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LIETUVOJE
KINŲ KARIUOMENĖS VADAS MANO 

ŽIŪRI JOJ PASKELBĖ KARĄ 
JAPONAMS

ČEKOSLOVAKIJA PRIEŠ AMERIKĄ. 
PATAIKAUJA PRANCŪZIJAI

PASKELBĖ KARA 
JAPONAMS

ČEKAI PRIEŠ AMERIKĄ

--------- i PRAHA, lapkr. 10. — Če-i
TOKIJO, lapkr. 10. — Vie-' koslovakijos vyriausybė nepa-Į 

tos laikraščiai praneša, kad ki-■ lanki Amerikai. Iš Amerikos 
nų kariuomenės vadas Mand-1 įvežamiems automobiliams ji 

žiūrijoje gen. ’Ma Chan-shan
paskelbė karą japonams. Jis 
Įsakė kariuomenei atnaujinti 
puolimus prieš japonus.

IAPONAI PUOLA T. S. 
TARYBĄ

* TOKIJO, lapkr. 10. — Ja
ponų vyriausybė reiškia dide
li nepasitenkinimą, kad T. Są
jungos tarybos pirmininkas 
Briand’as siuntinėja jai notas 
dėl Mandžifirijos plotų aplei
dimo.

Taip pat nepatenkinta T.
Sąjungos sekretorium Sir E- 
ric Drummond’u, kurs atvi
rai stovi kinų pusėje. Japo
nijos vyriausybė rengiasi 
prieš tai protestuoti.

I. VALSTYBIŲ KAREI
VIAI KINIJOJ

TIENTSINAS, Kinija, lap
kr. 10. — Šiame mieste tvar
kai palaikyti atsiųsta ir J. 
Valstybių kariuomenė. '

JAPONIJA ATSAKO 
BRIAND’UI

ŽENEVA, lapkr. 9. — Ja
ponų vyriausybė atsiuntė at
sakymą T. Sąjungos tarybos 
pirmininkui Briand’ui. Japo
nai griežtai atsisako apleisti 
užimtus Mandžifirijos plotus. 
Pažymima, kad japonų kariuo 
menė turi pasilikti užimtose 
pozicijose kol bus sutaisytas 
geležinkelio tiltas per upę No- 
nni ir kol bus užtikrinta ap
sauga Mandžiūrijoje gyvenan
tiems japonams.

KINŲ RIAUŠES PRIEŠ 
JAPONUS

DRAUGAS
The most influential 
Lithuanian Daily in

America. ~ /
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DAUGIAU POLICIJOS?
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pskritvje. Tokie bandymai bus 
padaryti pirmiausia Kauno a- 
pskrityje.

J. Valstybių lakūnų mokyklos reginys iš oro. Ši mokykla yra 1(5 mylių atstume nuo San
pakėlė muitus ligi 200 nuoši-! Antonio, Tex 
mčių. Pirmiau buvo tik 45 __________
nuošimčiai.

Bet ta pati vyriausybė dar 
daugiau sumažino muitus Pra
ncūzijos automobiliams.

Amerikos automobilių impo
rtuotojai protestuoja.

VOKIETIJOS KATALIKAI 
KOVO IA PRIEŠ BE

DIEVYBĘ
CHICAGO JE

KARALIUS LAIMĖJO 
RINKIMUS

IEŠKOMI BAIN’O TURTAI

Tautininkų vyriausybė projek
tuoja tokią reformą

NELEIDO MAJORUI KAL
BĖTI; 5 AREŠTUOTA

Ką tik gautomis iš Lietuvos, kad, tiesa, arti 300 žmonitj 
žiniomis, tautininkų vyriausy-1 nustojusių darbo padėtis sun
kė projektuoja kiekviename'k’’ nieko katastrofaiiško 
valsčiuje įsteigti policijos nuo-'*a B<“ t0> *«»“«« fa’

vadą. Ligi šiol tokių nuovadų
buvo po kelias kiekviename a-

TURTUOLIAI BUVO KRI
ZĖS PABŪGĘ

Prieš kuri laiką keli stam
būs turtuoliai Lietuvoje buvo 
pareikalavę iš bankų išmokėt’.

i brilęų “Colton,” “Audimas” 
ir Kartonažas greitu laiku 
pradės vėl veikti. Kol kas lei
sta fabrikų direkcijoms per 
dvi savaites darbininkams al
gos nemokėti. Paskum tie fa
brikai kurie veiks toliau, tu
rės iki darbo atnaujinimo mo
kėti savo darbininkams pusę 
algos o tie kurie galutinai li
kviduojasi turės duoti atitin
kamas kompensacijas. Ligonių 
kasų veikimu vid. reik. m-ja' 
patenkinta- Nors prūsų kasų

PEIPINGAS, lapkr. 9. — 
Tsientsino mieste tūkstančiai 
kinų sukėlė riaušes prieš ja
ponus. Vienas japonas nužu
dytas ir keliolika sužeista.

Japonų kariuomenė ėmė bo
mbarduoti kinų gyvenamąją 
miesto dalį. 4 kinai nužudyta 
ir 10 sužeista.

BERLYNAS, lapkr. 9. — 
, Vietos katalikų veikimo ru
dens susirinkime pirmininkas 
dr. Klausener’is pranešė apie 
nuveiktuosius per praėjusį pu
smetį darbus ir nurodė, kokis

, .. , , darbas laukia ateinančią žie-
T .... , , . mą. lai kova prieš bedievybę,— Jugoslavijoj parlamento n- . . . . \. . , . . , kurią nnmų tarpe skleidžia

nkimus, kaip buvo numatyta, . . . . ..... .. , * .. laisvamaniu organizacija. Jailaimėjo karaliaus palaikomoji , , , ...
, . xt. ro v v pagalbos duoda komunistai, vvnausvbe. Ne 60 nuošimčiu

. • ,, i ♦ i-‘l Dr. Klausener’is sakė, kadbalsuotojų nedalyvavo rinki- . ’
mnose. Karaliaus priešai bedlevn! veikimas yra kiek be-
ko, kart šie rinkimai buvo ka- «4diSkas’ tiek žiaurū8' Da«-
ralians rinkimai. !KIaus,a •"* Puola ir SmeiHa

‘ ___________________ j Katalikų Bažnyčią. Tuos šmei
žtus reikia atremti. Tai turi

Teisme paaiškėjo, kad užda
rytų 1 2-os bankų prezidentas 
Bain’as prieš pat bankas už
darysiant turėjo 1,600,000 do
lerių asmeninių turtų. Dabar 
norima surasti tuos turtus.

jų indėlius. Dabar jie jau pa-
Sekmadienio vakarą miesto keitė savo nusistatymą ir pa- narių mokestis mažesnis, ne- 

majoras Cermak’as nuvyko į i dėka tuos savo pinigus ban-fgu kai kuriuose mūsų kairay- 
Chicago stadijumą, 1800 W. j k»ose. nų valstybėse, bet jų padėtis
Madison gat., pradėti dvira-' ---------------------- daug stipresnė. Reik tik pa
čių lenktynių šeštąją dieną. 1 LIETUVIŠKAS CUKRUS | geidauti kad mūsų gydytojai

_ . „ » , „ , . ------------ I rimčiau žiūrėtų i ligonių kasų
n pr an en tynęs Lietuvoje parduotuvėse jau i paeijentus. “D. N.”

majoras norėjo kalbėti. Bet, ..... . ... galima gauti nusipirkti lietn-i susirinkusių žmonių minia jam ... . „ , ..„ . t visko cukraus. Pagal žinovu 
Majoras ? ____ . I'neleido rėkavimais.

“Grand jurv” patraukė tei- per mikrofoną mėgino triukš- 
sman Bain’o vyresnįjį sūnų ir madarius numalšinti. Bet ne-

NENUŽUDYTAS JAPONŲ
i .. . . . ’. . „ i nuomonę, šis cukrus yra visais ( KONSULAS

atžvilgiais tinkamas. Jo kaina

120 LENKŲ STUDENTŲ 
AREŠTUOTA

VARŠUVA, lapkr. 9. — Dėl 
įvykusių čia riaušių prieš žy
dus areštuota 120 studentų.

Be vietos universiteto, užda-

atlikti katalikų veikimas.

NELEIDŽIA STATYTI 
NAUJŲ BAŽNYČIŲ

MEXIC0 CITY, lapkr. 9. 
Vidaus reikalų sekretorius

TOKIJO, lapkr. -9. — Pa
skleista iš Harbino žinia apie 
japonų konsulo nužudymą Tsi- 
tsihare, Mandžiūrijoj, pasiro
do, pramanyta. Nužudyti tik

seklių (detektyvų) būriai. Ke-i sieninis cukrus, nes įsteigtasis du konsulato tarnautojai.
. . . . lėtą kartų jie perejo per mi- 1-is lietuvių cukraus fabrikas

vais i taikini, nušautas J. Mi-’ • • • i- • -m A •„ * _ 1 imą ir areštavo penkis įtaria-! galės pagaminti tik treciąją
lleris, 13 metų amz. Sakoma,! . T. , . .‘’ muosius. j dali viso Lietuvoje suvartojn-

Majoras nusprendė dar grie ino cukraus.
žčiau kovoti prieš įvairios rū-į ----------------------

du kksininkus už sąmokslą,ir pavyko. Tadas jis atidarė dvi- tuo tarpu yra tokia pat, kaip

suktvbes.

NUŠAUTAS VAIKAS

jį netyčiomis nušovė kitas 13 
m. amž. berniukas.

LAKŪNŲ ŽAIDIMAI

. , , . . , . i ir ligi šiol buvo užsieninio cu-
| račių lenktynes ir apie tą i-',

.. . f kraus.vvki pranešė policijai. ,T y • T • ._ Nežinia ar ilgai dar Lietu- 
1 stadijumą nuvyko keturi i voje bus parduodamas ir už-

rytos dar kitos dvi aukštojo' pasįuntė valstybių gubernato- Į „ -Grant’° Parko ežero Pakra‘ 
mokslo įstaigos. . riams nurodymus, kad niekur' sekmadieni iv>'ko lėktų-

------------------- 'nebūtų leista statyti nauju ba-!^ Žai*mai labda^ tiks
lams. Žaidimus parengė laik
raštis “Tribūne.”

PANAMOS PERKASAS 
UŽLIETAS

žnyčių. Sako, Meksika turi pa- 
i kankamai bažnyčių.

B ALBO A, lapkr. 9. — Dėl 
nuolatinio lietaus per kelias 
dienas užlietas Panamos per-' 
kasas ir sustabdytas laivų ki
lojimas.

KOMISIJA TEISINA 
PREZIDENTĄ

BANKŲ TURTAI

Sies padaužas.
i STATYBA NAIKINA 

BEDARBIUS

SVAIDĖ BANKNOTUS

NENORI BŪTI KAN
DIDATU

Iš Plaut City, Fla., pramo
ninkas C. J. McRoberts’as a- 
nądien lėktuvu atskrido į Chi- 
cagą. Kelionės metu jis iš lė
ktuvo išmetė kelis 50 dolerių

Vyriausias darbo inspekto- i banknotus.
į rius p. Šostakas pareiškė, kad Chicagoj jis sulaikytas ir

Kilo gandai, kad majoras šiemet bedarbių skaičius Lie-

VIESULAS LUZONO 
SALOJE

MANILA, Filipinų salos, la
pkr. 9. — Luzono salą palie
tė smarkus viesulas. Sunaiki
ntas cukrinių nendrių derlius.

WASHINGTON, lapkr. 9. 
— Prezidento Hoover’io ski
rta komisija ištirti jo, prezi
dento, nusistatymą karo lai
vyno klausimu pagamino ra
portą.

Komisija teisina prezidentą 
ir smerkia laivyno sąjungos

Chicagoj yra 204 bankai. 
“Board of revievv” jų visą 
turtus už 1930 metus įvertino 
86,241,625 dol. *

Cermak’as nori būti kandida
tu į gubernatorius.

Vakar pats majoras pasisa
kė, kad jis neieško tos kandi
datūros.

LAIKRAŠČIAI SEKMA
DIENIAIS

FORD’O PATARIMAS

DETROIT, Midi., lapkr. 10. 
— Pramoninkas Ford’as pa
reiškia, kad turintieji pinigų 
žmonės šiandie turi puikią 
progą paleisti savo pinigus į 
darbą. Laikomi be darbo pini
gai yra lygūs nevaldomam bet 
kuriam kūno sąnariui.

MIRĖ PRAMONINKAS
TOPEKA, Kas., lapkr. 9. 

— Remiantis vadinamuoju 
“mėlynuoju” įstatymu,* Di-

New Yorke mirė Chicagos ckinson’o apskrity nubaustas 
pramoninkas R. T. Crane’as, Į vienas žmogus, kurs sekma- 

pirmininką Gardiner’j, kurs Crane’o dirbtuvių prezidentas.'dienį pardavinėjo laikraščius, 
dėl laivyno puolė prezidentą kūnas parvežtas į Chi-1 Nubaustasis apeliavo į vyriau-

Prmdentm buvo patarta, ca«- val.tyMa teiam. Si, nn-
ka.) ji, pat, nckirty komi,i-' ---------------------- i””'™“’ ka<i lalkraMlal «">»-
jos, jei nori patirti tikrąjį da
lykų stovį apie laivyną. Jis 
nepaklausė,

SUŽEISTI 3 GAISRININKAI neina sekmadieniais yra rei-
! kalingi. Gal jie nebuvo rei-

Gesinant gaisrą, kilusį ke- kalingi tais laikais, kada išlei- 
I tūrių aukštų namuose, 6007— i stas minėtas įstatymas.

Vakar 3 .-00 popiet Chicagoj 6013 Dorehester avė., 3 gais- 
buvo 73 laipsniai šilumos. Tai (rininkai sužeisti ir keletas ap- LONDONAS, lapkr. 10. — 
rekordas. | srraigo dėl tirštų dūmų. Vos Vietos konservatorių laikraš-

------------------------------ išgelbėta keletas moterų su čiai stovi japonų pusėje Man-
PLATINKITE “DRAUGĄ” vaikais. I dŽKtrijos ginčuose.

tuvoje nežymus; nors emigra
cija į Pietų-Amerikos valsty
bes sumažėjo, bet dėl smarkiai 
augančios statybos, visi 'norį 
dirbti darbo gauna. Pasaulinė 
ūkio krizė į mūsų ūkininkiją 
ir žemės ūkio darbininkus 
taip pat nelabai palietė. Tai 
įrodo ir tas, kad mūsų laukų 
darbininkų skaičius Latvijoj 
šiemet sumažėjo, nes daugu
ma jų rado darbo Lietuvoje. 
Ar sąryšy su didėjančia pa
sauline ūkio krizė padidės ir 
pas mus bedarbių skaičius su
nku pasakyti. Suprantama, 
žiemos metu bedarbių kadrai 
didėja, gal prisidės kiek ir ki
tų komplikacijų, todėl šiemet 
vid. reikalų ministerija sąma
toj numatė daugiau lėšų vie
šiesiems darbams. Naujasis 
cukraus fabrikas jau dinos da
rbo virš dviem šimtams dar
bininkų. Paklaustas dėl sude
gusių Šančių fabrikų darbini
nkų likimo p. Šostakas atsakė^

paimtas į pamišėlių (psicho
patų) ligoninę.

REIKALINGI LIUDYTOJAI

Vyriausias miesto teismų 
teisėjas Sonsteby nurodo po
licijai, kad ji areštuodama au
tomobilininkus už nusižengi
mus trafikos taisyklėms gau
tų civilinius liudytojus. Teis
mas nepasitenkina vien poli
cijos liudymais.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandie debesuota irar
vėsiau; numatomas lietus.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.74 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk.
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.17
23.74
14.00
19.58
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“DRAUGAS?’
Iteina kasdien. išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metam* — 94.40. Pu* 
aei Metų — 92.50. Trims Mėnesiams — 92.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Kuropoje —• Metams 97.04. Pusei Ma
tų «*- 94.00. Kopija .02c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų nega
lina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:40 iki 12:04 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
UIHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily. £xoept Sundngn

SUBSGRIPTIONS: One Tear — *4.00. Si* Montft* 
— |3.5Q. Three Months — $2.00. One Montb — 75c. 
Europe — One Year — 97.00. Sfl Months — 94.40. 
Copy — .41c.

Advertising ln “DRAUGAS” bringa best resulta
Advertising ratas on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

galima juk kaltinti Bažnyčią už to portuga
lu karaimus igaar&ncijų ir pri«fc&rin#uwų. Jei 
ne tai, žmunfe jau senai būtų skraidę padan
gėje

Bažnyčia jokiu būdu nesipriešina jo
kiam tikram mokslui, naudingam Išradimui. 
Ji nepriešinga pažangai. Bet ji atsargiai žiū
ri j įvairias abejotinos vertės teorijas.

Pavyzdžiui, Bažnyčia nepripažįsta žino-

Sveikata - Laimės Šaltinis*
.............. Rašo Dr. A. G. Rakauskas----------------

RAMATIZMAS.

Žodis rama- 
tiznias api
ma .didelę 
grupę štai-gaus evoliucijos teorijos. Bet Bažnyčia pir

mutinė linkusi tai pripažinti, jei ta evoliucija į giu ii’ kro- 

n.okslo pagrindais bus įrodyta, kada nebeliksi nieko pobu-

nei mažiausio abejojimo apie tai. hgų, va
dinamų įvai
riausiais var 
dais. Vienus 
ši liga pa Ii e

VOKIETIJA REIKALINGA 
PAGELBA. Dr. A. G. Rakauskas 

2415 W. Marąuette 
Rd. Grovehill 3262

tonsiluose, ar dantyse, ar vi
duriuose, ar šlapumo organuo
se, ar kur kitur. Visa nelai
mė yra tame kad daugelis ser
gančių mėgsta save gydyti ko-j 
kiomis patentuotomis proške- 
lėmis arba mostimi, manyda
mi ir be gydytojo pagelbos 
iš tos ligos pasiliuosuosių ir 
tuo būdu sutaupysiu pinigus. 
Tokis žmonių elgėsis duoda 
progos ligai dar labiau įsiga-. 
lėti, įsisenėti, o tuomet gydy
masis jau kelis sykius dau-

DIDŽIOJI LIETUVIŲ MENO ŠVENTĖ ČIKAGOJE
Lapkričio 8 diena Čikagos Šilelio veikalo mintis ir, dar 

lietuvių visuomenei buvo tik- pridursiu, tikslas. Autoriui la
la meno šventė. Visų senai ir biausiai rūpėjo tas tikslai, 
nekantriai lauktoji operetė “į Į kurį jis gražiai sugebėjo dra- 
Tėvynę” buvo, pagaliau, tosįmatiškai apdirbti ir per galin- 
dienos vakarų pastatyta. O'gųjų scenų siekti Lietuvų ap- 
kad visi jos nekantriai laukė, j leidusiųjų ir turtingai jsigy- 
matyti iš to, kad erdvioji h'enusių šiame kiušie mūsų 
Gimimo Švenčiausios Pa- ' ateivių širdis. Ar šioji* opere- 
nelės parapijos salėje nebe- tėję paslėptoji idėja pasiekia 
buvo tuščių vietų. O kas tų šitas širdis? Pats mačiau gra- 
operetę matė, nesigailė* ir ii žiai spindinčias ašarėles šio 
gai minės jų, nes ji yra įspū- veikalo žiūrovų akyse. Aš pats 
dingą. . negalėjau nepergyventi tos

DIENOS KLAUSIMAI
PAMINKLAS KUNIGUI IŠRADĖJUI

Brazilijos vyriausybė nusprendė pastaty- %
dinti paminklų kataliko kunigo išradėjo at
minimui. Tas išradėjas buvo kun. Baltramie
jus Laurynas de Casmao’as, brazilietis. Jis 
pirmutinis 1709 metais išrado “lekiamųjų 
mašinų”. ,Jo. išrastasis orlaivis buvo Varomas 
oro jėga. Tūrėjo atitinkamus sparnus ir vai
rų. Išradėjas tuo orlaiviu padarė kelis sėk
mingus bandymus.

Apie tų išradimų dokumentai rasti Por
tugalijos ir Brazilijos archyvuose. Be tos ma
šinos smulkaus aprašymo, rasti ir mašinos 
brėžiniai.. . , ;

Tais laikais Brazi Ii jų valdė portugalų ka
ralius Jonas. Kunigas išradėjas kreipėsi į jį 
laiškių puašydamas leidinio daryti platesnius 
mašinos bandymus ir medžiaginės paramos.

Karalius norėjo pats matyti orlaivio skri
dimų. Paskirtų dienų priešais karaliaus rū
mų į erdvių aikštę atgabentas kunigo išras
tas orlaivis. Iš rūmų išėjo karalius su. dau
gybe dvariškių.

Kunigas lakūnas, karaliui matant, dukart 
lengvai ir gralžiai pakilo į orų. Siekė tik tre-

j nendres šio veikalo sukelto? 
tos žino jos turinį. O šiaipjau įnuotaikos, kurių'pergyveno vi- 
“ Draugo” skaitytojai npse-^ri žiūrovai, rodos, be išimties, 

imi skaitė jos aprašymą (turi-įU jeigu taip, tai čia pasireis- 
is autoriaus ir vaidi- 

šiuo atveju dU (vaidintojų) — vyčių lai-

Kam teko ši operete maty ti, jToks yra daugelio amerikonų maslstaty-į (’*a priežasties sirgimo ko
mas. Nesenai tuo reikalu kalbėjo J. Valstybių 113a nois liga, kaip tai, skar-jgiau kainuoja, 
senatorius Borah’as. Apie tai kalbėjo ir Ita-patina, ramatiz.no karštlige,! s r nč.iaiu raiUatizmu rei-
lijo* uiimste™ pirmininkas Mussolmi s. Tilo, ».’pl>oi<l karatUga pneumonid ki0; kjek gaUnt sal|gotis gal-1 laikraščio skiltyse T-id k'“ dideli
pačiu klausimu Washillgtnne tarėsi preziden- Urba plauc.lj uždegimu, uzsi. jw#. ,Xk> ' ----- ’ •<« <™idi

krėtimu Neisseriantas. Hoover’is su Prancūzijos ministeriu pir- krėtimu Aeisserian liga ir t. j įįaĮtaill vandeny nevisuomet 
mininku Lavai’iu. Jie visi pripažįsta, kad Vo- t.ųkitus — is prielzasties s«-Į„.aĮį įgelti į sveikatų ir todėl Į 

nai artina viatni imti

• mojimas.
Pagyrimas ir garbė tenka ii

kietijai reikalinga pagalba. Tik tarp jų visų gedusių tonsilų, išpuvusių

vėl kalbėti apie turinį. 

Žodžiu, turinys labai įdo-

Auo

nės užmiršimas. Bet galų gale

slydimas t smukles (.karčia-
. mm (rolei) buvo skirtas. Perįuosj gyvenimo gelmes, levy- . .. .

ilgu laikų dažnai matęs Lietu

mus. Jie nieko atvirai nepasakė, kų išsprendė, senesnio amžiaus žmones. u«, tĮpingsįo reįkia kreipti į niais- 
kų mano veikti. Bendrajam pareiškime tik ps j‘> kankinasi liesi, bet nutn-H sureguliavimų ir atvedimų
žymėjo, kad jei Vokietija nori pagalbos, tegu kusius jis ypatingai PlivarS*- vįjurįų prįe normos. Įleidimas 7 ' T vos dramos bei operos profesi-
ji pati imasi iniciatyvos, tegu nelaukia, kad na* i po oda vaistų tam tikroje tbr- ikai kurlų 18 I,rabyIa deg- -,- vaijiĮų vaidinimu, aš
Vo.. nv -iu įKvkfn I Nežiūrint kurioje' žmogausl • , ,• i -"itinėie galutinai dar nepaskan-l’ ... .. .kas kitas uz jų daibtų. 4 1 J 6 j moję daug gali pagelbeti ku- A ... .. . .. buvai tiesiog susižavėjęs vvčių

Šen. Borą’lias ir min. pirmininkais Mussoli- kūnodaly sios ligos. priezas- mui, subudavoti atsparumų ”
ms nori Vokietijai ne tokios pagalbos, kokios tis būtų, nuodai, patekę į žino 
nori prez. Hoover’is arba min. pirmininkas gaus kraujų, pasiekia visur. 
Laval’is. Bėralinis su Mussoliniu kalbėdami Kaikurie nuodai ypatingai me- 
nesivaržo. Jie nepaiso, ar jų nurodymai kam tąsi j sųnarius ir (žmogus jau- 
patiks ar nepatiks. Anot jų, Vokietijai galima (,ia begalinį skausmų. Tokis 
tinkamiausiai pagelbėti pertaisius Versalis ligonis niekad neturi • rinito 
sutartį, panaikinus Dancigo karidorių ir, iš poilsio; nepajėgia kaip reik 
viso, atitaisius jos rytines ‘ sienas. Jie žino, birbti, dėl to, kad šeima rei

!1U1
prieš esančius 
nuodus.

jame mikrobų

Atsakymai į Klausimus

ATSAKYMAS. — J. W. 
<-). Tamsta nepaduodi nė savo 
pavardės, nė adreso. Kaip tų

(lintoji lietuviškoji sąžine; ji 
verčia prisiminti gražių jau
natvę gimtajame Lietuvos 
krašte, savo tėvus, jaunimų, 
mylimųjų mergužėlę... Žinoma, 
be meilės ir be mergužėlių nė 
vienas dramos veikalas į sce
na neišeina...

Per vįsų veikalų ab aizduo-
kad’ Versalės sutartis Vokietijai yra netei- kalauja duonos kąsnio; drau- paidni-ysi, mielai suteiksiu pa-!tas Tėvynės ilgesio atgimimas 
singa, už buvusiojo kaizerio ir jo klikos nu- gijimuose suėjimuose jo nie-]tanm$- j ir jo išsiplėtojimas ligi galin-
sitžengimus negali tauta atsakytį sunkiausio- kad nematysi? r žodžiu, tokio i ATSAKYMAS. — J. S. Is go.pasiryžimo grįžti ten,
mis taikos sąlygomis. '' " , žmogaus gV’VČniiiias’ yra jam j tamstos laiško sprendžiu, kad!.................... kur žalios lankos;

Prez. Hoover’is su. min. pirmininku Lavaliu nel,,al,)nus’ , nepakenčiamas. | turite padidėjusių prostatų (Lažus upelis teka, tvankos; 
čiojo rūmų aukšto aukštumo. Pirmuoju paki- Į neliečia tų svarbiųjų klausimų. Pas juos ne- ūkaudamas sąnarys dažnai bū j liaukų. Gali taipgi būti pau- Kur miškas ūžia, vyšnių sodas.

limu apskrido aplink rūmus ir nusileido aikš
tėje. Antrąkart iškilus oran, ištiko nelaimė. 
Orlaivio pūslė užsiliepsnojo. Kunigas išradė
jai lengvai sužeistas. Ši nelaimė nulėmė jo iš
radimo likimų. Karalius uždraudė daryti to
limesnius bandymus. Jis , pareiškė, kad tas 
žygis yra priešingas gamtos įstatymams ir ti
kybai. Išradimas užmestas ir tik mūsų laikais 
atgaivintas ir, kaip (žinome, sėkmingai vykdo
mas. Žmonės skraido padangėmis Ir, tai nėra 
priešinga gamtos įstatymams.

Kai kurie istorijos rašytojai ulž tų išra
dimų trukdymų kultiną Bažnyčių, kuri neva 
yra priešinga pažangai. Iš tikrųjų gi taip nė
ra. Štai, kad ir čia aprašomasis įvykis. Ne-

gali būt nė kalbos, ypač taikos sutarties kei- na Patinęs, ofo paraudonavus j reiškusi inkstuose liga. Kreip- 7 ..  ................ kur Tėvym.
limo reikalu. Prancūzijos vyriausybė ne kartų įr to-P dalis' dąugiau ar ma- kis prie tikro gydytojo, neati- Nuo amžių bočiai mūsų gynė; 
via pareiškusi, kad Versalės sutartis yra ne- ž.’au >'ra apimta karščift. Bet- dėliojant brangaus laiko. 'Daug kraufo, ašarų praliejo..
liečiama. karčiais skausmas palengvėja, j--------------------------------------- I.................... Kur mums sielų

Šio krašto laikraščių daugumas stovi se- bet’ dienai ar'kelioms prabė-Milžiniškas dirižablis Ak- Gamins gimtinė mūsų miela! 
natoriaus Borali’o pusėje. Jie reiškia vilties. ^ua-JSnauj° i,na kankinti savo J-on, kurs nesenai skrajojo Cbi-grįšim, grįšim! Čia nebfi- 
kad. senatoriaus Borah’o nurodymai nebus aukų. ieagos padangėse, turi 19 tele- rim,

”Dainos” choro dalyvių vai
dinimu. Juk šie nėra scenos 

i protesijonalai, bet tiktai mė- 
igėjai, vien tiktai patriotiškai?: 
'sumetimais ėmėsi sunkaus sce
nos darbo. Tas teikia jiems 
garbės.

j Be to dar šie vaidilos — 
mėgėjai šį netrumpų veikalų 

,taiptgražiai ir sutariamai su
vaidino, niekam' “nešnabž
dant”, t. v. be mitino sutlio 
l iaus. Čia tai jau retenybė. Hi
to, girdėjau, kad ir repeticijų 
■visai nedaug būta Tad, jei, at
sižvelgiant j tai visa. operetės 
pastatymas buvo teks sėk
mingas, tai čia mšku, iškyla 
ir pastatymo vadovo nuopel
nai. Kiek girdėjau, tam pasla 
tymui ir greitam vaidilų pa 
i engimui vadovavo pats amo

tušti, kad netolimoj ateity jie bus^ vykdomu Norint pašalinti ligų, reikia ■ fonų, o tos telefono sistemos Tėvynė! Tau dar mes nežū- liūs. Tad nenuostab i kad pa- 
Ir tik tada Vokietija susilauks tikros pagal- vi supi rma pašalinti ligos prie-'vielos yra 3 mailių ilgio, sve- sim! sireiškė toks darnumas (liar-
bos. žastis, neįžiūrint ar ji būtų ria tik 255 svarus. Tai yra svarbiausioji šio L. nicnija) tarp veika-o minties

Tie patys laikraščiai priešingi prezideu- , , —... .. .......- ■ ■ ....... .  ...  ■ ■ .. .. ........................... ........................ .... .— ir ; aties vaidinimo
to Hoover’io nusistatymui. Mat,, prezidentas mažinimų. Tas reiškia, kad jei Vokietija ne- i nežinotų, kad ekonomiškas Vokietijos susiu-• 
nori Vokietijai gelbėti šio krašto gyventojų mokės Prancūzijai nustatytų reparacijų, pas kimus būtų pragaištis ir Prancūzijos ekono- 
lėšoniis. Prancūzija sutinka sumažinti Voki*1- taroji nemokės Amerikai karo skolų. mijai. Neišgelbėtų jos kraunamas atsargai
tijOs mokamas reparacijas už savo karo skolų Tai pigi Prancūzijos gudrybė. Rodos, ji I auksas.

i Bet vaidiloms ".ko ne tik 
'•aidinti, bet ir dainuoti. Kas 

Tęsinys 3 pusi.)

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
ENCIKLIKA

f Nton abbiamo bbogno”)

DEL KATALIKIŠKOJO VEIKIMO

r (Tęjiftys).
Norėjome pabrėžti ir pasmerkti visa 

tai, kų jų programoje ir veikime esame 
matę ir konstatavę priešinga Katalikų 
mokslui ir praktikai ir dėl to nesuderina
ma su katalikų vardji ir tikėjimu. Tai 
darydami esame atlikę Apaštališkos Pa
siuntinystės tikrų pareigų prieš visus Mū
sų. sūnus, kurie priklauso partijai, kad 
jie galėtų pasirūpinti savo, kaip katalikų, 
sąžine.

Be to tikime, kad tuo pat laiku esu 
nie padarę pačiai partijai ir režimu# ge
rų darbų. Iš tiesų, kokį interesų ir kokių 
naudų gali jie turėti tokiame katalikiš
kame krašte, kaip Italija, laikydami savo 
programoje idėjas, dėsnius ir praktiki), 
nesuderinamus su kataliko sąžine? Tautu, 
kaip ir atskirų asmenų, sąžinė visuomet 
sugrįžta į save ir ieško, anksčiau ar vė- 
liau, iš akių dingusių ir apleistų kelių.

T
Tenesako, kad Italija yra katalikiška, 

lik antiklerikališka, tai suprantant tam 
tikrose ypatingo dėmesio vertose ribose,
Jūs, Garbingieji Broliai, kurie gyvenate 
didelėse ir mažose Italijos vyskupijose 
nuolatiniame kontakte su viso krašto žino 
nėmis, Jūs kasdien Ižinote ir matote, kaip 
jie, jei tik yra neklaidinami ir nekiršina
mi, yra toli rfub bet kokio antiklerikaliz
mo. Visiems, kurie arčiau pažįsta krašto 
istorijų, yra žinoma, kad antiklerikaliz
mas Italijoje turėjo reikšmės ir jėgos, ku
rių jai buvo įpiršusi* masonerija ir libe
ralizmas, kurie valdė kraštų. Mūsų lai-4 

‘kais tas visuotinis entuziazmas sujungė 
ir privedė, kaip dar niekuomet, visų kraš
tų prie Laterano sutarčių pasirašymo die
nos, ir nebūtų leidęs vėl antiklerikalizmui 
įsigalėti, jei šis rytojaus dienų po tų su
tarčių pasirašymo nebūtų iššauktas ir pa
drąsintas. Paskui, paskutiniuose įvykiuo
se įsakymai ir parėdymai, antiklerikaliz
mų pažadino veikti ir jį vii sustabdė, kaip 
visi, galėjo matyti ir konstatuoti. Ir be jo 
kios abejonės, išlaikvti. jį reikiamose ribo
se- būtų užtekę šimtosios ar tūkstantinės
dalies tų priemonių, kurios phtėiai buvo įx taip arti panašių faktų, buvo visiškai 
panaudotos' prieš Katalikiškąjį Veikimų be ironijos, labai liūdnos ironijos, kuria

ir kuriomis kų tik palietė tai, kų jau vi
sas pasaulis žino.

Kitų ir daug riintesniif susirūpinimų 
Mums teikia netolima ateitis. Vienai,.c 
oficialiniame ir iškilmingesniame negu 
paprastai posėdyje/ ir tuojau po paskuti
nių Mums, visos Italijos ir viso pasaulio 
katalikams taip skaudžių įvykių su Kata
likiškojo Veikimo tūla, buvo pareikšta 
■‘nepakeista pagarba Katalikų Religijai, 
jos Vyriausiam Vadui” ir 1.1. “Nepakeis
ta” pagarba: taigi ta pati, be jokių pakei
timų, kurių esame patyrę; taigi ta pati 
naga'ba, kuri pasireišlčė tiek gausiose, 
kiek niauriose policijos priemonėse, pa
ruoštose slapta, kadangi tai buvo ne
draugiškas netikėtinumas, ir taip triukš
mingai panaudotose kaip tik Mūsii gimi
mo dienos sukaktuvių išvakarėse, kai iš 
viso katalikų ir npt nekatalikų? pasmilk 
buvo pareikšta tiek malonumo ir gerumo; 
taigi ta pati jmgajba, kuri ^pasireiškė 
smurtu ir nepagarba ii1 įvyko visai nevar
žoma. Tad ko paguliau galime tikėtis, ai 
tikriau ko neturime riaukti ? Buvo ir to
kių, kurie klausė, ar šitas keistas kalbėji
mo ir rašymo būdas tokiose apldikybėse

Mes, kiek tai Alus liečia, nenorime tikėti.
Tame pačiame kontekste ir su “nepa- j 

keista pagarba” glaudžiame sųryšjv (tad 
tuo pač.iu adresu) buvo primetama “prie
glauda ir globa“, suteikta užsilikusiems 
partijos priešininkams ir buvo “įsakoma 
devynių tūkstančių Italijos fašistų būrių 
vadams” savo veikime vaduotis tais nu
rodymais. Ne vienas jūsų, Garbingieji Bro 
liai, Italijos Vyskupai, jau esate patyrę, 
suteikdami net liūdnų žinių, tokių prime
timų ir tokių įsakymų išdavas, pasireiš
kusias biauriais sekimais, (įskundimais, 
grasinimais ir nedavimais ramybės. Ką 
(ad žada Mums ateitis? Ko negalime ir 
turime tikėtis (nesakome bijotis, bes Die 
vo baimė naikina žmonių baimę) kada, 
o tai tikėti turime pagrindo, yra pasirv- 
ižę neleisti Mūsų jauniems Katalikams su
sirinkti net slapta, grasindami didelėmis 
bausmėmis jų vadams ?

Ko tad naujo Mes reikalaujame, Kų 

Mums rengia ar kuo grasina ateitis?
VI. Popiežius kviečia katalikus pasitikėti

Dievu.
Kaip tik šiame'abejojimų ir susirūpi

nimų sūkuryje, į kurį žmonės Mus įtrau
kė,. visoks susirūpinimas, Garbingieji Bro 
liai, dingsta, išnyksta ir Mūsų dvasia per

siima tikriausių ir pilnų paguodos viltį, 
nes ateitis yra Dievo rankose, ir Dievas 
yra sti Mumis, o “si Delis nobiscum, ųuis 
contra nos?” (Rom. 8, 31).

Dieviškojo palankumo ir pagalbos tik 
l iausią ženklų ir įrodymų Mes jau matome 
ir jaučiame Jūsų, Garbingieji Broliai, pri
tarime ir (bendradarbiavime. Jei gerui 
esame informuoti, neseniai buvo pasakyki, 
kad dabar Katalikiškas V’eikimas yra 
Vyskupų rankose ir todėl nieko4 daugiau 
nereikia bijoti. Visa tai yra gera, labai 
gera, išskiriant tų “daugiau nieko’’, lyg 
pirmiau reikėjo ko nors bijoti, ir išskyrus 
tų “dabar”, lyg pirmiau, ir tųi nuo ‘pačios 
pradžios, Katalikiškas Veikimas visuomet 
nebūtų buvęs esminiu būdu diecezinis ir 
Vyskupų priklausomas (kaip aukščiau, 
esame jiabrėžę) ir dėl to, ypatingai dėl 
to, visuomet turėjome tikriausios vilties, 
kad Mūsų nurodymai buvo sekami ir vyk
domi. Dėl to, kad buvo pažadėta neabe
jotina Dievo pagalba, Mes buvome ir bū
sime pilnoje vilties ramybėje net ir tųda, 
jei Mūsų varginimai — pavadinsime juos 
atatinkamu žodžiu: persekiojimai — vis 
dar tęsis ir didės.

(Bus daugiau)

ramatiz.no


I
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

STROŠNIOS NAVYNOS.

Mažas būdamas girdėdavau 
kaimo moteris šnekant, buk 
užeisią čėsai, kad atvažiuosi’} 
toksai strošnas antikristas,

Kad aiškesnė būtų jums 
rokunda, aš jūsų pašenavotas 
prof. Kampininkas, arčiau jus

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, 1L daryti, jo niekas negali “su- 
bitinti.”

X labdarių 10 kuopa ren-

puikiai giedojo baritonas Pr. 
Valutkevičius, kurio balsas y- 
ra tiek getas, kad ir svetim-

Pradėta kilnus darbas , . , ... ......... . M'u poktlj su gražiu programa
Bnn»}i1Uli„.i„ «„ tuo untikris i ..... . ''''""''J*' gruodžio 20 d- l»™P. »’utui-

1 " prasidėjo visu smar Buvo ..n,.auga., ra-vta
kurnu, l’-ni M. JanuSauskienė, kad pokilis įvyks u d gnioi|J 
sumano n- rengia “Iranco P<»-1 kadangi svetainf. (fl 
ty”, kuri įvyks lapkričio 27,!„žil„tn tai poknis 
Šv. Antano par. salėje. Pelnas

tu. Tai yra toks strošnas “tau 
tietis”, pirma, sako, buvęs 

pašistatysiąs pečių ir paskelbibarberys ar kitoks remesnin- 
siąs sūdną dieną. Paskelbsiąs i kits, o dabar aukščiausia viso o
visus nebierninkais ir visaip'Amerikos lietuvių susikūprinu.gkiriall]as n,okyklos vaikų , 
mučysiąs, o, ant galo, imsiąs šio “tautiško” kūno asaba — 
ilgom šakėm ir mesiąs į de- aicibiskupas Sageniotis.
gantį pečių, kur iŠ tų nevier lyra tas pats, kurs ir Čikagos! Tat> ri<wirfi#i kurie tik 
ninku pasidarys,, .ima viso, karalystėj uolai, šonu, prie malon?kite prisid8ti pl.ic' 
lubo skanios spirgus. Net pina'vieno širvio laivo pečių pasis- si(| kilnaus darbo _ atsHan i 
ka, būdavo piestu ant galvoa'tttlęa ir užsimojęs visus lietu- kyma vargSl) 8e| ,.į
atsistodavo išgirdus, kad tas i viskus “tautiečius”, eilmokra-' ’ ,
nevidonas jau važinėjąs po.tus ir balšavikus sau spirgais
kitas karalystes, žmonės mu- padaryti. Ale žinote, kad iš tu 
ėijąs, pečiuje spirginąs ir kad “produktų” išeina labai pras- 
pamažu besiartinąs prie mūsų t i spirgai, o iš ji} kišenių da

kaikurias privertė net pakarto švenčiausiojo Adoracija
ti. Tą patį vak. mūsų bažny- Gruodžio 2 d. ligi 8 d. Cicero,
čioj buvo mišparai. Choro gie-'lll. ftv. Antano par.

taučiai jį kviečia dalyvauti su- (lojimas, klebono tai dienai Misijos nuo gruodžio 13 li-
vo programuose. Solo puikiai pritaikintas graudus pamoks-,.<ri 20 <1. So. Chicago, Ilk Šv. • • • • • ! *'
giedojo gražbalsė p-lė Ag. lūs, muz. Jir M. Čižauskų <lue t Jnnzupj pnr.
.Inu,Išaukilite, duetą išpildė p.Ims, gedulingus bažnyčios pa- Eekolekcijos ir Kalėdų Sven 
B. Petkienė ir p. JI. Stankie- puošimas žmonėms ,tarė nepap n||0 K1.uodjĮio 2| d ,igi 2-, 

rasto Įspūdžio.

nuo

I valgvdinimui. Tai mielaširdvs-n\ii j

I lės darbas ir vertas paramos. DETROIT. MICH.

nė. Kaip tai gražu, kad prie 
parapijos choro priklauso visi 
geriausi apylinkės daininin-!t
kai-kės. Ištikrųjų, taip ir turi 
būti, nes parapijos choras yra 
ašis, apie kurį sukasi visas vei 
kimas. Choro nariai yra visų 
gerbiami, nes kas sekmadienis I

Liet. moterų kliubo metinis 
banketas įvyks šio mėnesio 18 
d., puošnaus Book-Cadalac vie 
šbučio crystal bąli room.

Plunksna.

d. IVestvilIe. 111. šv. Petro ir 
Povilo pnr.

t
i Tolimesnė misijų tvarka bus 
1 paskelbta vėliau.

Gerb. klebonus, kurie norė- 
įtu kviesti pas save Tėvus Ma
rijonus su Misijomis, prašome

įžanga 25c.
Nugirdęs.

kaimo. Bijojau sulaukti to čė- 
so. ba strošniai nenorėjau pa
tekti į antikristo pečių ir pa
likti mažu jam spirgučiu.

Perskaitę šitą strošnų mano 
atsiminimą, sudrebėkit visi 
Niujorko ir Niudžersės kara
lysčių lietuviai, ba iš Brukli
no “tautiškos” gazletos gir
džiu, kad antikristas pas jus 
atvažiavo ir Niuvarke statąs 
pečių jums spirginti. Toji ga- 
zieta aprokavo, kad Niuvarkė 
ir apylinkės miesteliuose ran1 
das apie 50,000 nevierninkų 
lietuvių katalikų, kuriuos 
reikia suspirginti, t. y. nazalež 
įlinkais padaryti. Tik, sako, 
reikia vienybės, o tikslas bris 
atsiektas. Ulž tokį sklodnų su- 
rokavimą, žinoma, antikristas 
ir tai gazietai numes keletą 
skanių spirgi}.

prastesni spirgučiai. Tat spjo
vęs ant saviškių, arcibiskupas 
Sageniotis pradėjo po katalikų 

'namus vaikščioti ir riebesnių

WEST PULLMAN, III.

Žinelės.
i
į Nežiūrint didelės bedarbės,
■žmonės parapijos veikimą re- 
Įinia kiek galėdami.

Muz. J. Čižauskui vadovau
siant, o kun. Ži&auskui akom
panuojant, Šv. Jurgio bažn<- kalboje) išpildė, artistai .1. r- 
Utinis choras smarkiai ruošias, M. Čižauskai su p-le T. Bu-

.......... f

savo gražiu giedojimu bažny-j TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS j}u'eįptis gįuo ajresu:
kelia prie S. M. LAPKRIČIO IR Ma.ria.Ti Fathers

GRUODŽIO M. 2334 go OaJdey Avenue
čioj ižmonių sielas 
Aukščiausiojo.

Lapkr. 1 d. 5 vai. vakare 
Ukrainos 13 metų nepriklauso 
mvbės sukaktuvių paminėji
me dalį programo (lietuvių1

Misijos nuo Lapkričio 8 lig 
15 d. So. Omaha, Nebr. Šv 
Antano par.

Chicago, UI.

.Joks žmogaus žodis negali 
atstoti Kristaus pasakojimo. 

40 vai. Švenčiausiojo Ado-i Todėl įsigykite* iš “Draugo”

ikad gerai išpildžius liaudies 
'dainų bei ištraukų iš operųTrumpos Žinelės.

X Lapkričio 8 d., per sumą v akarą lapkr. 15 d., Lietuviu 
“produktų” ieškoti. Bet pasi- mūsų bažnyčioje ' prasidėjo. bendrovgs svetainėj. O gražio- 
rodė, kad Čikagos lietuvių 40 vai. atlaidai. Sumą laikė ‘ siog lytieg ciioras tikrai visus 
katalikų tarpe labai maža yra kun. Deksnis, pamokslą sakė riustebins savo dainomis. Vv-' 
tokių, pas kuriuos tikėjimas kun. Gasiūnas. Žmonių prisi-‘ru c]lorag tajp pasiryžęs 
būtų lygus orui, t. y. kasdien rinko pilnutėlė bažnyčia; daug ’ nepagiduoti ir visus “subytin-' 
mainytus. Todėl, pamatęs pras atvyko ir iš kitų parapijų, o tio gu operete “Be moterų” 
tą rokundą, savo pečių žiur- ypač Roselando. Seselių kazi-įjr kitomis komedijomis. O ka1 
kėm padovanojęs, pas jus nu- mieriečių rūpesčiu, altoriai la-' jau besakyti apie mūsų solis- j 
si kraustė. ,bai gražiai gėlėmis papuošti. ’teg> p0 programo bus balius?

Paskutinis mano žodis yra X lapkričio 12 d. mūsų Lauksim daug svečiu 
toks: jei jau tokia sūdina die- jaunimas — Vyčiai ir choras
na ant jūsų užėjo, visi — 50,- rengiu puikų pasilinksmi- 
000
kloniokitės nezaležninkų ar- lapijos svetainėje. Visas pel- 
cibiskupui ir plačiai atidarv- nas skiriamas parapijai, 
kit savo kišenius, o jis, ir Biu 1 ^as n01'i gratžiai ir links- 
klvno tauškalų gazieta, jus rnfti laikų praleisti, kviečiami 
mullįiais laikydami begalo ge-į kvykti į vakarėlį, 
navos. j X Lapkričio 22 d., para-

'4^^' pijos svetainėje įvyks nepa

kantaite prie piano. Publikos
racija nuo Lapkričio 27 d. li
gi 29 d. Pittsburgb, Pa. Šv.

dalyvavo apie 600. Visiems la-, Kazimiero par.
bai patiko lietuvių dainos, i Rekolekcijos ir 40 valandų

Lapkr. 1 d. Šv. Jurgio baž- • 
lietuviai būkit pakarni: ni,no vakarėlį -su šokiais, pa-!nyfioj per sum^ girdėjom pir

mą kartą chorą giedant nau
jas mišias, o iper Ofertorium

LIUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

Cbicagos lietuviųmeno šventė gą! O ūži tokį puikų operetės prastai, gražus balius su šo- 
pastatymą — garbė jums!

Tautiečiai, gausiai lankyki-(Tąsa iš 2 pusi.)
gi negali suprasti to, kad me toWasv. naudinSas Pram°- 
dainavimas žymiai pasunkina Pas ’r ^ėūkimės, kad yra 
ir patį vaidinimą. Bet vyčiai kam tokie kil™s veikalai ™- 
ir Vytės ir tą kliūti lengvai į- knrtl ,r kam ’ie ‘inkamai 
veikė, gal būt dėl to, kad jie kratyti. Taigi, turime kūrv-j X Girdėjau, kad'apie pa-,
myli lietuviškąją damą ir daž- ,hini’f ir )«CT- Ket- baigą šio mėnesio bus sureng-

' ją dainuoja. Pagirtina 'kirne «las aikštėn ir sunaudoki- tas puikus bazarėlis parapijos 
me jas kilniam lietuvybės rei- naudai. Į talką eina visos 
kalui. Ir pasirūpinkime, kad draugijos ir parapijonys. Bus

Kūdikio mažytis kūnelis priešinu
si ricinai ir stipriems vaisiams; bet 
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
tas. Ir jis veikla gTeltai ir taip švel- 

. , . , . niai. kad valkas nei nejunta. Flet-
Kiais: Balių rengia Šv. Vero- cherio Castoria ramina piktus ne- 

• i , j • • I rimastingus kūdikius ir vaikus ir už-nikos moterį} draugija, r Bus mlgdo juos ir karščiuojančius, su ui
visokiu ivairenvbiu • klet^U8lal8 Viduriais vaikus atitaiso. į

‘ * J M* i Taįp dedasi milijonuose namuose '
Visas pelnas skiriamas pa- kasdien. Castoria yra grynai augme- j 
... ninė, nekenksminga Ir užglrta dak-|

rapijai. tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fle- j
tcherio parašas garantuoja tikrumą. 'Nepamirškite.

nai
aukščiausios rūšie 
žodžiais!

pagyrimo

Mėgėjų statomoje operetėje vyčių, “Dainos” choras, jei ne įvairumo ir gerą daiktų. Vė- 
visoms, tai bent daugeliui A. liau 'daugiau apie tai parašy-

ir vos po kelių repeticijų labai ;r , , , • • s . I •kolonijų parodytų opere- Sime.
didelis sunkumas teko įveikti 
operetės dirigentui, muzikos 
profesoriui Pociui. IŠ po pri-
tyrusios ir gabios jo rankos 
darniai plaukė į klausytojų' 
minią malonūs Aleksio sukurti j 
muzikos garsai, susiję su vai-i 
dilų balsais.

Bet pats įspūdingiausias 
buvo patriotiškos operetės fi
nalas — patriotiškai nusitei
kusių Lietuvos išeivių him
nas “Mes grįšim ten!” Melo
dingas ir galingojo vyčių cho
ro įspūdingai sudainuotas, ro
dėsi, šis himnas didžios salės 
sienas praplėš... Jis buvo iškil
mingai griausmingas! Be abe
jojimo, jis turėjo sukelti reik
šmingą šiurpą ne tik. Tėvynės 
nemačiusiam lietuvių ,jaunuo- 
liui, bet ir amerikoiiizmo su
ėstam, ištautėjusiaui ir ^Tėvy
nę užmiršusiam, ateiviui iš 
Lietuvos...

Vyčių “Dainos” choro da
lyviai! įvertinkite ir neužleis
kite tos savo galios! Matote, 
ką jūs galite ir sugebate pada
lyti! Ko plačiau išnaudokite 
1ą galingą savo kūrybinę jė-

tę “Į Tėvynę”. | X Dabar dien. “Draugo” ir
Savaime veržiasi padėka ir katalikiškos spaudos vajus, 

pagarba operetės kūrėjui, jos Mūsų koloniją atstovauja p. 
pastatymo vadovams ir vi- Z. Gedvilas, žymu* veikėjas, 
siems šauniems vyčiams, ku- Girdėjau, kad į tą kilnų dar- 
riems teko į sceną įlipti, o taip bą žada stoti ir mūsų atši
pai ir pascenyje grojusiam p. žymėjęs darbuotojas p. A. Žit-
Pociaus orkestrui, kuris ne- kevičius. Jeigu p. A. Žitkevi- 
įstengė choro “užrėkti” ir čius pradės tą darbą, iš ank- 
saldžiomis melodijomis žiūro- sto galiu sakyti, kad pirmu- 
vų širdis glostė! tinė dovana jam teks, nes ką

Jūros Gėle. p. A. Žitkevičius apaiHba pa

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA
Mailiui Neiu S Dienai Ant Vandma 
per Cherbonrs—S dienos per Bremen 

Specialia trukia Iš Bremerhaven

TIK T DIKNOS ( I.IBTVVA
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS j
Sumažintos trečios klesos kai- Į 
nos t abj PU8i da- 
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietini agentą arba 
130 W. Randolph St

Chicago, III.
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knygyno ar nuo “Draugo” 
talkininkų Naujįjį Testamentą 
($1 .3«) ), kur rasite Kristaus 
pasakojimus.

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

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

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

Remkime ir Platinkime 
‘Draugą”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
23J4 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

Tuars

CKH--- ,
himtub

fTW»

W»..
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LIETUVOS VYČIŲ B0W- iP. Pažėra 
LING LYGOS STOVIS (Pajor

------------- ' «J. Pažėra

129 157 123 
168 180 162 
177 171 168

West Side 
Providenee 
Bridgeport 
N ortli Side 
So. Chicago 
Gary, Ind.

W. L. Pct.' 
18 6 750 ’ 841 809 747
18 6 750 į Bridgeport kuopos tymas 
11 13 458 irgi smarkiai pasirodė sumuš- 
11 13 458 damas Vytauto kuopos drų- 

7 17 292 šuolius: pirmam susirėmime 
7 17 292 15 medžininkų, antram — 30,

Praeitas antradienis buvo gi trečiam — 31. Bridgeport 
vienas iš nepaprastų. Provi-; dabar stovi dėl trečios garbės 
dence (Dievo Apv. par.) rate į vietos.
lis supliekė West Side visus BRIDGEPORT

vos buvo smarkios, nes Pro- 
vidence laimėjo pirmų žaidimų 
per 15 medlžininku, antrų per 
10, gi paskutini per suvirs 100.

WEST SIDE
195 
161 
165 
162 
204

^aičiunas 154 172
Hb Kaminskas 160 180
Dobrovalskis 150 174
Žemaitis 208 212
Zaura 223 171

895 909
PROV1DENCE

Rimkus 170 164
Bašinskas 175 209
Razbidas 189 149
Bakutis 172 204
Černiauskas 204 193

Urba 165 149 168
Micevich’ius 150 151 169
Zaniba 167 127 177
Carpsonas 190 176 220
Graniontas 198 171 181

870 774 915
NORT11 SIDE **■

Kisielius 192 160 234
Naikelis 207 138 180
Adomaitis 141 154 129
Manstavichius 172 146 170
Drazdauskas 143 .146 171

855 744 884

Bašinskas
Vaičiūnas
Bakutis
Žemaitis
Gramont
Gedrainis
Kisiel
C. Kaminskas 
Carpson 
Černauskas 
J. Pažėra 

i Urba
|C. Kibelkis 
, Jajor
, Drazdauskas 
Naikelis 

, Dobrovalskis 
j Lasli
i Zevatkauskas
Rimkus
Manstavich
Razbid
Rūkas
A. Kibelkis
Zamb
Dargužis
Pečiulis
Mičionis
Micevich
P. Pažėra
Tenzi
Sliakes
Adomaitis
Pranaitis
Savickas
J. Kaminskas
Sirvinskas
Regasius

887

166

189

195

910 919 996 
Sotttk Chicago du iš trijų 

susirėmimų su Gary, Ind., ra
teliu laimėjo ir tuo susi
lygino dėl penktos vietos. 
Gary, Ind., pirmų žaidimų lai
mėjo keturiais skrituoliais. 
So. Chicago praeitais laikais 
daug geriau žaidė. Ateity ga
lima tikėtis smarkesnio pusi
rodymo.

SO. CHICAGO
C. Kibelkis 154 193 193
Zivatkauskas 168 177 166
Pečiulis 171 178 167
Lash ’as 156 194 188
A. Kibelkis 188 152 154

837 894 868
GARY, IND.

Rūkas 167 145 149
Sliakes 200 156 145

lt

LEONAS GRETELIS
'mirė lapkr. 8, 1931 m. 9:40
vai. vak., subitikęs pusamžio. 
Kilo Iš Tauragės Apskričio Vai
notos parap. ir m. Amerikoje 
išgyveno 21 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oflą po tėvais Katars- 
katlė, du sunu Juozapą Ir 
Pranciškų, dvi dukterį vienuo
lę Jlllictą ir vienuolę Liicijaną.) 
brolienę Zikhnę ir gimines, o 
Lietuvoj du broliu Juozapų Ir 
Jurgį.

K linas pašarvotas \3553 So. 
Wall«ce St. Laidotuvės įvyks 
seredoj lapkričio 11. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J šv. Jur
gio par. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. To pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kaply 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ę
Moteris, Hunai, Dukterys 

Ir Giminės.
Laid-otuvėnis patarnauja grab. 
Eudelkls, Tel. Yards 1741.

____________

INDIVIDUOLIS LOŠĖJŲ 
STOVIS.

193.20

SIMONAS
LAURINAITIS

BĮmirė Lapkr. 7, 1931 m
metų amžiaus.

Kilo iš Kalvarijos Apskr. 
Kalvarijos parap.

Amerikoje išgyveno 28 metus 
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Evą, 3 dukteris: Mari
joną, Julijoną. ir Bronislavą, 
puseserę Magdaleną Budrinie- 
nę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Skudo koplyčioje, 718 W.' 18th 
St., Chicago, 111.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
10, 1931 m. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas j Dievo Apveiz- 
dos par. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.•

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
I’iisu-serės ir (.lininės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. M. Skudas Tel. Itoos. 7532.

________________

192. 8 
188. 2
183.12 
183. 
182.15 
181. 2 
181.
180.19
180.13
179.10
177.14 
177. 1
176.20 
175. 5 
173.12 
172. 1 
171.23 
171. 3 
169. 1 
167. 6 
166. 5 
165. 5 
165. 3 
164.14-
163.20
163.10
162.15 ,
162.10 
162. 9 
156. 4. 
154. 
152. 9 
152. 4 
152. 2 , 
150.11 
139. 4 
137.14 
128. 8

. ' ■ 1Agatonas. .

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

THB* MAITENANCE OF iThis present artiele is an ela- 
THE BEST SOCIAL, ATHLE į boration oi’ the leoture and 
TIC, ETHICAL AND OTHER many thing will be found 
STANDARDS INHERITED [ kere in their entirety that

Katalikiškas laikraštis kiek 
vienoj katalikiškoj šeimynoj.

MARIJONA
BIELSKIENE

(po tėvais Navickaitė)

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

Paliko dideliame nuliudime 
4 dukteris Julijoną, Liudviką, 
Justiną ir Domicėlę, du brolius 
Ix>onardą Ir Edmundą, brolienę 
Dorą, 3 žentus Joe Šeretkis, A. 
Brozis ir Mlkolas Turausky ir 
13 anūkų ir 7 praanukus.

Kūnas pašarvotas 5003 Gra- 
nd avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadieny
je, lapkričio 11 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į šv. Antano 
par. baž. Cicero, 111., /kur įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažysta 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Dukterys, rtrolial, 
Zeniai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138.

MARIJONA PESTINIKIENE
(po tėvais Hhamiutč)

d
mirė lapkr. 7, 1931 m. 9:45 vai. ryte, sulaukus pusamžio. Kilo iš 
Marijampolės Apskr. Ir parap. Aemrtkoje Išgyveno 43 mėtos.

Paliko dideliame nuliudime 8 dukteris: Julijoną Mlchaels. Cali- 
fornljoj, Marijoną Barkauskienę, PennsylvanlJoJ. Cblėirgoj: Mag
daleną l.ubin, Antaniną Kuzana usktenę, Bolosloią Shelves. Oną. 
Marcelę Ir Elzbietą, 4 žentus Stanislovą Mlclmels, Rellx l.ubin. 
Joną Kazanauską, Juozapą Shelves. 5 brolius Jurgį, Antaną. Joną, 
Tamošių Ir Andriejų, 3 seseris Elzbietą Klimavičienę, Eva Bc- 
lausktsnė Ir Oną Žilinskienę, 10 anūką Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 69UK So. Artcslan. 
ljltdolnvCs įvyks Antradienyje, lapkr. 10 d. Iš namus 8 vai. bus 
atlydėta į Oimhno švenč. Paneles par. bažnyčią, kurioje Jvjtks 
gedulingos pamaldos nė velionės sielą. Po pamaldų bns nulydCta 
į šv. Kazimiero kapines. t

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažysla- 
mlis-mas dalyvauti Slofce laidotuvėse.

Nuliūdę
Dukterys, Žentai, Uruliai Ir Gimines.d

Ijaldątuvėins patarnauja grab. Mažeika, Tel. Yards 1188. i

FROM OUR LITHUANIAN
ANCESTORS AND THEIR 

INCORPORATION INTO 
OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

By Rev. J. J. Kripas.
(The following artiele was 

delivered at a meeting of 
tliose young K of L of the 
Waterbury Chapter No. 8 wlio 
gathered in large nnnibers
for future sočiai and atliletic j possible incoherences you may 
activitiesi witliin the parišk, encounter within this briet

were only liinted upon at the 
meeting.

1 mušt assure you that this 
small artiele in no way ade- 
quately treats the titanie sub- 
jeet under diseussion. A large 
volume would barely do it 
full justice, May it serve as a 
stimulus for further probing 
among most interesting books 
upon the subject. And for the

artiele, 1 ask kind Indulgen- 
ce. J. J. K.)

When certain individuals 
gather to-gether for the ex- 
clusive und noble purposes of 
organization, they should ne- 
ver overlook the fact that to 
get the very most out of their 
membership as individuals 
and out of their organizatiort 
as a unit, their individual and 
eollective resources should bė 
probed, as far as possible, to 
their utmost. Once these re
sources are discovered, the 
next problem that presents it- 
self is effieiency of the pro-

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

per and thorough utilization 
of all of these resources to 
the ends and purposes of the 
organization. Every indivi 
dual und every soeiety as a 
unit, collectively, possess sur- 
prising and even amazing re
sources and possibilities. To 
the proper fruition thereof, 
these resources mušt be known 
and tlioroughly tapped. In 
otker words all this -resolves 
itself to the simplebut very 
profitable ancient Greek qUe-

(Continued p. 5)

RADIOS
j Pranešame, kati “Draugo 
į 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- 
ninku“, 100 dainų su gaido
mis ir platus išaiškinimai a- 
pie gaidas ir dainavimų. 
Kaina $2.00.

DAUGIAU NAUJy 
IŠRADIMŲ

Didelis Parodos iškrovimas BUDRIKOk -
‘Krautuvėje — Atwater Kent, RCA Victor, 
Sparton, Majestic, Zenith, Brunswick, ir 
Philco. Kainos dabar žemos, sulig pirkėjo 
reikalavimo gali išrinkti nuo $24-00 iki

Naujos Elektrikinės plaunamos mašinos 
vertės $110.00 po $49*00* 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. Budrik, Ine.
341T-21 Bo. ttalsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių dainos per radio iš stoties W. 
C. F. L., t)70 kyl. nedėliomis nuo 1 iki 2 vai 
po pietų. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare 
iš stoties W. H. F. C.

r. a. d. Lumgago pilės 
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkšti} 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 
-42 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatą,

jo dar milijonai nežino.
! Dabar su tais vaistais gali didžiau
sius skaudėjimus prašalint.

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

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

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

! ADVOKATAI

JOHN B. BUBDEN
(John Bagdzrunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 4727
2151 W. 22 St. *6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
iName: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SUKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St. 
Rooom 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

iŽAR^CHEEff

KRAFTPHEN1X 
CHEESE COMPANY

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A. U LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALDE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel Vlctory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vaka»e 
Utarn.. Ketv. Ir gubatos vakare

.....

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK Si f,m

For COLDS, COIJGHS 
Soee throat,1

tarole, the "eounter-farileiit’1

AT ALL DRUGCIBT9

PATENr
Laikus daug reiš
kia prie 'patentų.

Nerlztkuokit su 

apsaugojimu savo flįtygftįį
sumanymų. Prl- Dykai 
siųskite braižinį ar mo
delį arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės 'How 
to Obtain a Patent’ Ir 
'Rccord of Invcnt.' formos. 

CLARENCE 'A. O’BRIEN
Reųlstered Pstent Attersty 

U-A (Maru? Za.laft e Camannl*)
Soak BalMInt

*O«T«etly a*nx» ttreat Irom F*tan» oo*«|
iKšUUnoton o. r.
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WEST SIDE ŽINIOS.

X Visi vestisidiečiai lurn- 
kia nepaprasto koncerto, kurį 
Aušros Vartų purapijos cho
rus rengia ateinantį sekmadie
nį, lapkričio 15 d. Koncertas

sirinkti ir sugražinti jubilie 
jaus banketo pinigus arba] 
neparduotus bilietus 
padaryti apyskaita.

X Aušros Vartų' vyrų ir 
moterų draugija, priėmus

t

kvietimų į parapijos choro

ruimingi) .Judging from the title I 
liave giveu this article, vve i

X Pereitą. sek.nadienį Auš- llad bett"r heew,w lu«i''al i ---------------
los Vartų parapija šventė sa- ™u 'on,v ^ea oi our t.i eonai uu
vo globėjos Šventę. Sumų prieš ''ere. The reasoa wl,y

this article was prompte.l , 
v wus tlie appeal of u heautii'ul i
» >* p I

eomhination oi the bert stan- i

užpildys 
Meldtuiu salę.

Reikės,.. .....& ■* usstatytųjį »v. Sakramentų lai
. kė buvęs klebonas kun

kun. .J, Ala-

iltis toks, kokio da iki šiol šio- koncertų, lapkr. 15 d., nutarė
jė kolonijoje nebuvo. Progra
moj dalyvaus įžymiausieji Chi

dalyvauti ir paėmė tikietų.
X Gruodžio 6 d., parapijos

Draugelis, kleb. 
čiulionis pasakė gražų pa
mokslų, Choras gražiai giedo-

n . v. poration into a lively, real'v Ijo. Po sumos buvo graži pro- 1 . . •’ "“"J i
patriotic American citizen-j

dardu of Lithuanian traditions i 
and customs with their incor-1

DAKTARAI:
Re». P.epublic 5340 Telefonas Grovehlll 

i

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETR1KAS

3262

eagoš artistai - ės: p. Roma- salėj Aušros Vartų v. ir 
nas, Kudirka, Pažarskis, Ši- 
diškiutė, Janušauskienė ir 
Pieržinskienė. Be to choras 
pasirodys su naujomis daino
mis.

VĮsi parapijonys šiuo nuo- 
girdžiai kviečiami užpildyti 
ruimingų Meldažio salę ir pa
sigerėti turiningu programų. į

m.
draugija rengia didelę pramo
gų — “bunco paity”. Pr-jos 
nufarimu visų narių yra pa
reiga dalyvauti ir dovanų at
nešti., Iš anksto dovanas ga
lima atnešti į pp. Duobos ii ( 
Brazaičio barbernę, prie 
Leavitt ir 23 pleiso.

X Parapijos choras

S.

veik
\ įsas pelnas 
.įjai 

ha i 
mes

skiriamas para*įkas vakaras mokinas naujas

cesija. Iškilmės darė gražaus 
įspudtžio.

X L. Vyčių 24 kp. vakaras 
-šokiai įvyks Meldažio salėje 
šeštadienį, lapkr. 21 d., 7:30 
vai. vakare.

OUR LITHUANIAN^ 
YOUTH

sliip. We need not here pro- , 
niise our l'ollowing niatter 
witli the argument that every i 
American citizen ouglit to gi- ’ 
ve America whatever i s best , 
within him... true, unselfish lo- j 
valty to our adopted Country ' 
takes sucli an attitude for l 
granted. Būt tliere :s no A-i

(lydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų. motorų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2131) WEST 22nd STREET
CH1CAGO

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. S. B1EZIS

(Cont. from page 4th) 

“Know thyself’’. So, dear

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
meriean who cannot in gonte iCor- So- 1-uuvllt at- Tel. Canai 6222 
vay make tlie standards of

.. i , . , . • 1 , . 1‘V- ivnow tnyseii . r»o,
ai. Šiuo koncertu parapija dainas koncertui, lapkr. lo d., . . , ‘ •

. . / ...f, L. .. v ... . llnendH, let us lor tins
igs įubilejaus metų įskil- Meldažio saleje. Koncerto pa-' . .• e I „ . . ning, try to better know

X Šį vakarų {lapkr. 10 d.) 
7:30 vai. M. Sąjungos 55 k ii. 
mėnesinis susirinkimas. Vi-
sos

vy kiniui ypač daug darbuojasi; 
vurg. J. Brazaitis, pp. Ska

ls eve-
oiu-

selves.
To know oųrselves as Litli- 

neeessita-
maiakai ir kiti. Bilietai pigus,: . ,

. .• narnanti absolutely
tiktai 50c., o programas bus j , •

sųjungietės prašomos su- gražus. Tikimos, kad \vestsi-.
tęs the delvirig into the glo-

his citizenshTp more excellent. 
-We of Lithuanian aneestry 
liave a great deal which u e 
can witli profit, both to our- 
sMves and America, introducc 
into our American lite. Let 
us then studv our Lithuanian

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

Valandos 1—3 6c 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj: 10 — 1*2 ryto

Tel. Groveliill 1595

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-, 
niai: 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.«
Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel, Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. 11ALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

GRABORIA1:

J. F. RADZIDS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

ČHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canai 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 

'Halsted Street. Tel. 
Victory 40Š8.

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

B. A. LACHAVICH

.. , p inheritance and probe thereinand glaniorous past oi ...nous
!our Lithuanian ancestors. Let 
us for a few brief and plca- 
surable momeųts become enti- 
rely oblivious to everytliing 
present and submit oųrselves 
totally to our
pust.

The pride of a nation is ils 
glorious past. Not every na

tion existing to-day may

the best standards of living,
socially and etliically, aml Į
having gleaned from our be- I
litage tlie fruit of its resour-I
ces, let us not hesitate to i n- . • # I

j • corporate theiu into our Ame» 1
rican citizensliip. By doing 
this we will give praise and 
glory to God, a more lovai 1 
and patriotic Service to Ame-

14o9 S. 49 Court, Cicero, III. ),oasį of SU(,j! a pa>st. Fortuan
Tel. Cicero 6927

2422
tik susitarus 

\V. AIARQUETTE ROAD

Re*. Tol. Midway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canai 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedelial. 

ir Ketvergais vakare

vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

t iki 8:30 vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKtS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply<*‘n dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Torontos mieste telefono pa- 
rica an<L peace and joy to our šaukimų per dienų .būna arti Ofiso IV1. Victory 6893 
l-'atherland Lithuania. These dviejų milijonu. I Tol
(ffects in themselves \vill be
sulficient reward for whatcvor 
inconveinccs we mav chance

EZER&KI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

. A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138 . 
Chicago, 111

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Rooaevalt 7SIS

lelv^jfor o«r purposes this
cvcning Lithuania possesscs
onc of the most charining and
interesting pasts. Lithuanian

‘Z r . i L ! tipon in tlie- brocess.origins and history perbap* 1 1
, • Al 1 (Continucd to-niorrow)dainų more than anv otliert ' '

living nation to-day, a really —————
romantic and glaniorous past.'
The antiųutiy of Lithuania is I 
surrounded with a halo of 
mystery. We will not absorb 
or even attempt absorbing- the i 
glorious facts of Lithuania’s Į 
glorious past. We will būt 
bring fortli to light Severai of. 
the more pleasant facts of 
Lithuanian history.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS 

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSHj OPT.

Gėda ant gėdos Imti katali
ku, o skaityti bedieviškų, laik
raštį.

DENTISTAI
Phone Bouievaid 7«42

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

Arti 47 Street z

L J. ZDLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulloa Sts.

Tel. Boulevard 6203-8413

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

i

Tel. Canai 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIsTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTL 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikAlingaa.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRARORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fm Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

MARIJONA
YUTKIEWICZ

mirė lapkr. 9, 1931 m. 7:40 vai. 
ryt, 45 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Laukuvos 
Parap,, Dulkių Laukų Kaimo. 
Ainorikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Vladislovų, sūnų Jonų, 
duktė,rj AgnioMtų, žentų Kazi
mierų ir anūkų Maicr, du bro
liu Juozapų ir Valerijonų ir 
brolienės Žalkcvičius, 3 švoge- 
rlus homlnikų ir Julijonų Yut- 
kevičius ir Adomų Zupel) ir 
Švogerkaa. Atmerikoj, o Lietu
voj seserį Emilijų.

Kūnas pašarvotas 958 W. 36 
St. Laidotuvės Įvyks ketverge 
lapkričio 12. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta Į šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta j ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Vyras, Simus, Duktė, I troliui.

Broll«iės, švogeriui, 
švogerkos Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grųl>. 
Masalskis, Boulevard 4139

PASTABA. Velionė buvo na
rė šv. Onos dr-joe. šiandio lap
kričio 10 d. šv. Jurgio par. ta- 
lėj įVyks tos dr-Jos susi rinki
mas. Narės patsai Išgalę susirin
kit pasitarti apie paskutinį pa
tarnavimų.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemihio, neVvuotu- 
ino, skaudumų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų rėgys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO { TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

L>R. G. SERNER
LIETUVIS iki V SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 10—4; nuo

Nedėliomis: nu* 14 Iki 10.

Tel. Cicero 4766

Boulevard 7630
Res. Hemlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DEtf TĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼si.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, HL

~ DR. P. P. ZALLYS -
DENTISTAS

30 EAST lllth STREETT
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazaa X- Ray, etc.

Vai.:

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
D ENTISTA8 

Gas Eatractlon
Vai. 9-9 Ned. 9-11 

4668 SO. MIESTE RM AVM.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144*. SOUTH 40 COURT. CICERO. II.LLNOIS
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto: 2-4 Ir 7-9 vakare

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canai 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. « 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette S79S,

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

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rez. Tel. Drėxel 9191

DR. A. A. RDTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
‘ Kampas 31 Street 

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—1* nuo 1—4 po

pietų: 7—3:10 vakare 
Nedėliomis 10 11d 10

Telefonas Midway 2880

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez 10244 LONGWOOD DRIVB
Tel. Beverly 0870

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. PI
VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 dienų 
2 Iki S po pietų 
7 Iki 9 vakare

Nuo
Nuo

8200

Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

Kės. Phone 
Lnglewood. 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-24 51

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR čfclRURGAS 

Rezidencija
4-729 West 12 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4141 Archer Avenue
▼al.: 11 ryto iki 1 po pietų 

S iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų Ir naktį 
Virginia 0086

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hejnlook 8700 

Rea Tek Prospect 0610

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South- Kedzie 
Rez. 6425 So. Califomia Avė. 

Vaf: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

Ofiuas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2-6 Ir 7-9 P, M. Ketv. 9-12 

A M. Nedėlloj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 Iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak 
Apart šventadienio Ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)1
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4 iki 8 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki i vai ).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼al.: 1-1 ir 6:99-1:39 vai. vak. 

Nedėlloj susitarus
VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitaręs
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C H I C A G O J E “TRIMITAS” i

T0WN OF LAKE 
ŽINUTĖS.

X Labd. Sųjungos 1 kuopa 
uoliai rengiasi prie seimo, ku
ris įvyks lapkričio 15 d., Die
vo Apveizdos parap, svet. Vi
sos kitos draugijos taip pat

cilocycles, bus gražus lietuvių 
nulio programas. .Jį išp 
rinktiniai Peoples Furniture 
kompanijos radio “štabo” dai 
nininkai, kurie, kaip girdėt, 
pasirengė padainuoti keletą 
naujų, gražių lietuviškų daine 
lių, solo, duetų, trio ir t. i. 
Prie to su savo juokais bus ir 

grasios muzi-
renka atstovus.

X Visi, kurie atsilankys į įčalis Kepure,
L. S. seimų nebus apvilti, nes, kos, kalbų ir kitų įvairumh. 
po posėdžių, bus vakaras ir j |<uįp gįos dienos programas, 
koncertas, kurį rengia Labd. i |nįp įr uiti, kurie Įvyksta kas
Są-gos Centras. Bus atvadin- 
ta “Apkalbos ii* meilė”.
• Visi prašomi iš anksto įsi
gyti tikietų, kurių galima 
gauti pas Labd. 1 kuopos 
pirm. M. Sudeikienę.

antradieni, yra leidžiami lie
tuvių firmos Peoples Furnitu
re C'o. — savininkų dviejų di
džiausių tarp lietuvių radio 
ir rakandų krautuvių adre

sais: 4177-85 Archer Avenue,
ir 2536-40 W. 63rd St., Chi- 
cago, III.

OPERETĖ “Į TĖVYNĘ” 
GRAŽIAI IŠĖJO,

SEKMADIENIO SVEČIAS.

TIKRIAUSIAS KIEKVIENO 
LIETUVIO AMERIKIEČIO [

DRAUGAS
“TRIMITAS” eina iŠ Ne-! 

priklausomosios Lietuvos gy-1 
veninio centro ir kas numeris ! 
paduoda naujausių žinių ir 
įvykių aprašymų, gvildena į-! 
vairius svarbiausius gyveni
mo reikalus.

“TRIMITE” yra Šie sky
riai: 1) Įžanginiai ir kili 
straipsniai apie einamojo gy
venimo dalykus, 2) pažymėti
ni pasaulio ir Lietuvos Įvy
kiai, 3) krašto pažinimo, lite- J 
rbtūros, sveikatos, ūkio, f:-' 
nansu straipsniai, kelioniii ir ■
kovų dėl Lietuvos neupriklau- į---------------- i----------------- -  x , ,
somvbės aprašymai ir kit., 4) uiti Lietuvų jos tarptautiniuos i savo hi.fcv 
apysakos, eilėraščiai ir šiaip j *e ginčuose. “Pedeja Bridi” (šaldė Li r 
grožinės literatūros dalykai, | yra plačiai argumentavusi, dėl Ijitvkius. »

Užgavimai tuoj Išgydyti!—Paklausk 
bile kumštininko

Kumitininkiis žino kas 
ausia uogavimams, 
reikalinga gydomu baltų kraujo 
cclįu, — vadintos "leucocytes."
Sloan’s Liniment pritrauki* 
užtektinai tų kraujo celių atnau
jinti kūno audinius.

Skaudėjimas tuoj pranyksta 
kuomet vartoji Sloan’s. Pritrau
kimas riebaus išgydys užgavimą 
ir išsisukimą. Sloan’s šiądien 
vartojama net j 13 milijonų 
namų. Gauk ivieiių bonką 
šiądien, 35 centai.

SLOAN’S Liniment

X l^apkričio 22 d. daugelis 
tosvnoflakiečių rengiasi vykti 
Į p. L. Šimučiui pagerbti va
karų, kuris įvyks Gimimo Pan.
Šv. parap. svet., Marųuette
Park, 7 vai. vak. Tikietus pla- , ________
tina p. J. Čepulienė ir \ . Stan Pereitų sekmadienį G imimo 
cikas. p parapijos salėj L. V.

X Šv. Pranciškaus seserų “Dainos” choras pradėjo sa- 
vienuolyno rėmėjų 3 skyrius vo ketvirtųjį sezonų su Šile- 
rengia “bunco party” vienuo- lio operete “Į tėvynę”. Pub-
lyno naudai lapkr. 29 d., 6 likos buvo pilna salė. Koncer-, .*■ uu.nuc i.uuiii.u, uuv. uiciuvus uprius artistas, tiana* var-
T«l. vak., pp. Sudeikių name. 1 e buvo daug dvasiškuos, g„ninka„^ vienoj aižiausių parapijų - Nekalto Prasidėji- 
4509 So. Paulina St. > Cbicagos ir apielinkės muzi-. mo p & , BrigJlton pal.k.e, atoinan,į sekmadienj bus vestsi-

Visi kviečiami skaitlingai U inteligentų, žymių biznio-; di,,ci,; sve£.ias Jis dalyvaus AuSros Vartn- parap choro kon. 
atsilankyti. Irių, profesijonalų. Pastebėti- j wrt0, Meldažio salėį programe.

X Lapkr. 8 d. Moterystės ša na- kad vakare dalyvavo ne- 
s paprastai daug jaunimo 

Vyčių. Valio mūsų jaunimui.
kramentų priėmė viena iš 
darbščių sodaliečių p-lė. R.
Kanapeekaitė. 1 -------------------

Jaunavedžiams linkime ge-, VYNUOGIŲ GREIT NELIKS
riausios kloties. ' -------------

X Šv. Kazimiero Akad re-1 Pnas Jaek TjOVe> atstovas
mėjų 1 skyr. rengia “bunco Califomia Fruit Exchange, 
party”, gruodžio 6 d. parMp. kel®tų mėnesių praleido jryti-1 prago paskelbti spaudoje se

kančius paieškojimus;

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
Lietuvoje gyvenų žmonės

svet. Pradžia 6 vai. vak. Ne- Il6se valstijose reikale Kalifor 
pamirškite visi atsilankyti ir nkios vynuogių. Jisai sako, 
paremti seserų reikalus.’ kad šiemet vynuogių sezonas

X' Town of Lake Liet. Kat. 1,aiSsls trimis savaitėmis ank- . -7
Federacijos 7 skyrius vėl ap- Sčiau> negu pernai ir kad pas- 
Miudo. Kaž keno kaltė: valdy- kutinis vynuogių siuntinys jau 
bos, ar narių? Federacijos,aPleido Kalifomijų ir šioje 
skyrius parapijoje yra būtinas savaitėje jie jau bus rinkoje, 
reikalas. ,Kas dabar nepasiskubins uusi-

X M. Sąjungos 21 kp. ren- ; Pirkti> tas daugiau jų nebe
gia jubiliejinį, 15 m. gyvavi- gaus.
mo sukaktuvių vakarų, gruo-i Vynuogių užderėjimas 
džio 13 d., Davis Sųuare Park niet buvo menkas, o be to lie-

Žukauskas Pranas, Kilęs iš

svet., 45 ir Paulina St., 6 vai 
vak.

X. Y. Z.

tns prasidėjęs spaliij mėnesio

Šiaulių apskr., Amerikon at
vykęs 1906 m. ir apsigyvenęs 
Pliiladelpliia, Pa.

Šližas, Baltrus, gyvenęs Eas 
ton, Pa., Cbicago ir apie New 
Yorkų. Dabartinis jo likimas 
nėra žinomas (10-1266).

Kužulis Konstantinas, gyve- 
fcl<' nęs apie Worcester, Mass. ir 

Bangor, Me. iš kur jis įsto
jęs J. A. V. kariuomenėn ir

LIETUVIŲ RADIO PROGRA
MAS. į

pabaigoj žymia, tam reika'ni I karo lauke žūvęs 
pakenkė. Llžtad šiemet vynuo-i ]ingos Hnios apie jo likimą jr 

(gės pasirodė cukringesnės, ne- angli8k% jo paTardę (10t79i
gu bile kuriais kitais metais. 
Tas vartotojams daug reiškia.

Volosky, gal Valauskas, Mi- 
cliael, alias Alex Boldish, ki

. 7.1.o ,, Califomia Fruit ExchanSe i lę8 iš Tauragės apskr., gyve-
Siandieu tarpe 7 iki 8 vai. daro pastangų vynuoges iš-Į Westborough Chelsea ir 

vakare iš stoties WGES, 1360 platinti svetimtaučių tarpe. kituose Mksg vaistybSg mies.
..... . ......  /

Juose. Jam priklauso iš vienos į 
Įstaigos gana didelė pinigų sfl-i 
ma (10-604).

Čepulis Vincas, prieš karų 
gyvenęs Suderland, Mass., ir 
Walpole, N. H., neva tarna
vęs kariuomenėje ir ten žuvęs. 
Brolis Jonas Čepulis nori su
žinoti jo gyvenamų vietų arba 
likimų (10-1259).

(titmoras-Gittemo're, Pranas, 
seniau gyvenęs Bostone, At
imi ir Barre, Mass., žuvo pa
sauliniame kare. Jo įpėdiniams

PATARIMAS
Šiuomi patariame_ Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi-

PRANEŠIMAI

iš Gerulių km., Balbieriškio 
valšč., Mariainpolės apskr.

Gutneris, Chaimas, alias 
Herman Hutner, 1911 m. gy
venęs 314 Madison st., New 
York, N. Y., neva iškeliavęs 
į St. Louis, Mo. Ieško brolis 
Gildis.

Hofmanas, Karlas, 1927 m. 
gyvenęs 1217 Thurman St., 
Camden, N. J., paieško sesuo 
Jadviga — Jettę,.

Tuzinas, Jurgis, gvyenęs 
339 Lafayette St., Newark, N. 
J.

Tatarūnaitė - Šimanskienė, 
Katrė, seniau gyvenusi 623 E. 
12 St., New York, N. Y., tu
rėjusi sūnus Vacių, Stasį ir 
Pranų. Ieško sesuo Kostancija.

Šusickai Jonas ir Vladas, 
Igno ir Kastės vaikai, kilę 
iš Zavelcų km., Švenčionių ap
skr., prieš 5 metus gyvenę 
Worcester, Mass. Ieško moti
na.

Ieškomieji ar apie juos kų 
nors žinantieji teikitės atsi
liepti į:

Consulate General of Lith.
15 Park Row,

New York, N. Y.
Liet. Generalinis Kons.

5) šaulių reikalai ir gyveni- ko Lietuva pretenduoja Į Vil
nius, 6) Lietuvos karių ir sa- niaus sritis ir kad padėtis Ry- 
vanorių kūrėjų gyvenimas, 7) lų Europoj nebus sutvarkyta. 
Mažosios Lietuvos gyveni- k°l Lietuva nebus atgavusi su
mas, 8) Okupuotosios Lieti vo senos sostinės. Šiomis die- 
vos gyvenimas, 9) kaip gyve- nonds Lietuvos ir Lenkijos 
na lietuviai svetur — Euro-, kon*liktas buvo svarstomas ta- 
poj, Amerikoj, Azijoj ir Aus- i'Plautiniam dorume — ITaa- 
tralijoj, 10) įvairios skaityto-j teisme. Teismas šį klau- 
jų mintys ir nuomonės, ll)!s’ni9 išsprendė Lietuvos nau- 

;naujienos apie išradimus, Įdak Pripažino ne tiktai, kad 
mokslų ir kit., 12) žinios apie Lietuva turi teisės pertraukti 
Lietuvos ūkį ir finansus, 13) Kplėžinkelio susisiekimų Ka'- 
įvairios pasaulio ir Lietuvos i ^ad°rių Lentvaravo linija, / 
žinios, 14) sportas, 15) knygos Pxd tarptautinis teismas vienu 
ir raštai ir jų įvertinimas, 16)! l>{dsu nutarė, kad Lietuva turi 
didelis juokų ir linksmų kari- j tpises nut raukti bet kuriuos 
katūrų skyrius, 17) įvairūs Į r.vsdls su Leuluja, li°l Vilniaus 

klausimas tiesus išspreęstas 
tarpusavio susitarimu, ar kol

visai be reikalo at- 
ivg- ir Latvijos sa- 
o Haagos sprendi

mo Lietuves prestižas tarp
tautinėj srity ž\ > mi pakilo.

-"r. andreliunas x
(Marąiielte .lewclry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

sriau bus dykai nufotoerrafuotl.

2650 West 63 St., Chicago, UI. 
Tel.

Hemloek 8880

/

Marijonų Kolegijos Rėmėjų
Cbicagos Apskrities priešsei- 

te geras anglis ir pigesne kai-|miBis skyrilJ atfltov|J susirin.
• ikimas trečiadienyje, lapkričio

PorahontA*. Mtne Run 8*.75 tonas * v '
Pochontaa Lump op io.oo tonos 11 dienų, Aušros Vartų mo-
olwn 5.So S kykloje, vakare 7:30 vai. Pra-

PARAPIJŲ MOKYK 
LOMS!

patarimai “Trimito” prenu
meratoriams, 18) radio, 19) 
pranešimai, skelbimai ir kit.

“TRIMITAS” kas savaitė 
eina 20 puslapių ir kas kar-• • - >r ■ ’ J-
tas naujais spalvotais virše
liais su gražiu paveikslu. Tu-

nera taręs savo žodžio tarp
tautinis teismas. Kartu su tuo 
aiškiai konstatuota, kad Vil
niaus klausimas dar nėra iš
spręstas ir kad Vilniaus sri- 

i tis nėra laikoma galutinėj le-rinv dedama Lietuvos ir pa , 
šaulio gyvenimo vaizdų - fo-1 nk? ęMauaomybėj. Įdomu

a.. ! Tlfly.'VTnpflJ Vfirl fnlzio žinomi fa.togtafijįj. , pažymėti, kad tokie žinomi ta- 
‘ Trimito" kaina metams ' teisčs specialistai,

$1.80, Lietuvoje Lit. 8,00. Su-ikn'P ,<alos Anzilotti ir ispa-

sipažinti 1 nr., siunčiamas ne- nas prof. Altomira, pareiškė, 
turi

4«44 SO.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREF.N VAIzLiEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra greimokamai. • j-’og Lietuva tnri teiaės P*’r-

IšsiraSęs 1932 metams “Tri-! tr.auktl R"sisit'kin»f visomis ge taa, geras ir nebrangus, 
jležinkelio linijomis, kurios ju-mitų”, Broli Lietuvi, neapsi- 

viiai, “Trimitas” Tave dėkin
gai lankys kas savaitė ir neš 
įvairias žinias iš Tavo tėvų že
mės.

“TRIMITAS” plačiausiai 
rašo apie mūsų Vilniaus ir 
skriaudžiamų brolių vilniečių

I ngs Lietuvų su Lenkija. Kar
tu su tuo geležinkelio klausi
mu Lietuvos politika pripažin- 

: ta tikra, ir ne vietoj latvių už
sienių reikalų ministerio Balo- 

i džio neatsargus išsireiškimas 
Romnų liniiog klausimu, kurs

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

reikalus ir gina jų teises. Ne- ’ T*AIEŠKAU darbo prie ua- 
niaža straipsnių ir minčių de-jnij ruošos.

1932 So. Union Avenue 
2-ros lubos iš užpakalio 

Chicago, III.

REAL ESTATE

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 jardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, III.

šome nesivėluoti.
Valdyba.

Towm of Lake. — L. Vyčių
13 kp, laikys labai svarbų su-. ,. . ’ v. , ... priklauso $10,000 karo apdrausmnkimų šiandie, lapkr. 101. ..... ...lapkr
d., Šv. Kryžiaus mokyklos 
kambary, 7:30 vai. vak.

Prašome narius susirinkti ir 
naujų atsivesti.

Pirmininkė.

da. Velionis savo gimimo vie-

“Mažoji Šventoji Teresėlė” 
vaikų teatrui pritaikintas la
bai įdomus scenos veikalėlis 
tik kų “Draugo” knygyno lė
šomis atspausdintas. Vienam 
vaidinimui parengt* užtenka 
10 knygučių, kurias iškarto 
užsisakant, knygynas parduo
da tik už vienų dolerį. Pavie-

da apie karų ir sausumos, jū 
rių ir oro ginklavimosi daly
kus. (

“TRIMITAS” visų lietuvių * 
j laikraštis. Kas myli Lietuvų!
I ir brangina jos kovas dėl Vii- į 
niaus, tas 1932 metams į sa- < 
so namus “Trimitų” pasikvie

čia. Skubėkite išsirašyti.
‘ Trimitas”, Kaunas, Laisvės* 

Alėja 20.

‘PlEThlEWICZ£.(p-

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau jvalriauirius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6524

Telef. Republic (89<

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medSio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausi©*.

2452 WEST 69th STREET

tų yra - užrekordavęs vardu niais eczemplioriais perkant 
Madiagi, Russia, — gal Ne- Į imama už knygutę 15c. Norin-

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGI”

dzingė, Medingėnai, Medei- 
kiai ar kita kuri vieta (10- 
1536).

2virblys-Swirplis, Adomas, 
iki 1921 m. tarnavęs kariuo
menėje Camp Dix, N. J., kilęs

tieji šiuo nauju veikalu pasi
naudoti tepaskubina užsisaky
ti, nes vėliau gali jiems nebe
likti “Draugo” šių knygelių. 

“Draugo” Knygyno
Vedėjas S. Motvidas.

LATVIAI APIE HAGOS 
SPRENDIMĄ

“Pedeja Bridi” deda strai
psnį “Lietuvos teisybė”, ku
riame plačiau komentuoja Ha
agos sprendimų. Fjaikraštis ra
šo: “Pejeda Bridi” daug ka
rtų nurodė j Latvijos ir Lie
tuvos susiartinimo būtinumų 
ir j galimumų įkurti stiprią

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

ous priimu į mainus.
‘ 2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Tardn S42S

J. W. ZACHAREWIGZ

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flkpo* Tolef. 
HsmlOck 18(7

Namų Telef. 

Republic 8888

903

REAL ESTATE 
Paskolos Ir Apdrauda
WEST 33 STREET 1

JOHN YERKES
Plumbtng A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET
Savininkas parduoda labai plfriai 

(Parkholm Place) S flatų nauja na-
r, , __ , __ __  mą po 5 kamb. Visi Stymu apStldo-1 abaltės valstybių sujungiu, m|_ modemuksa visais žvilgsniais, f- 

mokėtl 18.009. likusią po |85 m*n. 
Arba mainysiu | mažesni namų. 1822 
So. 81 avė., arti Doufla* Pk. “L”.

Pl«1al 8 ak. pagar. ūkio, 11 mai
lių | S. Chlca*o* malnyetm. Rrou- 
ton, 2020 Alt<eld St.

kurios branduolys būtų abi 
brolių tAūtos. Ir taip pat dau<r 
kartų pareiškė nuomonės, kad 
Latvija turėtų moraliai pare-

T*l. Vlctory 1248
DOUGLAS ELECTRIC OO.

JfcSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros rslkmenos Ir flkKle- 

rlal. fvedams elektrų | namue Ir 
dirbtuvės
81» B. Halstod 8t. 8


