreipiasi į 
“Draugų”, 2334 So. Oaklay 
avė., arba stačiai pas mane, 

į3230 So. Aaburn Avė.

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

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

1 amž., medžiodamas netyčih 
mirtinai pašovė savo draugę, 

j E. Mason’ų, 38 111. amž.

Trumbull’as pašautųjį (irau 
' gų nešė 15 mylių per brūz
gynus Į artimiausių miestelį. 
Tenai pašautasis prijmžinths 
įnirusiu.
'TruinbulUas pamišo. Matyt, 

bus paimtas į pamišėlių įstai
gų-

iriausia paaiškina keletas tižiausius miestus: Tokio ir 
aiči, Yokaliania. IS Tokio liko tik!tol> ko1 alsJ° įkviestoji P<>l‘- Anuos kontinentą.- jų nėkiek
1868 — 1872 m. Japonijos apie 14, o iš. Yokoliamos nie- » visus mokslininkus nevilioja-Nepoisant kad Mar- 

etinė užsienių prekybos apy ko neliko. Žuvo per 100,000
rta vidutiniškai siekė 19 žmonių ir padaryta 2% miliar-

: ilijonų dolerių, 1894 — 1898 du dolerių nuostolių.
, ’. jau 181 milionų dolerių, o Per septynerius metus, ne 

)29 m. užsienių prekybos a- paisant sunkios ūkio depresi 
. varta išaugo iki 2 miliardų jos, Japonija šituos miestus Japonijos sienų, tuojau jį 
jlerių. Vadinasi, per 60 me- visiškai atstatė. apsupa slaptoji policija. Pir

ui. Japonijos užsienių preky- Iki pereito šimtmečio vidų- n,iau valdžia ragino studentus 
: i išaugo 10400%. 1902 m. šil- vio Japonija turėjo nemažiau valžiuoti studijuoti užsienių 
i j išvežta už 41 milionų dole- kaip 99% analfabetų. 1871 m. universitetuosna. Dabar retai 

ų, o 1929 ui/. 372 milijonus tapo įsteigta švietimo minis- l<a,n duodama leidimas, 
ė derių. Japonijos pramonė tėvija. Šiandie Japonijoj anai- Studentai mokosi ir uždar- 
•913 m. pagamindavo už 685 tabetų beveik visiškai nėra. biauja kaip kelneriai, šoferiai,
: iii. dolerių, o 1929 m. jau Įdomių žinių paduodama ir tarna ir gatvių pirkliai, 
i z 3,5 miliardus dol. Indėlių apie japonų būdų. Baigusiųjų mokslus tik ma
į inkuose 1913 m. buvo vie- Kaipo svarbiausia ir žino- ža dalis gaunu* tinkamų uzsi- 
t as iniliardas dol., o 1929 m. gui reikalingiausių būdo savu- ėmimų. Kiti sudaro mokytų 

- 6 miliardai. 1913 m. geleiui nių japonai laiko susivaldymui, proletariatų. l(
aliai pravežė'^00 milionų ke- iMįpelai pa^įfaiko^ kad ja- Japonijoj ankščiau visiškai 
ivių, o 1928 m. daugiau mi- ponai tarpusavy išsikoliotų. nebuvo bedarbių, nes kiekvie-

1 ardo. 1908 m. geležinkelių Kas nemoka susivaldyti, tas nas turtingesnis japonas
įinklas siekė 8,000 kilometrų, nevertas jokios pagarbos. .Jei vėjo pareigų duoti darbo arba 
c 1929 m. — 19,000 kilom. Tokio du šoferiai užvažiuoja maitinti savo neturtinguosius
,898 m. Japonija paleido jū- vienas ant kito, tai jie vienas giminaičius. Dabar tas pa-
on pirmų savo garlaivi 6,000 kitam šypsosi ir prikalba kom protys nyksta. Japonija turi 
ynų. 1920 m. Japonijos pre- plimentų. Japono negalima 
ybos laivynas siekė 3 nulio- išvesti iš kantrybės ar supy- 
us tonų ir stovėjo trečioj kinti. Iš jo veido niekad ne

vietoj pasauly. Valstybės biu- priprasi, kas yra jo sieloj. Jis 
(ižetų 1872 m. sudarė 29 mi- visada šypsosi.
tonai dolerių, o 1929 m. dau- Gaila, kad japono mandagu- 
iau miliardo. mui nevisada atatinka jo tei-
Šitas fenomenališkas i.:bujo~ singumas. Pereitais metais 

imas. turėjo nugalėti didžiau- Tokio miesto tarybos narių 25 
ias kliūtis. Šalis yra taip pat iš 38 sėdėjo kalėjime už ky 

kalnuota ir klimatas toks ne- Sius ir vagystes, kuriuos jie 
lalankus, kad vos tik vienas padarė miestų atstatant.
.eštadalis teritorijos tinka že- Pereitais metais ties minis- 
nės ūkiui. Palyginus gyvento- terio pirmininko barono Ta- 
ų skaičių su dirbamąja teri- naka namais jaunas japonas 

, o rija, Japonija yra tirščiau- iškilmingai apsirengęs poda- 
: ia viaAme pasauly fapgyven-.,-p barakiri (perskrodė sau 
dinta šalis. Japonija yra tris pi|vą( protestuodamas prieš 
kartus tirščiau apgyventa, ne nusileidimus Kinijai.
:;u Vokietija ir dvylika karti] N„r„ik manyti kaJ nauj(>. 
tirščiau, negu Amerikos .Ibng j(|f> į,,^ ja]M),u) pl.ii|||a. 
inėa Valstybės. Ir žaliavomis ,|10s Japi)nų tarp(, v|( |ahai 

Japonija labai neturtinga. Ak- ,|aug grįe-t|J .konMrvatorių.
;nens anglies viso pasaulio at-

nuo vadinamų “naujų idėjų”. 
Jei tik svetimšalis peržengia

RADIOS

, r .47 š i . JA

Metinės Sukaktuvės

Politika, Ekonomika ir Biznis Metinės Sukaktuves

PAŠOVĖ DRAUGĄ, 
PAMIŠO

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingų su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

PROBAK

Didelis Parodos iškrovimas BUDRIKO 
Krautuvėje - Atwater Kent, RCA Yictor, 
Sparton, Maiestic, Zenith, Brunswick, ir 
Philco. Kainos dabar žemos, sulig pirkėjo 
reikalavimo gali išrinkti nuo ^24-00 iki 
^300*00*

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

daryti. Visa, kų valdžia turi 
padaryti, pagal dabrtinę fi
nansinę sistemų, tai išleisti ke
leto bilijonų dolerių paskolų 
ir tais pinigais aprūpinti ma
žesnius bankus ir įvairias į- 
inones paskolomis. Ir tada tai 
prekyba ir pramonė vėl pra
dėtų atsigauti.

z\r vienaip ar kitaip tfirės 
įvykti, kada susi rintes šių me
tų gruiMlžio pradžioje naujasis 
kongresas. Už mėnesio tai pa
tinime.

Kitų pirmadienį padarysime 
apžvalgų, ar J. V. naujasia 
tarifas, nustatyta* 1930 m. bir 
želio m. 17 d., prisidėjo prio 
gerbūvio pageunuuo tu.' pablo
gino padėti. i

ANTANAS
LAURINAITIS

Mirė litpkrlčlo 10 (I. I'Jito. o 
l*u ge-d 111 tng ij pa maldų Ališrnn 
Varti, par. bažnyčioj palaido.uh 
Sv. Kazimiero kaplnrao. Paliko 
lindinčitiH moterį Kotriuij., Hiini.i 
Adolfą Ir (hiklirj Sylvlją,

Metinėms iiilrtieH Mukaktn- 
vėhin paminėti tigpraftėme už 
a., a. Antano sielą Av. iniHiast, 
kurios Įvyks utarninke, lapkri
čio 10 d. 7:30 vai. ryte Auš
ros Vartų par. bažnyčioj.

Visi riminės, pažjstaml Ir 
kaimynai Si rd i ugnį kviečiami 

j tas pa malda s atsltiinkyti ir 
pasimelsti, kad a. u. Antano 
sielai u ŽA vi estų amžinoji »vle-

Nulludust:
lAurlnalčių ftemiy na.

30t>V Uwt 33 bu

JUOZAPAS LEŠKIS
(bESClAVSKAS)

Visagalinčio Dievo parėdymu 
visai netikėtai lapkričio 7, 1910 
New York Central traukinys 
suvažinėjo velionj, savo darbo 
pareigas einant). Ta žiauri tnir- 
tts iftplėšė iŠ musų tarpo bran
gų mano vyrą ir mano mylinių 
dukrelių tėvelj. Paliko mus su 
pervertomis Airdituis, gailesio 
pilnomis, štai jau praėjo me
teliai. bet tragiškos mirties 
vaizdas tebestovi akyse ir nu
liūdimas tebegraudina musų 
širdis. »

Mano gyvenimo draugui at
siskyrus nuo manęs, pasaulis 
apsitraukė juodu šydu, margas 
svietas neteko savo žavinčių 
spalvų, gyvenimas neteko įdo
mumo ir- džiaugsmų, valgis tar
si neleko savo „kordo, svei
kata kaskart menkėja.

Liūdesiui širdį tebeslegiant ir 
ieškodami suraminimo pas vi
sagalintį Dievą JaučiiA-n. gal ir 
musų brangi tėvelio stela rei
kalauja pagi ibos. Todėl užpra
šė,,, Av. mišias su eksekvl jo
mis už a a. Juosti po sielą. Tos 
putnaldos įvyks antradieny, lap 
krivio — Nov. 10, 1981 Hv. 
Panelės Olmlmo par. bažnyčioj, 
7:45 vai. ryte. Tą pačią dienų 
bus dvejos Av. M t Alos už Jo sie
lų Stulgių bažnyčioj, kur ve- 
iUnls buvo krikštytas.

Nuoširdžiai kviečiamo v itin 
giminės draugus Ir pažįstamų* 
dalyvauti metinėse gedulingo
se pamaldose ir palengvinti 
luūsų širdžių sopėjin i,

Nuliudt; Moteris ir Ihtktorye.

Naujos Elektrikinės plaunamos mašinos 
vertės #110.00 po #49>OO* Didelis pasi
rinkimas Thor ir Maytag plaunamų mašinų 
po #69*00 ir #79*00* Tereikia įmokė
ti #5 00, o po tam kas mėnesis.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių dainos per radio iš stoties W. 
C. F. L., 970 kyl. nedėliotais nuo 1 iki 2 va! 
po pivtų. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai, vakar ~ 
iš stoties W. H. F. C.

Su tikra pagarba,
Kun. Juozas Jusevičius.

GKKENVILLK, M c., lapkr. 
5. — 1. Truiiilmll’as, 40 tu. ABIEM PlHftM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
60c. už 5 — >1 už 10 

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORATION

DAUGIAU NAUJĮI 
IŠRADIMŲ i

f Ą Qt Luingago pilės
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės. į
Tų gyduolių senai svie- į 

tas laukė, tai jau yra ga- , 
tavos. į ■

Tos visos gyduolės yra Į 
tiek vertos aukso, kiek | 
jos pačios sveria sulig l 
savo naudingumo. ' į

T. A. J>. TON1C per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatą,

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

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

T. A. D. Products turi ir daug Ijito- 
kių vaistų.

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

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

: ADVOKATAI

; JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Bordeo)

H ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

"2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roftsevelt 90 90 

! Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas «' W. Washington St.
Tel. Central 2978 

9 ryto iki 4 po pietų
Roum 1502

Valandos;

, Vakarais: litam., Ketv.. Ir Sudatoe 
— < iki 9 vai

' 4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Uyde Park 3896

A. A. OLIS
A D V D K A T A S

11 SOUTH LA SAULE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vkk 
3241 S®. Halsted St. Tel VictOry 0682 

Valandos — 7 Iki 9 vakat< 
1’tn.rn.. Ketv. Ir Rubato* vakare

kStop 
Jftchlng
B SkinF

Nesirūpink niežėji-■į
mu. Pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
$1.00.

žemo
FOFt S K \ i ri . TA T i O A 5

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich melk>w cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuabte 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. £wry oru 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. siices, melte 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT

elveetaV
VTh«The Delicious New Cheese Food

10P1ECE COSiViETIC 
SĖT $1.97

Thl» l« s PnoK-ns Vlvsni Sėt nn<l lit- 
eluries faeu i>owder. f t, 00; Rauge, 7Sc, 
Tiesus Crvam It.OO. Depilatpry $1.40. 
Paeisi Aatrlrfgent »t.7«. Bsth šėlt t.W, 
Tollet Vster $1.26, Prrfume $2.75, Hrll- 
llantlnr 7Sr. Pktn Whlten«r 75,•. Totai 
Vslue 312.00. Rpeclal prlcų, $1.97 tor all 
ten plecea to tntroduna tj-.ls line.

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenhlntaa.

Bei V«n ?«0-7th Avenue, N»w Yodr

Tyrom. Aišklon, Mrrtkoe 

GRAŽIOS ARV»

V ra dUd, Ra

Marint Ce.. Opt- H.S., - B. C klefc.,
1 m—osa

YodWtS
tnrtaa

Murina volą. f v ei h Ina aat.uo 
be pavdjaua. Jus Ją pamėgsit.
Knyga “Eye Cared* arba

-J

t



I

Pirmadienis, Lapfcr. f, 19JT draugas

A. Matuti* Vienas ii ,karaliaus pužų pa-
_ traukė virvelės, ir prasivėrė

DU SKULPTORIAI _ „ždang^.
------------------ I Ir, džiaugsme! Priešais vi-

Žiloje senovėje gyveno vie-lkią kiekvienas turi savo sva-akįų gtovg^ gražiausioji 
nas turtingas, galingas ir iš- jonėse. j gtatula, tikrasis skaistybės
mitingas karalius. Jis įsakė į Ir abu skulptoriai apleido at»pin<liis, gyvasis angelus 
jo karališkąją studiją prista- į didingą karalių, kai jiems a- žinogauK pavidalo — grynoji 
lyti du didelius tyro baltojo į biem buvo pasakyta, kokios
marmuro gabalus. brangios karališkos dovanos

Jo įsakymas buvo į vykdy- laukia jų, jei atliktas darbas

"TRIMITAS"

TIKRIAUSIAS KIEKVIENO ----------- ----------------- *-------
LIETUVIO AMERIKIEČIO Tel Canal 6784 Re* Republlc 5850

DAKTARAI:
Telefonas Grovehlll 12*1

tas.
Po to karalius 

dviem garsiausiems jo valsty 
bėjtią skulptoriams atvykti ir

patiks karaliui, 
davė žinią Ir jiedu uoliai »ir atidžiai

darbavosi ilgas dienas ir nak
tis. Praslinkus kuriaių, laikui,

reprodukcija koncepcijos, ku
rią skulptorius turėjo savo 
svajonėse.

Po to pažas patraukė ,kitas 
virveles ir prasivėrė 
uždangalas.

Ir ką gi! — Prieš visų akis

DRAUGAS

“TRIMITAS” einu iš Ne-J 
priklausomosios Lietuvos gy- j 
veninio centro ir kas numeris ' 
paduoda naujausių žinių ir j 
įvykių aprašymų, gvildena į- 
vairius svarbiausius gyveni
mo reikalus. j

“TRIMITE” yra šie sky-1 
riai: 1) Įžanginiai ir kiti i

DR. A. RAČKUS DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias Ir chroniškas ligas 

vyrų. moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredoiuis tik 
.iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGOskirtą dieną ir valandą pri- bųveik baigė savo darbą jo šlykščiausioji baisy

sistatyti. ir abu rengėsi parodyti kara- bė, grynas piktojo įkūniji- straipsniai apie einamojo gy
li- ši jo valia buvo į vykdy-; liui savo trūso įkūnytą kon- mas, gyvag kipšo (šėtono) at- venimo dalykus, 2) pažymėti-

ta. t jcepciją. ' vaizdas, perimąs mirtingais^ pasaulio ir Lietuvos įvv-
Paskui karalius liepė ats-' lr> Pagaliau, prisiartino dic-. siurpuliaig net kiečiausiąją kiai’ 3) krašto Pažinimo, lite-

kirti tuos du milžiniškus mar- ina‘ didinSa diena’ kuri* du akmeninę širdį. ratfllos’ sveikatos, ūkio, fi-, _ _
muro gabalus ir kiekvieną pa- dailės-meno kūriniai turėjo nansų straipsniai, kelionių ir 'Cor. so. Leavitt st. t«i. canai 0222
statyti atskiruos rūmuose. wti atidengti karaliaus ak- K“a L. ‘ Uel Getavos neupriklau-1 asad.»c,»; .... so a«a„...a

ims ir jo pasirinkimui, — ku„ n- smarkus rūstumas. Jis pa ^y^ aprašymai ir kit., 4)

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street

Ir tas buvo padaryta.
Pagaliau, karalius pareiškė 

savo norą abiem skulptoriams, 
kad kiekvienas iš jų iš atski

ria būtų tikslingiausias ir pa- leikalav0 skubaus paaiškini eilėraščiai ir šiaip
tinkamiausias. nl°’ kokiam tikslui skulpto- glp^Uės literatūros dalykai,

Karalius, karalienė, aukštui- rius nukRlė toki$ P^^’aisėti- įąuĮįų reikalai ir gyv

SO
Avenue Tel. Republic 7868 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakar*
Seredomls nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2*03 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weatarn Avenue 

Tel. Proapect 1022
Rezidencija 2369 So. Leavitt St 

Tel. Ganai 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. r. 

NedėlloJ pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6792

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Grovehill ‘ 1595

ji valstybės vyrai ir visi ną šlykštybę.
em-

uias, 6) Lietuvos karių ir su
ros marmurų dalies nukalt ų j su didžiausiu smalsumu iau-j O skulptorius nuolankiai vanorių kūrėjiį gyvenimas, 7) 
originalią statulą, tikrai tokią kė įkūnytos koncepcijos Kūli-!nusilenkė karaliui * r tarė: Mažosios Lietuvos gyveni
pat pagal jų koncepoįyą, ko- h>ų atidengimo ir parodymo. “Viešpatie! tu gi patsai uias, 8) Okupuotosios Liet’

——r.-- —--- -—f— ----s— i ! . .11 —" j pavedei man šitą marmurą, vos gyvenimas, 9) kaip gyvo-Į
G R A B O R I A !• j Ir pats liepei man iš to mar- na lietuviai svetur — Euro-j

— ._------- -------------- \~ ,uuro nukalti originalią mano P°j, Amerikoj, Azijoj ir Aus-Į
J. F. RADZHJS l S. D. LACHAVICH koncepcijos statulą. Aš gi nu- trnli.joj, JO) įvairios skaityto-

»IGIAUSIAS liet. graborius LIETUVIS GRABORIUS ! kaliau ją iš pavesto man mar- ,‘b mintys ir nuomonės, 11) 
chicagojl Patarnauju įaidoctivėge kuppigiausia. \ niuro taip, kaip karalius lic- naujienos apie išradimus, ’

pei man. Štai!mano kon- mokslą ir kit., 12) žinios apie 
cepcijos išdava! štai! mano Lietuvos ūkį ir finansus, 13)

DR. A. L YUŠKA

Ofiso Tel. Victory JĮ687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
65Q4 S. ARTESIAN AVĖ.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Suradomis po pietų ir Nedėldieniais Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir Subat. hUio 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ke». Phoųe 
Engluvvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

OFISAS
66S West 18 Street 
Telef. Ganai 6174 
SKYRIUS: 8238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

Laidotuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
tarnauju geriausia darbu busite užganėdinti,
ir pigiau negu kiti Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 
todęi, kad priklau- i 2314 W. 23rd PI., CllicagO 
sau prie grabų iš-

a'rW“4’ B. k. IkOflkVVSlL
1439 S. 49 Court, Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

arkiveikalas!”

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi- 

* me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-*'^ dykai.

33Q7 Auburn Avenue

Telefonas Varde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA.
GRABORIUS IR

BALSAMŲOTOJAP
Turiu ąutomobįlius viso 

kieme reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AU5URN AVENUE 

Chicago, IR.

įvairios pasaulio ir Lietuvos 
žinios, 14) sportas, 15) knygos 
ir raštai ir jų įverti n imas, 16) 
didelis juokų ir linksmų kari
katūrų skyrius, 17) įvartis 
patarimai “Trimito” prenu
meratoriams, 18) radio, 19)
manešiniai, skalbimai ir kit.

“TRIMITAS” visų lietuvių 
Lietuva

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marskfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talnm Avė. 
Tel. Virfįpią 1290 

Yards 1138 
Ohioągo. B)

S. M. SKUDAS -
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
T18 WEST 18 STREET 

Tel. Rooa*v»lt 7»M

I. J. ZOLP ~
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VĘDAJAS

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

Tel. Boulevard 6202-2413

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

Tie du skulptoriui tūi lyg 
du auklėtojai, o tos dvi i. i.1- 
žiuišskos marmuro lentos tai 
lyg vaikai, pavestieji dviem 
auklėtojams auklėti ir moky
ti. Lygiai kaip abu skulpto
riai nukalė minėtas statidas, 
lygiai taip pūt ir auk’ėtojai
įskiepija Į nekaltąjį mokinių laikraštis. Kas myli
protą, širdį ir sielą tą pačią _________________
koncepciją, kokią jie tūli au
klėjimo ir mokymo laikotar
py. Ne vienas skulptorius, 
kaltu ir kūju kaldamas ir dai 
lindamas marmurą, neišdavė 
savo koncepcijos tokių ryškių 
ir gyvų būdo bei charakterio 
bruožų, kaip tai atlieka auk
lėtojas bei mokytojas, repro
dukuodamas save visu įmiki- 
nių dvasioje ir protuose. Vie
nintelis pagrindinis skirtumas 
yra tas, kad, skulptorius d ir- 
buojasi tik skirtam laikui, o

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

"L' H
■ s

AMBULANCE PATARNAVIMA8 DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų] 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Si CO.
JŪSŲ OR1BORIAJ 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hęrnvtage Aveniu*

P,v, z,z.Zę/o»./2»• ,174’ *74/

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

oakley Avenue ir 24-tas s*e«t
Telef. Wiiwdlte 196 arba \ 

Canal 1713
Valandas: i 4 p. p. i'auedtinu. 

ir Ketvergais vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

i Rezidencija 6600 S. Artęsian Av4 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. A. R. McCRADIE
- GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
6558 SO. HALSTED STREEVT

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

ir brangina jos kovas dėl Vii- į-----------------------------
niaus, tas 1932 metams į sa- 'Ofiso Tel. Victory 6893 
so namus “Trimitą” pasikvie
čia. Skubėkite išsirašyti.
• ‘ Trimitas ’ ’, Kaunas, Laisves !

Palengvins aklų įtempimą kifris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

auklėtojas trūsiasi aillžinyltci; svaigimo, aklų aptenUfVO. nervuotu- 
, , , . v 1- , ' in0, skaudamą akių karštį. Nulinuskulptonus išdirba marinui ą calaraotus. Atitaisau trumpą regys-

arba bronzą savo siekimams, ‘'prir^ngiu^eS^ akinius visuose
O auklėtojas tobulina pavesto atitikimuose, egzaminavimas daro- 

. . iaa» su elektrą, parodanča mažiau-
jam mokinio nemirtingąja .-ic- etas klaidas.
1»; „kulptoriau. klanla' gali
būti pataisoma, tačiau auklė- . Vala”d®8.,nuo 10 ryto ,ki 8 va' r ’ kare. Nedelionul nuo 10 iki 12.

Itojo — niekada; skulp'o’taus kreivas akis atitaiso į trum-
darbas ilgainiui dingrf arba otge^atmLtTS

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-«. BlvU.

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

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Alėja 20.

D E N T I S T A I
Phone Boulevaid 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S 1U 4 ir 2 iki 8 v .▼.
Nedėliomis nuh 10 iki 12 ryto

i '
Telefonai dieną tr naktį 

Vlrglnla 9026

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal BUtarti

Boulevard 7689 ,
i Res. Hemlock 7*91

DR. A. P. KAZLAUSltlS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vgl.: Nuo 1* ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SECAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų .ii* Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuę 1—4

pietų: 7—8:29 vaktr* 
Nedėliomis 1* 11d II 

Telefonas Midway 2880

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgai 

Rez 10244 LONGVVOOD DRIVK
Tel. Beverly 0870

A. L. DAVIOONIS, M. D.
4910 SO. MICU1GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nu? 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadieniu

Tel. Hemlock 8799 

Raa TeL Proapect 9119

* DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. 6425 So. Callfornia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant £et.

Tele. Cicero 1260

ŪR. GUSSEN
X-Ray

bus sugriauta^, betgi auklėto akinių. Kainos pigiau kaip kitur vai. 

jo darbo vaisius amžinai tęsis. <712 S. ASHLAND AVĖ.
v , , Tel. Boulevard 7589Katalikai tėvai, 

savo vaikus ’1
leisdami 

katalikiškas
Tel. Yards 1829mokyklas, gerai :»uprąuta, kad 

juos paveda Dievui pasiauko- DR G, SERNGR
Hjusio auklėtojo globai ir tik- _  .r d e « LIETUVIS 4AIV specialistas
Irai pasitiki, kad toksai auklė- 
! to jas išdailina ir ištobulins jųI
i vaiko širdį ir protą ir sielą 
pagal valią Didingo Mokytojo 
ir Dievino Mylėtojo vaikučių,1 
kuriuos liepia kiekvienam tė
vui ir kiekvienai motinai leisti 
ir neginfi jiems ateiti pas Jį, 
nes iš tokių mažyčių yra Dan
gaus Karalystė.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th 8TREET

Kampas Halsted flt. 
Valandos: nuo 19—4: nuo 2—t 

NedėBomta: nu» 16 Iki II.

Tel. Cicero 6756

Gė<U ant gėdos būti katuli 
kn. o skaityti lx‘dieviškn liik- 
rnštį, •

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo lu v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, IH.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

DR. MAURICE UMN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Rozidencljoe T«l. Plas* ISO*

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 11 dieną 
Nuo 2 Iki I po piety 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Ofivas Tel. Grovtohill 0617
Kės. 6707 S. Artęsian Avą.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 423 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. NedėlloJ susitarus

Hemlock 8151

DR. V. s; NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VAIANTIO3 
10 iki 12 ryto. 4:80 Iki 8:19 vak 
Apart šventadienio Ir Ketvirtadienio

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas EztracttOn
Vai. 9-9 Ned. 9-l«

«^S8 HO. WRHTERN iTt '

DR. P. ATKOČIŪNAS 1
DENTISTAS

11 IC SOUTH 19 COURT, CICERO, ILLLYGib
Priedais lietuviu Av. Antano Bažnyčią 
Vai : 9-11 ryto: 1-4 Ir 7-9 vakare

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ8
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė, (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: U ta mink e lr< Ketverge Iki 8 vai.). a
Seredomls ir Nedėliomis pagal susitarimą. /

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

Ofiso Ir R«. Tel. Boul. 6918 ofiso Ir Rez. Tel. jBoyl 69L4

DR. BERTASH DR NAIKELIS
756 Wcst 35 Str>U (Kair.p. 35'ir Hubted &L)
Vąl.: l-» ir |:24-8:H v*. VaL: 1-4 tr 14 vai. vakare

NedėlloJ susitarus NedėlloJ
II
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LIETUVIAI AMERIKOJE
MAHANOY CITY, PA. E. Mažeikaitė — $4.49, K.

Druktenaitė — $1.92.
Gerb. klebonui kun. Skrip-

17-tos ' ‘ Lietuvių Dienos "
Atskaita.

Per 17-to “Lietuvių Dienų ;koSil.dingiaasiai 
rugpiučio 15 d., Lakewood

nį susirinkimą, kuris buvo la
bai skaitlingas.

SustTinkimą pirm. B Lau 
raitienei atidarius ir rašt. nu
tarimus perskaičius pereito 
susirinkimo, sekė pranešimai

ŽINUTĖS 18 DIEVO AP-
VEIZDOS PARAP.

Y

— Ačių Dievui, bank'os stovis 
kas minutę gerėja.

Kalbą užtęsus, toliau jis pa-

i kui, pasišventusiems rėmė- iš parapijos bazaro. H. Mi- 
įjams ir aukotojams tariamo niatt’aitė pranešė, kad mote-

ačiu. Dvigu- rys daug aukojo, gražiai dar-1 tą antradienį 
jbai apkainuojame tas aukas bavos ir nemaža pelno para-

i iš doros kelio ir kokia vėliau
------------ ' jai nelaimė iš to buvo. Daly-

hrORTM SIDE. — Šiąndiei vauja Kutb Chattertop. 
į lapkričio 9 d., 7:30 vai. vak.' MieViekers teatre rodoma 
Įv\ks ekstn susirinkimas “Five Star Finai.” jspudiii-

PRANEšIMAS -

, Parke, viso jeigu buvo $1,- |‘padį(iįnįniuį mūsų koplyčios pijai padarė
196.74, išlaidų $lo9.07. Pelno |.j‘on<Įo §iuoge bloguose laikuo-
'liko $1,037.67, kuris padalin
tas pusiau ir pasiųstas če- j 
kiais; $518.83 Seserims Pran-' 
eiškietėms, Pittsburgb, Pa., ir i 
$518.83 Seserims Kazimierie- 
lėms, Šv. Teresės fondui, Chi S 
eago, 111. Pas iždininką lieka ;
1c.S- . ■Už stambias aukas seserys , 
širdingai dėkoja -17-tos “Ine- : 
tuvių Dienos’’ rengėjams ir 1

se.
Lai Dievas visiems gausiai 

atlygina! Dėkingos
8v. Pranciškaus Seserys.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Šie asmenys gyveną Ameri-
dalyvavusiems, prašydamos k°jfi Yra ieškomi.

X Seuletams, turintiems reiškė, kad keletas žymių as- 
valgomųjų daiktų krautuvę menų, atsilankę į banką, ne 
(653 W. 18 §t.) anksti rytą tik padėjo gerokai pinigų, bet 
pradėta dažnai duona ir pyra-. užsirašė pirkti banko.s šėrų, 
gaiviai iš dėžės vogti, o perei- kad tuo būdu tapus jos dali- 

pavogė net sd ninkais.
visa dėže, kuri vėliau rasta — Kas buvo tie asmenvsi • . * ' • * *vienoj gatvaitėj. Dėžė buvo at- — paklausiau, 
plėšta, i ' Nors ir nenoromis p. Elias

X Antanas Bukus, Dievo Past*ė, kad jų tarpe gerb. pre- 
Apveizdos parapijos zakristi- ^atas M. L. Krusas paėmė 
jonas, per daug metų gyvenęs Penkis serus ir pilnai užsimo-

....._7 __ ant Union avė., su visa šeima kgj°'’ taiPgi P‘ Rakins, pfc-
tikietaf tik 35c.. o dovanu ; Per<ikėlė po num. 657 W. 18 mininkas Hindu Incense Mfg. 
kiekvienas stalas turės už >tvės arti bažnyčios. 'kompanijos, vienos pirmų Jr
le. Visas kviete paremti ko- x 3 d vakare plgiU. ’ .
misijos darbą, nes pelnas eis kai užpuolė žmones gyv. nu- 
bažnyčios reikalams. meru ($7 W 18 st. ir turinčius

Knygų revizijos pranešimą mažmožių krautuvėlę, 
darė Kanapeekienė (Knapp). Sako, vienas tų namų ina-

lš rengiamo “eard party” 
pranešimą darė komisijos na
rė p. .Jagiello, kad Gimimo P. 
Šv. parapijos svetainė paimta 
lapkr. 20 d., 7:30 vakare, kad

vargšą pa geli įėjimo reikalais. 
{ minėtą susirinkimą atsilan
kys ir katalikų Chieagos dio- 
eezijos Labdarybės direkto
rius gerb. pralotas Cummin- 
gs.

■ Visi, kurie tik prijaučiate 
. vargšams malonėkite atsilan- 
jkyti. Kun. J. Srirskas.
f ___________ L_
t /

BALABAN & KATZ t
TEATRUOSE.

ga drama.
Roosevelt teatre rodoma 

“Thę Cisco Kid.” Parodoma 
avantiūros jauno vaikino.

Oriental teatre rodoma vei
kalas “Platinum Blonde.”

United Artists teatre rodo
ma “The Age for Love.”

PKO. TEATRUOSE*

Visogalio atlyginimo.
17-tos “Lietuvių Dienos” 

valdyba:
Ant. Leskauskas, pirm., 
Ona M. Novakaitė, rašt. 
Mare. Lapinskas, iid.

AUKOS ŽV. PRANCIŠKAUS 
SESERIMS.

Lapkr. 11 d. Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, Town of 
Lake, Chicagoje buvo kolekta 
ir surinkta $90.00 koplyčios 
fondui. Pasisekimai šios ko 
lektos priklauso ne tik nuo 
geraširdžių aukotojų bažny
čioje, bet ir nuo tų, kurie au
kas rinko:

J. Šiaudvitienė surinko 
$15.64, O. Sriubienė — $10.33, 
P. Bigenas — $8.88, A. Mažei
kaitė — $6.54, E. Gedvilienė 
— $6.27, E. Tatarelis — $5.07,

lų ir kvepalų (incense ir pejr- 
fume) išdirbysčių nupirko 10 
šėrų ir ant vietos užsimokėjo, 
ir keletas kitų.. -Tai girtinas 
dalykas.

Gerbiamieji, ‘šiandien' iš ai-

Chicagos teatre dabar rodo
ma _paveikslas “Once a Lady”. 

'Parodoma, kaįp moteris išėjo

Vaičiulis Kazys kilęs iš Kel- Pranešė, kad draugijos ‘turtas mis buvo iš bankus Išėmęs 
mės vals.? Raseinių apskr. Ka-p lakia $o53.16. $1,000-00, ar $2,000.00, padą-, skaitos (statemento) jtaipgi iš
daįse gyveno Svastika, No. į Nutarta rengti draugijos . i savo dėžę it užrakinęs šėrų kainos stovio matome, 
įtakota. ' (“birthday party”, pirm., gruo (Pats naktimis dirba). Vagis kad Universal statė bank turi

Urbonas Stanislovas kįles 1 džio 7 d. Komisijon tai pranio- pareikalftvęs šeimininkės pa-1 stiprų nugarkaulį ir yra vie- 
iš Kelmės miesto ar apylinkės, gai rengti išrinktas p. Pet. sakyti, kur yra to vyro pini- na stipriausių bankų pietinėje 
Gyvenęs Ęichmond, PI. rickienė. Ji pasirinks sau pa- &aL atplėšęs dėžę, pasėmę pi- miesto dalyje.

11 • 1 v TfelCrtio vn loR-Irk -r-v1 gelbininkes. Gražus sumanyYoŠka J. gyvenę* Clncago- 
je-

Žilevičius Juozas gimęš Chi • Nutarta dalyvauti Labd. 
cagoje. Tarnavo Amerikos ka- Są-gos seime, lapk. 15 d. ir a u 
riuomenėje. 1914 metais gy- kų išekasos paskirta $10. De- 
veno Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asme ... _ _ t . ,.v ....... . npiene, p. Petnckienė.nys prašomi atsiliepti; ir,
kiekvienas kas ką nors apie Atsilankęs sus-man kun. A. 
juos žinąs prašomas suteikti Baltutis dėkojo dr-jai ulž gra
žinių. Bent kokia žinia bus žų pasidarbavimą parapijos

mas.
nigus ir išėję. 

Apiplėšimas,
gan anksti — 
ro.

jlegatėmis išrinkta p. Petrai- 
jtienė p. Kaminskienė, p. Pbi-

Dėl to patarčiau visiems 
lietuviams neabejoti, bet rem- 

po 9 vai. vaka- ti savo stiprią lietuvišką įs
taigą, apie kurios stovį nėra 
pavojau nė abejonės.

A. P.

sako, įvykęs

LIETUVAITE PADARĖ 
OPERACIJĄ ŠOKĖJAI

Šiomis dienomis žinoma lie
tuvaitė gydytoja dr. C. Obri- 
tis padarė sunkią

PADĖKOS ŽODIS.

PARAPIJŲ MOKYK- 
> LOMS!

Stati1 — Lake teatre rodo
ma paveikslas “A Dangerous 
Affair.” Begalo įspūdingas 
veikalas. Dalyvauja Jack Uo
li, Ralph G rovės, Sally Blane. 

I Palacė teatre rodoma pavei
ksiąs “Heartbreak” ir sma-
gus vodevilius. Ant estrados 
pasirodys Irene Rich and Co.

brangiai įvertinta.
Lietuvos Konsulatas,

Room 1904 
201 North Wells St.,

Chicago, Illinois.

CHICAGOJE
18 LIGONINĖS RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMO.
tartina moterims ir mergi- 

įnoms rašytis į šią draugiją. 
Mokestis metams tik $1.00 
kuris eina' ligoninės,reikalams. 
Narių užduotis yra — dar
buotis ligoninės gerovei.

‘ Nutarta šįmet, kaip ir per
nai, rengti bazarėlį gruodžio

Bridgeport. — Spalio 18 d. 
operaciją įvyko metinis 26 metų gyva- 

, .. . garsiai vodevylių Šokėjai Ba- vimo sukaktuvių Saldžiausios
azare, vie e raugijų Pasl* by ęarįer (tikras vardas — Širdies Viešpaties .draugijos 

darbuoti rengiamoj parapijos Higgie, 352g g Mozart)> koncertftS
v a arienėj, ūtent, a drau- jį yra vaį(jinus drauge su; Lietuvių auditorija buvo 
gijos nares, apsum tų imi- garge artistė Mąg Murray. P-lė grūste publikos prįgpusta. Ne- 
mn au 1. _ vie mas priimąs. Higgie specialiai atvyko iš nuostabu, kad draugijos pa-

^°Plene 1 n a vyriausią- Kalifornijos pasiduoti šiai reng. susilaukė skaitlingos
ja šeimini:n e,_ o jai page 1- operacijai. Smagu yra pabrėž- publikos, nes artistas K. Sa-
mn ų en o mo erų. ti faktą, kad mūsų profesio- bonis atvaidino linksmią ko

Naujon valdybon 1932 m. nalai ir svetimtaučių tarpe mediją, 
įėjo darbščios moterys: pirm. 1 jau gerai yra žinomi. i Taigi, draugijos vardu, ko
— J. Zolpienė, vice-pirm. — ------------------- misija dėkoja p. K. Saboniui,
Jagiello, nut. rašt. — Trustie- TIKRA TEISYBĖ. taipgi bridgeportiečiams biz-
nė, fin. rašt. — Burbienė, pa- ------------- nieriams aukojusiems dovanas.
gelb. — Ferovichįenė, ižd. — Keletą dienų atgal, atsilan- Duosnūs mūsų biznieriai ne 
Šnurevichienė. kęs Bridgeporte užėjau į Uni- kuomet neatsisako nuo aukų,

Po susirinkimo p. Jagello versal statė bank’ą čekio išsi- pav. Petrauskas, Junevičius,

“Mažoji Šventoji Teresėlė” 
vaikų teatrui pritaikintas la
bai įdomus scenos veikalėlis 
tik ką “Draugo” knygyno lė
šomis atspausdintas. Vienam 
vaidinimui parengti užtebka 
10 knygučių, kurias iškarto 
užsisakant, knygynas parduo
da tik už vieną dolerį. Pavie
niais egzemplioriais perkant 
imama už knygutę 15c. Norin
tieji šiuo nauju veikalu pasi
naudoti tepaskubina užsisaky
ti, nes vėliau gali jiems nebe
likti “Drauge” šių knygelių.

- “Draugo” Knygyno 
Vedėjas S. Motvidas.

REAL ESTATE ’
Savininkas parduoda labai pigiai 

(Parkh^lm Place) 8 flatų nauja na
mą. po 5 kamb. Visi fitymu apSildo- 
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti $3,000, likusią po $35 mėn. 
Arba mainysiu J mažesni nacną.. 1622 
So. 51 avė, arti Douglas Pk. "L”.

$10,500 namas už $7,950 bung. ly- 
po, 7 kamb. geriausioj vietoj Park 
Ridge, lotas 50x177 visi pagerinimai. 
Cash $2,000. Geros išlygos 1112 Vine 
avė. Park Ridge 153 M

Pigiai 4 lotai, perpus išmokėti, 
tvanhoe. La Crosse ir 46, Loveli 
ir Rosemont. Visai pigiai. A. Han- 
sen 1765 N. Nagle Avė.

F A R M O S

/ A

R. ANDRELUINAS
&

(Marąoelte Jewelry A Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

■rtnu hus dvkai nufotografuoti.
9650 West 63 St., Chicago, III.

Tel.
.Hemloek 8380

t /

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4144 BO. PAULINA STREET 
Tel. Bouievard 1389

Šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjos laikė mėnesinį susirin
kimą spalio 30 d., ligoninės 
vieškambary.

Susirinkime Įsirašė virš tu
zinas naujų narių.

Tęsiant naujų narių vajų, 
pirm. A. Lauraitienė rengia 
“arbatėlę” savo namuose, 
6629 So. Albany avė., antra
dieny, lapkr. 12 d., 2 vai. po 
pietų. Į arbatėlę bus įleidžia
mos tik tos narės, kurios atsi
ves nors vieną naują narę. Pa

* 4 5 ir 6 d ligoninėj Narės visas nares Pavaišino gardžia mainyti. Ir nustebau’mat yda- Riggenas, GJobįs.
kava ir “keksu”. 1 mas, kad eilės žmonių stovi Tat mūsų pareiga remti tuos

Narė. kairėj pusėj, kur pinigai pa- geraširdžius biznierius.
dedami, vietoje kad juos ėmus, Lai būna-mūsų obalsis: sa 

... . _ . . kaip dabar žmonės vra pri- vas pas savąjį. -
I Kas neveikia, tas ir neapst- pratę daryti. Da kartą ačiū misų gerada-

Lapkr. 12 d., 2 vai. po pietų rinka. Bet neveikimas yra di- Savo nusistebėjimą aš pa- riams ačiū ir publikai Už skait 
džiausiąs apsirikimas. reiškiau pirmsėdEiui, p. J. J. j lingą atsilankymą.

------------------ Elias, kuris linksmai atsakė: Į « Rengimo Komisija.

jau pradėjo ruošti bazarėliui 
dalykėlių. Tikimos, kad vi
suomenė bAzarėlį parems taip

narės turės “tour” per Civic 
opera building, Madison ir

100 ak, 800 vaism, 6 kamb. na
mas, gera maža barnė, arkliai, kiau
lės, vištos, visi padargai, $3,200.

40 ak. natnai, garnė, vištinyčia. 
alfaifa, $1,500, įmokėti $250.

60 ak. 8 kamb. namas, did. barnė, 
tvoros, $1,160, {mokėti $275.

40 ak 150 pyčių medžių, žvyro 
kelias, gara apylinkė $475.

5 ak. vištų farma, namai, gar. 2 
ak. žemuogių, aviečių krūmai, $350, 
jntokėti $160. ’ '

100 kitokių farmų po 1;—900 ak. 
Rašykit ko norit.
F., S. VAHUE, ALLEGAN, MICH.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
' 7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničins ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas'yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti aųglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi- 
te geras anglis ir pigesne kai-

Wacker Drive. Šioje “kelio
nėje” kviečiami dalyvauti ir 
svečiai. Įdomu bus pamatyti 
naują operos triobesį iš vi
daus. Mokestis — 25c. Po ke
lionės bus užkandžiai.

Įvykęs ligoninės rėmėjų šo
kių vakaras Trianon visais a t 
žvilginiais pavyko. Manoma,

Pigiai 8 ak. pager. ūkio, 11 mai
lių | 9. Chieagos, mainysim. Bron- 
ton, 2920 Altgeld St.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemloek 663$

Teist Republic 8398

na.
Pocahontas Mine R*m »«.7» tonas liks gražaus pelno. Ačiū ren- 
Pochontas Lump or Egg 10.00 tonas 1 
Black Band Lumg> 8.R0 tonas
Green Valley Lomp 0.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečiams, tai girkite 
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 OOMPANY
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

gimo komisijai už gražią 
darbuotę ir visuomenei už pa
ramą.

Po susirinkimo narės ir sve
čiai lošė “bunco”; baigas lo
šimą gerb. seselės patiekė už
kandžio. - '

Kitas susirinkimas įvyks 
lapkr. 27 d.

Alfa.

Iš ftV. TĖRĖSĖS DRJOS
SUSIRINKIMO./

MarųueUe Park. — Draugi
ja Sv. Teresės laikė priešmeti-

i A

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
‘Kalnas prielnamiausloa.

9452 WEST 69th STREET

MARIJONA PESTINIKIENE
(po tgvalfl Shemlutė)

mirė lapkr. 7, 1931 m. 9:46 vai. ryte, sulaukuaf pusamžio. Kilo iš 
Marijampolės Apskr. Ir parap. Aemrikoje Išgyveno 43 metua > '

Paliko dideliame nuiludlme 8 dukteria:. Julijoną. Michaels, Cali- 
fomljoj, Marijoną Barkauskiene, PennaylvanljoJ, Chicago j: Mag
daleną Lubln, Antaniną Kaaanausklen^. Boleslovą Sheivea Ortą, 
Marcelę ir Elzbietą, 4 žentus Stanislovą Michaels, Fellx Lubin, 
Joną Kazanauską, Juozapą Shelves, 6 brolius Jurgj, Antaną, Joną, 
Tamošių ir Andriejų, t seseris Elzbietą Klimavičienę ir Oną Žllln- 
Zklenę. 10 anūkų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6908 So. Artesian. 
iAtdottives įvyks Antradienyje, lapkr. 10 d. Iš namus 8 vai. bus 
atlydėta į Gimimo Svenč. Panelės par. bažnyčią, kurtoje įvyks 
■gedulingos pamaldos uė velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Av. Kazimiero kapines. /

Nuošlrdžlal kviečiame visus gimines. 
m(is-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulipdę

draugus-ges ir pažysta-

Dnktorys, žentai, Brof.lat Ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Tai. Yards 1188.

MARIJONA
BIELSKIENE

(pi tėvais,Navickaitė)

Mirė lapkr. 7, 1931 m. 4 vai. 
ryte, sulaukus pusamžio. Kilo iš 
Telšių Apskr., Pavandenio par., 

Paliko dideliame nuiludlme 
4 dukteris Julijoną, Liudviką. 
Justiną Ir Domicėlę, du brolius 
I^onardą ir Edmundą, brolienę 
Dorą, 3 žentus Joe Rerelkla A. 
Brozis ir Mikola* Turausky ir 
13 anūkų Ir 7 praanukus.

Kūnas pašarvotas 6003 Gm- 
nd avė.

Ištldottlvės įvyks Trečiadieny
je, lapkričio 11 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į fiv. Antano 
par. baž. Cicero, Iii., kur įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų buą nulydėta 
Į flv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažysta 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvės*.

Nuliūdę Dukterys, Broliai, 
JSental Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

8. P. Mažeika. Tel. Yards 1188.

SIMONAS \ 
"LAURINAITIS

mirė iApkr. 7, 1931 m., 51/
melų afnžiaua r- , •

Kilo iŠ Kalvarijos Apskr. 
Kalvarijos parap.

Amerikoje Išgyveno 28 metus 
Paliko dideliame nuiludlme 

moterį Evą, 3 dukteris: Mari
joną, Julijoną ir Bronlslavą, 
puseserę Magdaleną Rudrinie- 
nę ir gimlnea

'Kūnas pašarvotas graboriaus 
Sklido koplyčioje, 718 W. 18th 
8t., .Chicago, Iii.

laidotuvės įvyks lapkričio 
10, 1931 m. IŠ namų 8 vai. 
bua atlydėtas į Dievo , A pvelz- 
dos par. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų biis 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse./

Nuliūdę Moteria Dukterys, 
Ftiseserės h* Giminės.
laidotuvėms patarnauja gralį. 

8. M. Skučas- Tel. Rooa 7582.

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORITTS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

TeleC. 
HMBloek >887

Namų Teiet 
Republic 8888

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
9422 WEST 69th STREET

f. e*' ‘Ja - -

i

Teh Vlctory 124 S
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe ir fikščle- 

Hal. Įvedame elektrą į namus Ir 
dirbtuvė*
MM B. Halsted St. 9


