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Britanijoj 6 partijos susijungė prieš darbo partiją IL

TAUTININKU VYRIAUSYBĖ U2DRAU- 
DĖ PASKAITAS

Kaune įvyko dvi svarbios 
konferencijos

Bg L. K. V. C. IR VYSKUPŲ buvo leista net rašyti apie tai.

SVEČIAS VVASHINGTON’E

VVASHINGTON, spal? 23. 
— Vakar vakarų čia atvyko 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Laval’is.

Iš geležinkelio stoties nuly
dėtas j ambasadoriais Edge 
namus, kur apsistos viešėda
mas šiame mieste.

Iš namų Laval’is nuvyko j 
Baltuosius Rūmus. Ten jį svei
kino prezidentas. Paskiau įvy
ko pokylis, kuriam dalyvavo 
apie 100 asmenų.

Šiandie Laval’is turės^ pasi 
tarimų su prezidentu.

TURKŲ-VENGRU SU
TARTIS

LONDONAS, spal. 22. — 
Tš patikimų šaltinių patirta, 
kad Turkija padarė ir pasira-« 
šė militarinę sutartį su Ven
grija. Ši nauja sąjunga, sako
ma, atkreipta prieš Prancūzi
ją ir “mažą
jungia Vengriją su Italija ir 
jų šalininkes Albaniją, Bulga
riją ir Graikiją.

KONFERENCIJOS

I.

1. Dėdės Šamo artileristai išmėgina 14-os eolių patranką, skiriamą pakraščių a{ 
Šios patrankos šovinys yra 1,500 
žiūrijoj, japonai vartoja kulkasvaidžius

Rugsėjo G d. Kaune įvyko 
vyskupų konferencija einamie
ms Bažnyčios ir katalikų vei
kimo reikalams apsvarstyti.

. Rugsėjo 6, 7 ir 8 dd. Kaune
legina i*-os eonų patranKą, skiriamą pakraščių apsaugai.:^ pat jvyko Katalikų fVei-
svarų. Gali skristi 14 angį. mvlių. 2. Arti Mukdeno, Mand-', • r, , , . , „.... . v o ir i j, , . , . , .... (kimo Centro atstovų konfere-

,,..................... ....... „ ---- ------- „_________įdzius prieš kinus. 3. Maryland o valstybes kalėjimų nau-Į .., .
žąją santarvę.” Ji jas viršininkas H. E. Donnell’is. Jis pirmininkavo Amerikos kalėjimų sąjungos kongrese, ncG.a- I garbes prezidiumą pa- 
įe-riia su Ttaliia ;r' įvykusiam mieste Baltimore, Md. | kviesta: turėjęs Lietuvą aplei-

fTJTCAGOTP I )SP£JAV/lUL V/ J C I §
DAR VIENAS TARYBOS 

POSĖDIS

Ko čia tautininkai galėjo pa
būgti?

Keista, pačiai konferencijai 
buvo leista įvykti, o prof. Do
vydaičiui ir dr. Turauskui bu
vo burnos užčiauptos. Bet ko 
iš savavališkos valdžios gali
ma benorėti?

VILNIAUS VADAVIMO 
S-GOS SUV-MAS

VVASHINGTON, spal. 22. 
— Šį vakarą Čion atvyko Pra
ncūzijos ministeris pirminin
kas Lavai ’is. 6:00 prezidentas 
Ifoover’is jį priėmė Baltuose 
Rūmuose. Po to jam pagerb
ti surengtas pokylis. Ryžtoj 
Baltuose Rūmuose įvyks pasi
tarimai.

NEVY YORK, spal. 22. — 
Šiandie rytą čia pasitiktas 
Prancūzijos ministeris pirmi-

KATALIKŲ VEIKIMO 
PROGRAMA

VVASHINGTON, spal. 22. 
Krašto katalikų gerovės kon
ferencija parengė katalikų 
veikimo programą 
metams, tuo būdu

SMULKIUOSIUS 
SAVININKUS

sti Apaštalų Sosto nuncijus 
arki v. Bartoloni’s, metropoli
tas arkiv. Skvireckas ir visi 
garbingieji Lietuvos vyskupai.

Rugsėjo mėn. įvyko Vilniaus 
vadavimo sąjungos suvažiavi
mas, kuris dalyvius ir daugy-

ŽENEVA, spal. 23. «- T.
Sąjungos taryba šiandie turės . . ,, ? .. .metams, tuo budu vykdant

dar vieną posėdi Mandziūn-'^, . . ,n. ....,, . i Šventojo Tėvo Pijaus XI no-jos klausimu. ,, .1 rą. Veikimo programą pnpa- 
Japonų atstovas taryboje; žino 129-ios šio krašto katali- 

pramešė, kad japonai negali kų kolegijos ir universitętai. 
nustatyti laiko, kada jų ka- Į Visose šiose įstaigose kiekvie- 
riuomenė galės apleisti oku-' ną mėnesį viena diena skiria- 
puotus Mandžiūrijos plotus. ma bet kuriai katalikų veiki-

VATIKANE TELEVIZIJA
mo sričiai.

VATIKANAS, spal. 23.*—J 
Rytoj popiet Šventasis Tėvas 

ninkas Laval’is. Krašto var-įpįjus XI iškilmingai atidarys' 
du jį sveikino valstybės sekre
torius Stimpson’as, o New 
Yorko miesto vardu — majo
ras Walker’is. Iš Batterv iš 
laimingai nulydėtas į miesto
ruinus.

ištisiems

ISPANIJOS MOTERYS 
VEIKIA

MADRIDAS, spal. 22. — I- 
televizijos aparatų (instrume- J spanijos moterys katalikės į- 
ntą), kurį išrado ir Popiežiui teikė prašymą (peticiją) res- 
dovanojo prancūzas E. Bele-
n ’as.

11:00 Laval’is su palydo
vais specialiu traukiniu nuve- nolo atvaizdą, 
žtas į Washington’ą.

publikos prezidentui ir stei
giamojo seimo pirmininkui. 

Popiežius savo atvaizdą pe- Reikalauja, kad valstybė ger- 
rsiųs į Paryžių kardinolui Ve- btų katalikų tikėjimą ir neį- 
rdier’ui ir atgal gaus kardi- • žeistų krašto gyventojų dau-

ŠEŠIOS PARTIJOS PRIEŠ 
VIENĄ

LAIMĖJO DARBININKŲ 
KANDIDATAS

LONDONAS, spal. 23. — 
Čia pat jau parlamento rinki
mai. Visų politiškų partijų va- 

k dai nukaitą dirba, perša bal
suotojau^ savo kandidatus.

Aiškėja, kad vyriausybė vi
somis priemonėmis veikia 
prieš darbo partiją. Vyriausy
bė sutelkė net šešias partijas, 
kad tik nugalėtų darbo parti
jos kandidatus.

ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

KERNE, VVestfalija, Vokie
tija, spal: 22. — Mont Cenis 
anglių kasyklos sprogimo au
kų skaičius eina didyn. Mirė 
kiti 5 darbininkai. Tad iki šiol 
mirusiųjų yra jau 17.

TAUTINIU GRUPIŲ 
KARNIVALAI

Chicagoj gyvenančios įvai
rios tautinės grupės paskatin
tos surengti karnivalus bedar
bių šelpimo fondo naudai. Tų 
grupių atstovai turėjo susiri
nkimą ir žadėjo dirbti tuo rei
kalu.
' Kaip praneša, šį sumanymą 

padarė laikraščio Chicago Dai 
ly News leidėjas Knox’as.

NAUJAS SUMANYMAS

Buvusis Cook’d apskrities Į vykdomąjį prezidiumą išrin- bę sveikintojų vienijo vienin- 
nekilojamų turtų įkainotojas kti: pral. Borisevičius, dr. Gri-i tėlis, kaip ir visos tautos, tro- 
,R?tm°re įspėja mažųjų namų nius ir kan, Sarapas. Sekre- škimas — Vilnius buvo mūsų 
savininkus, kad dabartiniai šių toriai: studentai Valiukevi-
turtų įkainotojai siekia padi- čius, Sereikytė ir Kalvaitis, 
dinti mokesčius, kurie ir be to į T_ . ...
jau perdaug aukšti. į Konferenc.joje buvo gyvai

. . ... . ... Išvarstomi visi šios milžiniškosAsesorių komisija skelbia,1 . .. ,
, , , , . . , I organizacijos reikalai ir užda-kad Cutmore neturi pagrindo

Chicagos plano komisijos 
pirmininkas SimpsOn’as mano 
padidinti mokesčius už suvar
tojamą gazoliną dviem centais 
ir tuos surinktus mokesčius 
grąžinti apskritims.

Jis sako, tuo būdu Cook’o

j gurno jausmų.
| Prašymą pasirašė pruantra 8aWninkamg
milijono katalikių.

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
DOLERIQUITO, Ekvadoras, spal.

23. — Šios respublikos prezi
dentu išrinktas darbininkų ir PARYŽIUS, spal. 22. — 
ūkininkų kandidatas Neftalis, Vietos amerikonų bankininkų 
Bonifaz’as. , i grupė čia susekė sąmokslą

—————— i prįeš amerikonišką dolerį, kad
PASIUNTĖ KARO LAIVUS jį nuverstų nuo aukso pagri

ndo ir pirmenybę duotų pran-
LONDONAS, spal. 23. - 

Vyriausybė paskelbė, kad j 
Kipro salą pasiųsti keturi ka
ro laivai sukilusiems tautinin
kams malšinti.

cūzų frankui. Iškėlus aikštlėn 
sąmokslą, dolerio priešai ku
riam laikui nurimo.

VYKSTA BERLYNAN

tokius įtarimus skelbti.

2 ŽUVO, 5 SUŽEISTA

i viniai, siekiant garbingi} tiks
lų. Joje dalyvavo 227 atsto
vai iš įvairių Lietuvos vietų 
ir 305 svečiai. (Plačiau ryt).

160 VV. Oak gat. namų gais
ro metu mergaitė ir vyriškis 
žuvo ir 5 asmenys pavojingai 
sužeisti.

TAUTININKŲ VYRIAUSY
BES UŽDRAUSTOS 

PASKAITOS

ir bus ir dėl to nesigailės ir 
gyvybių.

Sąjunga sparčiai auga. Da
bar yra 228 skyriai ir apie 
15,000 narių. Praėjusiais me
tais naujų skyrių įsteigta 50.

Vilniaus vadavimo mintis 
skleidžiama jau ir žinoma vi
sam pasauliui. Sąjunga spar
čiai auga ir jos veikimas plin
ta.

NORI BOLŠEVIKŲ PA
GALBOS

MIRĖ VAIKIUKAS

Kituomet iš trečiojo aukšto 
pro langą iškrito dviejų metų 
berniukas P. Delunro, 8533
Burley avė. Dabar jis mirė 

apskritis per metus laimėtą j., paralyžiaus. 
apie 10 milijonų dol. pajamų,
ir būtų palengvinta nekiloja- APLANKYS BERLYNĄ

ROMA, spal. 22. — Paskel- 
POLICIJOS INSPEKTORIAI bta, kad ministeris pirminin-

------------ 'kas Mussolini’s ateinančią žie-
Chicagos policijos vifšinin- mą aplankys Berlyną, 

kas Allman’as praneša, kad
artimoj ateity jis paskirs 7 
policijos inspektorius, iš kurių 
vienas bus vyriausias. .

PARYŽIAUS MAJORAS 
BERLYNE

BUS SUMAŽINTOS 
IŠLAIDOS

VVASHINGTON, spal. 22. 
— Valdžios sluoksniuose šne
kama, kad 1933 metais kariuo
menės išlaidos bus sumažintos 
15 milijonų dolerių^

ROMA, spal. 22. —- Itali
jos užsienių reik. ministeris 
Dino Grandį’s rytoj vakarą 
išvažiuoja Berlynan aplanky
ti Vokietijos kanclerį Brueni- 
ng’ą.

Grįžęs iš Berlyno ministe-

KVIECIA ATSIIMTI 
PINIGUS

Sofety State bankos valdy
ba visus savo depozitorius 
kviečia atsiimti iš banko pini
gus, ir įstaiga Imir uždaryta.

Per tris savaites trečią kar
tą apiplėšta Greyhound Bus 
Lifte* stotis, 6302 Stony Is- 
land avė.

BERLYNAS, spal. 22. — 
Čion atvyko Paryžiaus majo
ras Francois La Tour’as.

BUS 5 NAUJI KARDINOLAI

ROMA, spal. 22. — Yra ži
nių, kad Popiežiaus konsisto
rija įvyks ateinantį mėnesį. 
Bus paskirti penki nauji kar
dinolai.

DENVER, Colo., spal. 22. 
- Monarcb Pass’e ir kitose

Du plėšikai apiplėšė House- vietose daug prisnigo. Kai kur 
hold Finance Corporation į-{sniegas sutrukdė automobilių 

ris Grandi’g vyks į Ameriką, staigą, 4710 Irving Park bul. susisiekimą.

Aukščiau minėtoje Katalikų 
Veikimo Centro atstovų kon
ferencijoje sulaukta netikėto 
siurprizo. Konferencijai tarp 
kitko turėjo laikyti paskaitas 
prof. Dovydaitis ir dr. Turau- 
skas. Bet tautininkų vyriau
sybė uždraudė jiems abiem, tas 
paskaitas laikyti.

Ta žinia, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus, trenkė konf- 
jos dalyvius. Visi labai stebė
josi — kodėl? Visiems juk ži
nomas dr. Turausko doringu
mas, išmintis, karšta tėvynės 
meilė, taktas; net laisvamanių 
žurnalistai gerbia jo rimtumą 
ir džentelmentiškumą. O apie 
prof. Dovydaitį nebėra ko nė 
kalbėti. Juk nebėra Lietuvoje 
nė vieno kampelio, kur nebū
tų pasiekęs sparnuotas jo žo
dis. Ne nuo šiandien šis už- 
grūdytas katalikybės karžygys 
grumiasi su kylančia ir norin
čia pražudyti Lietuvą bedie
vybe. Jie abudu yra gyvi ir 
sveiki; tad.kokios gi priežas 
tys neleido jiems kalbėti apie 
visiems lietuviams katalikams 
taip labai rūpimą mokyklų 
klausimą? Visi kon-jos daly
viai buvo be galo nustebę, bet 
žinojo kliūtį, nors spaudai ne-

TOKIJO, spal. 22. — Iš 
Mukdeno praneša, kad Mand
žiūrijos valdovas Čang Hsueh- 
liang’as siūlo sovietų Rusijai 
koncesijas • Mandžiūrijoj, jei 
bolševikai gelbės jam kovo
ti prieš japonus.

PASKYRĖ KOMISIJĄ

BERLYNAS, spal. 22. -±- 
Prezidentas Hindenburgag pa- 
skyrė 25 narius į ekonominę 
valstybės komisiją. Paskirtie
ji komisijoje atstovaus preky
bą, pramonę, amatus, žemės 
ūkį ir darbą.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Iš feder. oro biuro 
praneša: šiandien saulėta; ša
lčiau.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.95 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.21 
Vokietijos 100 mrk. 23.25 
Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos 100 fr. 19.61
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DRAUGAS

“D RAUGAS”

Uelna kasdien, ifckyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 99.69. Pa

sai Metų — Trims Mėnesiams — 9».99, Vlensun
Mėnesiui — 76d! Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 94-00, Kopija .99o.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tlna. jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunfilama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — n-jo 11:00 iki 11:09 rak
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

t

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
. vai. po piet.

prarado teisę dalyvauti savivaldybių rinki
niuose. Tai buvo jiems netikėtas didelis smū
gis, kurio jie visai nepelnijo. Toks tautinin
kų vyriausybės darbas kaip tik yra netau- 
tiškas.

Tokios Lietuvai žalingos reformos ne
veda krašto į gerovę. Lietuvių nepasiten
kinimas jomis didėja. Ir po , to tautininkų 
vyriausybė dar mėgsta pasigirti, Kad ji dir
bu lietuvių tautos vienybei. Tokie darbai
tktai gilina nesantąikų ir demoralizuoja

• z \v suomenę.

UETUVA LAIMĖJO HAGOS TEISME.
LIETUVA NEPRIVALO ATIDARYTI GELEŽINKELIŲ 

SU LENKIJA.

Smūgi* Vilniaus grobikam* ir Ambasadorių sprendimui.

(Pabaiga) dėl Tranzito Laisvės Statuto
Medžio tm-nritALs Nemunu, i stl'aiP*niuose 7 ir 8 ir Bar- 
Komisijėlės nuomone, kiek ctdonos rekomendacijų dėl Uo

tas liečia medžio tranzitų Ne- s^ų Režimo straipsny 13-me.
Komisijėlės išvadžiojimai

“D R A U G A S”
UTHUAN'IAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday.

SUSSCRIPTIONS: One Year — 96.00. Six Montna 
— 93 50. Three Months — 92.00. On<\ Montto — 7Bc. 
Europe — One Year — 97.00. Months — 94-99. 
Copy — -01c.

Advertlslng in “DRAUGA&"

Bet tokių nepageidaujamų reformų kr“d"jXri^t»uria^Klaipė’ l,UTO “los Pr“mė“: Nore V.r- 

tas susilaukė vien dėl to, kad ligi s.ol v« R() « J” salės sutarus straipsniai 331-
dar netun auksciausios savo atstovų sudary- . J .. .. - • . i
tosios įstaigos, įstatymų leidyklos, kuri kraš-j111, Paidrašė su Anglija, bran
to vyriausybę pastato ir jos darbus kontro- cuzDa» lelija ir Japonija.

Nemuno klausimų šioje kon

Aųvertlsing ratas on appllcą

‘DRAUGAS” 2334 S. Oa

brlnga best results.
.tion.
kley Av., Chicagc

liuoja.
Tiesa, šiomis dienomis iš„ Lietuvos atėjo 

neaiški žinia apie tai, kad tautininkų vy
riausybė neva jau kelios savaitės svarsto- 
scimo rinkinių paskelbimo reikalų. Mes neži
nome, ar tai tiesa ar ne. Iš viso Lietuvos įnias skamba: 
Eita (Lietuvos telegramų agentūra) ne per 
mažai, bet visai, mažai pasaulį ir ypač lietu- taikins,

345 kalba tik apie "naviga
cijų” (paprastai tuo žodžiu %
vadinama laivų judėjimas),

vencijoje liečia Anekso 2-ro bet nuomone žo-
straipsnis pirmas ir Anekso dls navigacija apima ir 
3-čio straipsnis trečias. lmedžiV plukdymų. Todėl iš

Penktadienis, Spalio 23, 1931

•Maži*

:*i. i-uoL rihisi -vjmšbv
Okupacijos metu, vokiečiai Bruselio mieste (Belgijoj) 

buvo išlupę ir išsivežę varines nuo teisingumo rūmų duris.

OIMNOS KLAUSIMAI

Aneksn 9-ro strainsnis nir (Vnsnuneto KlaiPedos Konven-- į)abar> po 16 metų, vokiečių vyriausybė gražino Belgijai 
j eijos anekso 2-ro, straipsnio ; (jurig# Atvaizde parodoma, kaip darbininkai jas gabena 
į pirmo, išeina, kad Lietuva tu-j': senųjų vietų

“Lietilvos vyriausybė pr si-|rinti atidaryti Nemunų lygio- . _____________
kiek tat liečia visų niįs teisėmis visų valstybių pi- tranzitų, yra. numatęs atsitiki-

KĄ LIETUVOS SAVIVALDYBĖS 
VEIKLA.

Vidaus reikalų ministeris pulk. Rus
teika spaudos atstovams papasakojo apie 

Lietuvos savivaldybių veikimų.
“Nežiūrint į bendrų pasaulinę krizę, 

kuli, tiesų pasakius, mūsų krašte jaučia
ma daug mažiau, kaip kitur, šie pietai mūsų 
savivaldybėms yra pozityvaus darbo metai. 
Tas savi valdybių darbas reiškiasi visose g\-z 
veninio šakose. Savivaldybės ypatingai rū
pinasi pagerinti mūsų kelius. Tam reika
lui jos šiais metais
taisyti mašinų. Daugelis 
met statosi moderniškus tiltus, miestai e- 
iektros stotis, skerdyklas. Raseiniuose sta
toma moderniška ligoninė, taip pat plačiu 
mastu remontuojamos mokyklų patalpos, o 
daugelyje vietų jos statomos visai moder
niškos, naujos. Tai matydama, vyriausybė 
neatsisako savivaldybėms padėti. Šiais 

metais jos gavo savo būtiniems užsibrėž
tiems darbams atlikti apie du milijonus litų 
ilgametės paskolos.

Šiaip, bendrai, krašto padangė yra blai
vi. Darbo jėgos krašte yra pakankamai, 
kartais gal gal ir per maža.Vienu metu vidaus 
reikalų ministerija buvo priversta suvaržy
ti darbininkams išvažiuoti į užsienius darbo 
ieškoti. Tai padariusi, ji nesuklydo, nes 
dar dabar į rudenį, kai darbai daugelyje vie 
tų prasidėjo, visoje šalyje jokio nedarbo nė-

... - - - - - . Visų pirmiausiai, komisųa
vių tautų informuoja'apie svarbesnius Lie- Lietuvos teritorijų, čia • įskai-1 liečiams, kaip tai numatyta mus, kada ta laisve gali būti “turinti įspūdžio”, kad šis 
tuvos gyvenimo įvykius ir apie Lietuvos tant ir Klaipėdos teritorijų, i Versalės sutartyje. Nors Lie- panaikinta. Apie tiai kalba’straiusnis “nepritaikomas ’, 
vyriausybės darbus arba nors jų sumanymus' ,,rie Versalės 1919 m. birže-! luva pati atidarė šių upę, me- Statuto straipsniai 7-tas ir 8- Tranzito nutraukimas esųs jau 
Tad nenuostabu, kad lietuviai apie bet ku- >įo mėn. 28 d Traktato nusta- džio plukdymui, bet komisijė- Į tas. - įatti dešimts metu. Jeigu jis
iios savos ministerijos darbus sužino tik iš tymų straipsnių 331-345 dėl lė mano, kad Lietuva neturinti; Straipsnis 7-tas numato, kad 1 ir galėjęs būti “un mei ?.nt 
atskirų ministerių pasikalbėjimų su spaudos Nemuno.” [teisės to plukdymo reguliuoti .“išimtinais atsitikimais ir ga- ^usrifie” (valandėlei pateisi-
atstovais. ; Anekso 3-čio straipsnis 3-[savo taisyklėmis (kurios vev- iimai apribuotain laikui” tran!namas) einant 7-tuoju straip-

Antra vertus, Elta bijo meluoti — nieko ( -as skamba: [čia lenkų plukdytojus pakeisti [zito laisvė gali būti sustabdy-!suiu, tai esu būtų sunku da-
neskelbia apie vyriausybės darbus seimo "Lietuvos vyriausybė pa Lietuvos- plukdytojai*, įėjus ya, jeigu to reikalauja “rimti iiartinį stovį pateisinti 7 straip 

sušaukimo reikalu, jei tokių darbų Lietuvo- tikvias laisva. tranzitą juro- [ sieliams į Lietuvos teritori-* įvykiai liečiantieji .Valstybėj suiu, nes jis kalba apie tran- 
jt niekur negalima pastebėti. Liūdna! . mis, vandens keliais ir geležini jų). j saugumų, arba jos gyvuosius *zifb nutraukimų tik “galimai

kciaiis transportams iš i: 1 i^įy-^orįų__ Ljntvaravi ge-! interesus.” iapribuotani laikui”; neigi ko-
ležinkelis i Stfaipsnis 8-tas numato, (misijos nuomonė prekių tran

kad “šis Statutas nenustato į zitas galįs pakenkti “vaLty-
Plačiai įsivyravusi nuomonė, kad PrsJi- i\.i pėdos teritorijų arba tran 

cūzija yra pažangi valstybė. Klauskite, ger- z.įu per tų teritorijų, pritai 
biamieji, moterų. Jos pasakys, klek pažan- V. .lama tam reikalui taisyk 

s įsigijo dešimt keliams gi Prancūzija. Ten moterys neturi įgijusios j(JS> purios nustatytos Baicem- 
mgelis savivaldybių šie- lygių vyrais politiškų teisių. Tas reiškia, uo> Konferencijoj 1921 m. ba-

Dėl Kaišiadorių — Lentva- nei teisių nei pareigų valsty-'bės

ra

arba paliesti 
jos "gyvuosius interesus.” 
Bet jeigu jau Lietuva ir ga- 

Ar uždarymas Kaišiadorio— iinti, eidama šiuo straipsniu, 
tranzito laisvę, tai 
nuomonę didžiosios

net nuo tų, kurios po pasaulinio karo nusi- pritaikinta palto siuntiniams sencialiai pritaikinta tarptaū- .liano, kad anaiptol ne. dos Konvencijų su Lietuva,
verguvės pančius, atgavusios nepri- n pašto bei - telegrafo usisle- tmiam tranzitui Lietuva pa- Straipsnis 8-tas nepateisina, galėtų einant tų pačia konven- 

knnui. . K—~ 1 * 1

ra\o geležinkelio Komisijėlės esančioms karo stovy
saugumui

kad jos negali per rinkimus balsuoti ir ne
Konferencijoj 

landžio mėn. ,15-20

juristai atranda, kad “laisvas • „ 
tranzitas via faktinai nutrauk• 9»* *d. J •••ai/i-

metė

klausomybę.
Europoje yra 28 atskiros savarankiš

kos valstybės. Iš jų 5 nėra suteikusios mo- Jia|j Nemuno'‘upės ii tra'i- '*ėmė pildyti Barcelonos Sta no paro stovį tarp Lietuvos strapisniu, nors jis liečiu;- tik

įsirašusi Klaipėdos Konvencijų!,^ gu ąp27 m. gruodžio mėn. cįja, šį klausimų sureguliuoti 
Pripažiiiįįjjna in* unacijo \Aneksas III, straipsnis 3) ap įq d. rezoliucija, kuri panaiki Barcelonos Statuto 13-tą '

terims politiškų teisių, nors moterys nuolat'^ pobūdį ir bendra ekonomi- 7U^1 d^l Lan”ito laisvės. Nors j,. £en|<įjos, savaimi atpuolė tranzitų į Klaipėdų. 
to reikalauja. Tos penkios valstybės yra: r.;» naudų, kurios gali būti iŠ 
Portugalija, Šveicarija, Bulgarija, Jugosla
vija ir Prancūzija. Šitose valstybėse tad upyno LietuVo ii- kitose sri- 
valstybinė tvarka neteisinga ir atžagare:- lV>e (suprark —.Lenkijos ir 
viška. Rusijos), kurioms K aipėda y- n^n -iau vksai

17-oje valstybių moterys yra įgijusios r;, naturalė išeitis, Lietuvos 
lygiais su vyrais teises politikoje. Jos yra; "Yy/ausybė apsiima tuojau 
Norvegija, Švedija, Danija, Olandija, Ang- Į(>lSeį ir <juo
lija, Airija, Suomija, Rusija, Lietuva, Esti tiiif kui up^,

tas Statutas kalba apie pala:- j,. įa apsaUga, kurių turėta o- : Lenkija, teisybė, nepriklau- 
n i«kų ekspi:-ataeijos Nemuhu k.vn‘U tranzito laisvės veikiau- nienyje, pasirašant Klaijiėdos >o prie Klaipėdos Konveuci-

( ioinis gelžkelių linijomis, o >konvencijų. Bet kaip su jos, bet ji “esanti linkusi pu 
Kaišiadorių — Lentvaravo Ii- [straipsniu 7-tuoju, kuris duo- daryti jai privalomų žygių li
nija jau visai neveikia nuo (ja teisę nutraukti laisvų tran- kslu atidaryti tranzitų Kai- 
1920 m., juristai vis vien “ap kuomet to reikalauja šiadorių — Lentvaravo lini-

____  tempė kurpalį”: jų nuomone ši "Valstybės saugumas ir jos ja”, o juridiniu atžvilgiu ji
loti visų lengvatų dl*.la tenka skaityti veikiam gyvįejį interesai?” Šis straip- esanti surišta ir Tranzito Lais 
a„ einančiam i ir (;a’ tik laikinai Lietuvos su- snįs, juridinijuridiniu atžvilgiu, buvo vės Konvencija.

Labai malonu girdėti apie tai, kad Lie- ja, Latvija, Vokietija, Austrija, Vengrija, į£ Klapiėdos uosto, kaip ly- ^la!,dyta; todėl si-tūtas, užde- j kertiniS akmuo, kuriuo Lietu-' Pagalios šis perdėm tejulen 
ris d otuvos savivaldybės vis dėlto veikia ir dirba 

kraštui naudingų darbui nors jos ir liko 
tautininkų vyriausybės labai savotiškai re
formuotos. Kaip žinome, dėl tų reformų viso 
je Lietuvoje didelis netgi lietuvių ikaičim

Lenkija, Čekoslovakija ir I.uksemburgąs. giai. ir pačiam uoste ir ne- da' Lietuvai prievolę jų aL , a rėmė savo-atsiginimų. Jis cingas ir “suktas’ išvedžio-J •
Belgija, Ispanija ir Italija yra davusios taikinti tam'trafikui, delei da- <!a'”v L 'yra aiškus. O vienok pažiūrė- ji.uas apvainikuojama.- kuhii-

nioterinis apribotų teisę savivaldybės rinki- ‘bartinių politikos santykių Bet kalbamasai Barcelonos kini, kaip politikuojantieji ju sijos rekomendacija, kad “ai
niuose. Graikijoj ir Turkijoj — neapribotų tarp Lietuvos ir Lenkijos, bu- Statutas, uždėdamas valsty- i ristai mėgino jį apeiti sake r,auginimas susikalbamųjų li
trinę savivaldybės rinkiniuose. statymų, numatytų Barcelonos bėms prievolę palaikyti laisvų [raporte. i (Tęsinys 5 pusi.)

J. Douillet.

MASKVA K KAUKĖS.
Vertė A. Snštnskas ir J. Prunskis

/
(Tęsinys)

/
PASAULINE REVOLIUCIJA.

XII.

Kas yra “kominternas”? Kas slepiasi po 
jo išvaizda? Sovietų respublika ir 

pasaulinė revoliucija.

Aprašęs komunistų veikimų Rusijo
je, dar noriu paliesti Maskvos komunisrų 
larbo schemų užsienyje. Komunistai, ož- 
grobę- valdžių Rusi,įoje, žiūrėjo j tai kaip 
į pirmųjį savo etapų, siekiant užkariauti 
visų pasaulį. Jie stengiasi visur sukelti

rijatų, t. y. sov. Rusijos ministerijų, ir atvirai paskelbė 19^6 m. rugpjūčio m n. 
jis visiškai su pagrindu reikėtų vadinti' 7 dienų. Net patys bolševikai tvirtina, 
“komunistų propagandos komisarijatas kad komunistiška jų valdžia'siekia pa
kelti pasaulinei revoliucijai”. Į saulinės revoliucijos. Bucbarinas, faktiš-

Kad išvengtų per ankstybų konflik- * kai komupistų internacionalo vykdomojo 
tų su užsienio vyriausybėmis, kurias jie 1 komiteto galva ir vienas- įtakingiausių
mano ir rengiasi nuversti, Maskvos ko
munistai stengiasi jrodyti, kad kornhi- 
ternas esųs autonomiška įstaigų, ir per 
visų laikų jie melagingai tvirtina, kad 
tarp kominterno ir sovietų vyriausybės 
nėsų nieko bendrd, kad sov. vyriausybė 
jam “teleidžianti tik Rusijos teritorijoj pri
siglausti.

Tai per daug aiškus išsisukinėjimus, 
juoda klasfk, siūtli baltais siūlais...

Ir todėl reikia stebėtis, kad Europo
je dar yra žmonių, rimtai priimančių to
kį paaiškinimų. Ypač liūdna matyti, kad 
kai kurie atsakingi Vakarų rninisteriai,

politbiuro, t. y. pačios S. S. S. R. valdžios 
narių, įžūliai ir begėdiškai pareiškia:

I uržuazjo.- kraštams sutr -kdė padaryti 
alinis galų Jei pasaulinė iewliucija. už
uot plėfo:asis, rotų irti..., tada jokio- ga
rantijos mums nebeliktų, kad ^kapitalistai 
mūsų negilūs ir neišsmaugs. Mūsų kelias 
iuri mus vesti į pasaulinę rewl: ./'jų 
(“Pravdtt” .1921) m. sausio mėų. 10-d.)

Visiško: aišku, kad komunistų vy-
'Tegu mus ir klausia: ar tik netek* , riausybė, pasiryžusi sukelri pasaulinę iš

laukti pasaulinės revoliucijos, (kuri vis 
dar nepasirodo) iki begalybės? Iš antros 
p." ės, ar mes, valdydami socialistiškų pi o 
letariato diktatūros kraštų ilgai <lar gy
vuosime.’... Aišku, kad -urėdami savo 
rankose tik šeštųjų pasaulio dalį, mes dar

v oliuoją, panaudos visas priemones, kad
riktai pasiektų. Ji jų rengia, tarpiin;okau
jant kjiewiteinui. kurs yra svarbiausi*,
generalinis pasaulinės revoliucijos štabas.*

Neturi būti jokio abejojimo, k :d so
vietai o.ganizuoja revoliarijiškų judejmia

panašių Į Rusijos revoliucijų ir įsivalz- vadovaują savo krašto užsieni*, politikai, 
duoja, galėsiu tai padaryti visom* šalyse, j tų melų priima tokia prasme, kokia ji 
Kad tai pasiektų, ^komunistai įkūrė UI- sovietai patiekia. O iš tikrųjų, sovietų 
čiųjj komunistų internacionalų (kominter- . vyriausybė niekada neslėpė, kad ji yra
nų). ' j«9sauli«ės revoliucijos židinys. Kalininas, ! liksis neveiklūs. Jei dabar mes gyvuojn-

Kominternas pasidarė vienas komisą-' sov. renpublikpe CIK’o pirmininkas, tai me, tai darbininkų Inonu dėka, kffris

e«ame perdaug silpni prieš likusius kitas , įvairiueso krantuose ir komunistų wrti- 
penkias pasaulio dalis, kurias sudaro 
mums priešingos valstybės Mes turime 
rot tokių priešų kaip, pv., Jungtinės A- 
merikos Valstybės ir Anglija. Todėl nėra 
abejonė-, kad koiifliktas -irikvengiamns.
Aišku, toje 4. voje mes negalėsimo lai
mėti, je: pasau.'inė revoliuv’ja neatri/mr- 
’ns j pagalbų ir jei Vakarų darbininkai

jas smarkiai remia pinigais.^ 
mėginti eakelti maištus ir iššaukti suki
limus Anglijoj, Kinijoj, Indi,jo j, Austri
joj ir kitur. (Dabar jie tai jau kai, kur 
ir pasiekė, pav., Kinijoj ir k.). Ir visbo 
se tuosi atsitikimuose rusų komumstai 
buvo sugauti nusikaitimo vietoje, ir jų 
nusikaltimas dokumentaiiškai įrodytas.

Visur rado dokumentų, instrukeijų, 
eov. pinigų ir sov. instruktorių («g»nitų,

Jau buvo

organizatorių), kaip, pv., Kinuose Ibio-
d:nų.

Aš pat., turiu nesugriaunamu^ ar
gumentus įrodymui, kad čia bolševikų in
tervencija ir kad (arp kominterno ir sov. 
valdžios yra glaudus ryšys.

Čia pasisRugsiu nusviedi santykius, 
e.-ančius tarp vykdomojo kominterno k-i- 
miteto a- sov. vyriausybės, irisų pirma, 
koininterr.UA veikia pinigų «)ėk.a, gvai.a 
mų iš sov vyriausybes, i «š aiškaus pa 
vyzdžio mes tuojau pamatysime, kaip 
•Maskvos* vyr'.anu-yhė surenka tuos Kūnini 
ternui pinigus.

Kartų man i rikėje kuo greičiausiai 
išvaduoti vj«>nų svetimšalį, kuriam grėsė 
Dono Rostove areštas. Kau negai.-uiiria'i 
laiko, kall)ėda,m.a: is per ne?.vh,ni.s Inrpi- 
ninkus, aš kreipiausi tiesiog į šiauri.- 
Kaukazo komunistų partiįov sekretorių 
draugų Mikopmų (paakpin jis buvo'vi
daus ir užrienro prekybos S. S. 8 R-je 
komisarą- ).

(Bus daugiau)

koininterr.UA
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Prašau Į Mano Kampelį
Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

*Rašo prof Kampininkas -
LINKSMOS NAVYNOS. nei Voldemaras su Smetona, 

nei Capone, nei kiti panašūs 
ponai. Juk pradžia ir susivie
nijimo konstitucijos laužymo 
padaryta. Viename paragrafe, 
rodos, yra parašyta, kad L. R. 
K. S. A. valdyboje negali bū-

Pikti liežuviai kalba, kad p.
J. Šaliūnas, L. R. K. S. A. 
centro sekretorius, yra nariu 
ir “tautiškojo” susivienijimo.
P. Loppatto, katalikų susivie
nijimo legališkas patarėjas ir' ti žmonės, kurie prie kitos pa 
be “svieto” piktų liežuvių našios rūšies organizacijos pri 
žinomas kaipo žmogus, kuris klauso, 
ant dviejų kėdžių sėdi. Dabar
jo kandidatūra yra statoma 
i SLA. iždininkus. Jei p. Lop
patto gali būti abiejų susivie- 
nijimų legališku patarėju ir 
“runyti” į laisvamanių Susi
vienijimo iždininkus, tai ko
dėl p. J. Šaliūnui nebūti) ga
lima kandidatuoti ir į antrojo 
susivienijimo sekretorius?Juk 
tai geriausias kelias į “unijų”. 
Sakysit — konstitucija nelei
džia. Tai niekis. Kas šioj ga
dynėj su konstitucijomis skai
tosi. To nedaro nei Musolinį,

Šnekama, kad sviets į naujų 
vainų rengiasi, o mūsiškiai 
balšavikai jau vajevojasi. Kol 
kas da tik liežuviais, ale vie
nas tavorščius pasakė, kad iš 
to maža rokunda. Esu, dėl do
lerio pasidalinus tavorščiam į 
dvi gengi — bimbinius ir pru- 
seikinius, reikėtų imti Čika
gos butlegerių priklodas, t. *y. 
gaudyti savo neprietelius ir 
raido duoti. Kitaip savo ne
prietelių neišnysčysi.

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS 
TEISME

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ii,ių grųžinti tarptauitniam 
tranzitui.” Šie “politiški ju
ristai” atrado, kad šiedvi val- 
stiji (reiškia, Lietuva ir Len
kija) “grų'žindamos šių linijų 
tranzitui, turi tuo pačiu prie
volę sudaryti techniškas sutar
tis”, kurios esančios būtinos, 
kad tarptautinis tranzitas 
veiktų patenkinamai.
Atidavimas bylos Hagos teis- 

' mui.
Šitoksai Tranzito Komisi

jos raportas buv.o . patiektas 
Tautų Sųjungos Tarybos po
sėdžiui 1930 m, rugsėjo mėne
syj. Taryba atrado, kad Komi- 
si jos raportas “iškelia ypatin
go svarbius klausimus, turint 
omenyje bendruosius intere 
sus” ir kad “Taryba tikrai 
negalėtų šiais klausimais išsi
reikšti be nuodugnaus šio ra
porto išgvildenimo.” Todėl Ta 
rvba nutarė šį klausimų atidė
ti ligi sekančio savo posėdžio, 
kuris įvyks 1931 m. sausio 
mėnesyj.

Laike ilgų debatų, kurie įvy 
ko šiame Tarybos posėdyj dėl 
kalbamojo Tranzito Komisijos 
raporto, Lietuva užėmė griež
tai priešinga Tranzito Komisi
jai pozicijų. Ji nuodugniai į- 
i odinė jo, kad nei viena sutar
tis, nei vienas Lietuvos tarp
tautinis užsiangažavimas (pa
sižadėjimas) neuždeda jai jo
kios prievolės atidaryti tran
zitų su Lenkija geleinkeliais, 
upėmis, ar kitokiu būdu. Lie
tuvos delęgatai išnaujo išdės
tė visų Lietuvos — Lenkijos 
ginčo bylų, nurodydami len
kų politinius tikslus, prideng
tus techniško susisiekimo for
ma. Jie nurodė, kad ši byla 
yra kilusi iš Tarybos priimtos 
1927 m. gruodžio mėn. 10 d. 
rezoliucijos, kuri uždėjo a- 
1 iem šalim pareigų “pradėti 
derybas.” Lietuva sąžiningai 
1n« derybas vedė, bet rezoliu
cija neuždėjo, ir negalėjo už
dėti, Lietuvai pareigos suside- 
įėti jai nepriimtinittis pama
tais. Lietuva lojaliai vykdė 
Tarybos rezoliucijų, bet ji ne
gali sutikti' nei su Tranzito 
Komisijos raporto Išvadomis,

nei su jos rekomendacijomis, 
kitais žodžiais, Lietuva dabar
tinėmis sųlygomis, t. y. kol 
neišrištas pamatinis Vilniaus

Jėzus Kristus -- Karalius

Šio mėnesio paskutinį sek
madienį, t. y. spalių 25 dienų, 
Katalikų Bažnyčia švenčia 
garbingų! Jėzaus Kristaus — 
KARALIAUS Šventę, kurių 
prieš keleris metus įvedė da
bartinis Popiežius Pijus XI. 
Šv. Tėvas, persiėmęs Išgany
tojo Kristaus dvasia ir išmin
tim, ryžosi išpopuliarinti gar
bingų šventę po visų pasaulį 
— mums priminti, kad Jėzus 
Kristus tikrai karaliaują mū
sų širdy ir sieloj, kai nugali
me piktų savo sielos išgany
mui. \

J. E. vyskupas Petras — 
Pranciškus Būčys, M. I. C., 
savo veikale “Jėzus Kristus 
Pasaulio Išgelbėtojas”, ryš
kiai nušviečia, sakydamas,

ra mūsų Tėvas. Mes esame Jo 
rankų tik padarinys. Mūsų šie 
la yra laisva, dvasia ir ne
mirštanti. Tai yra Dievo pa
veikslas ir panašumas. Mųsų 
siela neturi Tėvo, o turi tik 
Dievų. Iš neapimiamos meilės 
Dievas apdovanojo mūsų 
sielų dvasinėmis malonėmis ir 
galiomis. Begalinė Dievo iš
mintis ir Jo meilė palietė mū 
sų būtybę ir viską parūpino 
mūsų gyvenimui, Dieviškoje 
savo Apvaizdoje Dievas Pats 
rūpinasi kiekviena žmogysta.' 
“Argi ne du žvirbliu parduo- į 
dama už skatikų? tačiau nė 
vienas iš jų nekrinta žemėn be 
jūsų Tėvo. Jūsų gi galvos plau 
kai visi suskaityti. Todėl nebi- i 
jokite; jūs vertesni už daugelį

jybės lygybę, nes Tėvo bega
linis gerumas ir meilė atsis
pindi Jo Sūnaus sieloje.

Jėzus Kristus norėjo ištir
ti savo mokinių tikėjimų ir 
klausė jų, tardamas: “Kų žmo 
nės sako esant žmogaus Sū-

Jėzus Kristus dažnai nori įsako: “Aš juos siunčiau”. Ir 
ištirti mūsų sielas. Jis akais-J nuolankiai imti ir pabučiuoti 
tina mūsų sielas per skaus- kiekvienų kryželi, kurį gail
inus, smūgius, ligas, nuliūdi
mus. Jis pašalina mūsų abejo
jimus, įsakydamas, kad Šv. 
Petrui įsakė: “Kelkis, nu 
ženk ir eik su jais, nė kieknų?” (Mat. XVI, 13). Šv. Pe

tro tikėjimas, šv. Jono pri- ’ neabejodamas, nes aš juos 
sirišimas ir širdies skaistu-j (Apašt. Darb. X,
mas suteikė Didžiųjam Moky-i^O). Tad turi ramiai sutikti ir 
tojui didelio džiaugsmo, kad Pr^mti kiekvienų siunčiamų 
ryžosi ištesėti Švč. Trejybės į mums kryželį ir kantriai pa- 
sprendimų net sunkia mirtim.: kelti visus smūgius. Kristus*

kad “Kristus yra Karalius. ”, žvirblių ” (Mat. X, 19—31).
Jėzus Kristus, “būdamas Do
vydo giminės vyras ir turė
damas savo karališkos kilmės

Dievas viską teikia savo 
vaikams, kų tik turi, ir tai vi
sa, kuo Jis yra. Jis yra visų

įrodymų, Jis turėjo teisės už- 'mūsų Tėvas, nes įganyto jas, 
imti Izraelio sostų tuomet tuš- mokydamas mus “Pater Nos-

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

Tik 10% Derliaus Teliko 

Valstijoj

name ir dėkoti už kiekvienų 
smūgį, kurs ištinka mūsų gy
venime, kad galėtumėm tapti 
vertais Šv. Kristoforo sekė
jais.

Nesirūpink niežėji- 

pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

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

žemo
FOR S K IN i « R i Tft T I O N S

10 PIECE COSJViETię
SĖT $1.97

Thl» ls a Famous Vivanl Sėt and In- 
eludea face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tluua Cream $1.00. Depilatory $1.00. 
račiai Astrlngent $1.76. Bath Salt 1.00, 
Toli.t Water $1.25. Perfume $2.75, Brll- 
llantlne 75c. Skln Whltener 75c. Totai 
Value >12.00. Speclal prlce, $1.07 for all 
ton pleces to tntroduca tbla lino.

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

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

ter” melstis, mokė “Tėve Mū-!
sų”, o ne “Tėve Mano”.

Tad šią valandų garbiname
Tave, Abba Tėve, nes Tu mus i . 1sutvėrei. Ir maldaujame stip
rybės, kad būtumėm nuolan
kūs ir atsidavę Tau, Abba Tė-1 
ve, kiekvienoj minty, kiekvie
nam žody ir darbe.

Jėzus Kristus padarė atly
ginimų Amžinųjam Tėvui. Jė-' 
zaus žmogiškoji Širdis tai at- 

tė nėra iš šio pasaulio. Bet lai-J gailos — atlyginimo vaidmuo. •

čių. Jei Jis užėmė daug aukš
tesnį viso pasaulio dvasios

klausimas, negali savo politi-, sostų. Jis pats padarė šioje 
kos pakeisti ir atidaryti. su- žemėje Dangaus Karalystę ir
sisiekimui su Lenkija savo ge
ležinkelių.

Visas didelis Tarybos rezo
liucijoj numatytas planas “už- 
megsti santykius”, aišku, nu
ėjo niekais. “Paskutinis šiau-

tapo tos sielų valstybės kara
lium. Jo karaliavimas plito, 
plinta ir plis, kol apims visų 
pasaulį. ’Dar įvyks šioje aša
rų pakalnėje atsitikimų, ko
kių nesvajojo drąsieji valsty-

das”, už kurio (galima buvo ibių ir tautų tvarkytojai. Jis 
užsikabinti, — buvo Tranzito S pats pasakė, kad Jo karalys- 
Komisijos raportas ir ypatm-

jgai jo esencialė dalis dėl Kai mingas būtų tas pasaulis, jei “Tuo mes pažinome Dievo
šiadorių — Lentvaravo linijos 
atidarymo. Šiuo ir nutarta pa- 
sinaudoti.

Pasiūlyta kreiptis į Hagos 
Taiptautinį Teismų, kuris iš
rištų ginčų tarp Tranzito 
Komisijos ir Lietuvos griežtai 
priešingos nuomonės. Lietuva 
su tuo sutiko. Taigi. šiame po
sėdy ir nutarta atsiklausti 
Dagos Tarptautinio Teismo 
“patariamosios nuomonės” 
(ji nėra privaloma) ir sufor
muluota sekantis paklausimas:

“Taryba prašo Tarptautinį 
Teismų malonėti pareikšti kon 
sultatyvę nuomonę einant 
Pakto 14 straipsniu, sekančiu 
klausimu:

Ar tarptautiniai esantieji 
galioj pasižadejiinai, faktinoje 
padėtyje, verčia Lietuvą — 
ir jeigu taip, tai kuriomis są
lygomis, — padaryti žygių ati- 
di. cymui trafiko, ar tam tikrų 
trafiko kategorijų Kaišiado
rių — Lentvaravo geležinkelio 
šaktje?”

rimtai perskaitytų parašų meilę, kad Jis guldė už mus
kybojusį ties mirštančio V. 
Jėzaus galva ir nuoširdžiai Jį 
pripažintų pirmiausiai savo sų 
žinės karalium. Tada viskas 
išsitaisytų, tada liautųsi ka
rai, tada meilės Karalius pa
laimos spinduliais aptektų 
visą žemę ir ji nebebūtų aša- 
rų pakalnė” (504 pusk).

Taip, tikrai! O dangiškasis 
mūsų Tėvas mums teikia be- 
galinę savo meilę ir apvaizdų. 
Dievas mus sutvėrė, taigi, y-

savo gyvybę” (I Jon4 III, 16).,' 
Tame vaizduojame Švč. Tre

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzuinas Bordeo)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephon^ Randolph <727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9000

džiamas Hagos Teisme perei
tų mėnesį. Kaip matėm., 
Hagos Teismas pilnai 
pripažino teisybę Lietuvos pu
sėj ir vienbalsiai pripažino, 
kad jokios sutartys nei pasi
žadėjimai Lietuvos neverčia 
susisiekimų su Lenk’ja atida
lyti.

Tuo būdu visos Lenkijos pa
stangos priversti L’etuvų už- 
megsti su ja santykius ir vėl

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mieeto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pieta

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatoe 
— < Iki 9 vai.

4141 Archer Avė. Tel. Lafayette 7227

i učjo niekais. Ji magino kas
is .s klausimas ir buvo spren-įii, bet įkando — akmeni.

■sn.ir’s; virus*

Namų Tel. Hyds Perk 2296

A. A, OLlŠ
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE STREET 
Room 1924 Tel. Randolph 0322
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
2241 80. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vaka>r 
Utarn., Ketv. Ir Subatoe vakare

Pirkitės sultingųjų vynuogių pirui 
negu bus pervėlu. Didžiuma derliaus jau 
išgabenta. Geriausiosios vynuogės jau 
markete. Iš išsiųstų vynuogių beliko pu
sė to, kas būdavo šiuo laiku rinkoj.

Atėjus vėsesniam orui, neliko jokio rei
kalo atidėlioti pirkimų sunkos reikalams. 
Kalifornijos Sultingosios Vynuogės yra 
cukringesnės, negu buvo per metų metus, 
todėl šiemet sunka yra geriausios rūšies.

Atmink, kad vynuogių sunkos vartoji
mas namų reikalams yra legalus.

Pamatyk savo pardavėjų šiandie ir už
sisakyk savo reikalams. Jų išteklius kas
dien mažėja, o lietus gali ant sykio sulai
kyti siuntimų.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, Califomia 
Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 

vynuogių gamybos 

...  • J :

• ! Bes Vaa 380-5th Avenuj, New York

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS

Geriausias skustuvas 

— •rh« grąžiname 

pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis į mus 

80c. už 5 — $i už 10 
Sempelis — ioc.

PROSAM CORPORATION•m naiT AVINUI

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
Gryno šįlko moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui 79 
z

Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 
visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po ............... .............................. 79°

This new ęheese 
treat

Now—Kraft-Phenis’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery ont 
caneat it freely!

Velveeta spreads, slices, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT.

VAlveeta
V Ths Deliciout New Cheese Food

I
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Labdarybės Skyrius.
ORGANIZUOTA LABDARA ir kurs laikosi asmeniškumo

BĖ. pažiūrų? Asmeninių šelpėjų i karui. Bilietai nebrangus, tik
------------ yra labai nežymus skaičius,

kų, tuo seimas skaitysis la- čiai ateinančių, žiemų vargo,
biau pasisekusiu. .šalčio ir bado nekęstų. 1X1

Dabar geras laikas iš anksto Į Savo artymų mylėkime

pardayinėti bilietus seimo va-;kaip patys save.
O. Valdyba.

50c.
Nuoširdus prašymas visoms 

draugijoms.
Gerbiamosios lietuvių kata

3?

te LABD. SĄ-GOS 3 KP. 
SUSIRINKIMO.

u
Paskutinę dienų prieš savo kad apie tai neverta nė kal- 

zetikėtų mirimų senatorius D. bėti. Jei negyvuotų tam tik- 
.Torrow iš New Jersey’o vai- ros organizacijos, — vargšai 
; tybės vienam susirinkime kai greitai badu išmirtų. Atskiri Įlikų draugijos! Šiuomi nuošir- Cicero, III. (Radio Stotis
i ėjo apie labdarybę. Jis ragi- žmonės ir norėdami negalėtų ' džiai prašome savo susirinki- AJJ) — Pereitų sekmadienį
::o susirinkusius labdarybę or- jų visų sušelpti. !muose iškelti ir pasvarstyti Labd. Sų-gos 3 kuopos įvyko
• anizuoti. Sakė, kad tik orga- Tų darbų, visų vargšų sušel-1Labd. Sųjungos reikalingumų susirinkimas, par. mokyklos
. izuotas veikimas gali būt sek- pimų galima tik organizuotai išeivijoj ir nutarti per 12-jį kambary.
;.iingas. atlikti. Tad labdarybė, iš tik išeinu patapti garbės nariais Susirinkin^ atidarė pirai.

rujų turi būt organizuota. (mokestis $100). mokus- R griubicnS> Rurf ss,0 kai-
A. !tį gulima išmokėti ratomis per: 

i keturis metus — po $25. To i

DRAUGO”
IlItS

Daugelis stebėjosi tuo su
manymu. Bet nėra ko stebė-1 
v.s, kaip tai išaiškina krašto'
: ocialinės tarnybos katalikų 
: įokyklų direktorius kun. dr.1 
• J. Haas’as. Jis nurodo,
! ad pačioj Amerikoj indivi
dualinis žmonių gyvenimas įI
tirto kolektyviniu. Tai įvyko j
per*pastaruosius kelis dešimt-!
mečius. Komplikuotoj (supai-i

iotoj) organizuotoj sistemoj,!
kurioje šiandie gyvename, ne-'

J ° I įvairių

(Tųsa 5 pusi.)
LABD. SĄJUNGOS CENTRO neišgalint, prašomos apsidėti 

VALDYBOS ŽODIS VI- įmetimais mokesčiais Labd.'
SOMS KUOPOMS. Sąjungai po $5 ar $10 į me- j 

tus. Pavieniai irgi gali tapti, 
aibės nariais mokėdami kas 

išgalės. Pirmąjį
Labd. Sųjungos seimas jau s 

netoli — lapkr. 15 d., ir įvyks met ‘pagal 
Dievo Apveizdos parapijos sa- mokestį prašome įmokėti pei 
lėje. Dėl to, šiuomi raginame seimų,
visas kuopas prieš seimų at-! Diplomai lankia, kuopų, 
laikyti susirinkimus, iškelti I Pereitas Labd. Sų-gos sei-

sumanymų, juos ap- u,as kaj kiekviena kuo
ir seimui

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

manomas nė menkiausias ne . ,’ , , . 1 svarstytipriklausomas atskiro žmogaus,.. . . . .
-.eikimas. Yra miratij, kurinį'“ »«■»»» ‘u„ rarasti »o<h», už kuriuos 
•yventojų skaičius prašoka^“'*' 8lelc‘au iMUOkejut ūkio bus suteikta diplomai, garbės 
milijonus. Kųgera gali vienas! ° aS‘ požymiai. Iki šiol žinoma, kad
: mogus atlikti savo geraisiais1 Taip pat’- visos kuopos pra‘ tikdvi kuoPi gaus tokius gar- 
darbais! Nieko naudinga. Kas *°,nos Pasidarbuoti, kad visos bes požymius, t. y. 1 kp. - 

katalikiškos

patiekti. j,a per uieįus sukeltų $1,000' 
sekamam seime

Prasidės Spalių Mėn. 28 A
Su Margumynų VAKARU

So. Antano Parapijos Salėj,

CICERO, ILL. &

1 ita organizacija. Jei šiandie 
yra organizuota pramonė, or- 
anizuoti bankai, auklėjimas^ 

darbas ir, kt., tai turi būti or
ganizuota ir labdarybė.

Yra žmonių, kurie sako, kad 
ikroji krikščioniška labda

rybė yra asmeninė labdarybė. 
Sako panaikink tų asmenini 
veikimų, tuojau atsisveikinsi 
ir su labdarybė. Taip pat pa- 
žymi, kad davėjas turi aktua
liai patarnauti ėmėjui.

Tiesa, sako kun. dr. Ha
as’as, kad asmeninis tarnavi
mas yra idealus ir labiau geis
tinas, negu netiesioginiai or
ganizacijos metodai.

Bet ar daug gali vargšai 
laimėti iš to, kurs gali duoti

mus katalikiškos draugijos šv. Kryžiaus parap., ir 3 kp. 
atsiųstų seiman savu atstovus; — gv. Antano parapijoj. Bet 
taipgi pakviesti savo koloni- yia vilties, kad seime atsiras 
jos gerb. biznierius, profesio- L daugiau tokių kuopų. • 
nalus, kad skaitlingai seime Atvežkit pinigų į Centro susi 
dalyvautų. rinkimų.

Kuopų valdybos turi parei- Pereitame Centro valdybos 
gos nueiti pas savo gerb. susirinkime nutarta pataisyti 
klebonus ir paprašyti, kad iš keliai mūsų ūky. Darbas jau 
sakyklų paskelbtų žmonėms pradėtas ir dėl to reikalinga

Bayęr Aspirin pagalins jūsų kentė
jimus be jokio pakenkimo ir J trum
pą laiką. Nuryklt tabletėlę su bis- 

vairdenio. Skausmas išnyks! 
yąi taip lengva atsikratyti

danties skaudėjimo; galvos skaudė
jimo nuo kokios nors priežasties. 
Muskulų gėlimai, paeinantys nuo 
reumatizmo, lumbago; delei šalčių ar 
persidlrbimo, lengvai nuveikiami. 
Tie neišaiškinami motferų skausmai 
tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skaus
mą yra su B&yer Aspirln. Jo veiki
mą daktarai užgirla. Jie žino. kad 
Tikras Aspirln yja saugus — nega
li padaryti žalos. Jis neveikia šir
dies. Dėžutė ir tabletės visuomet 
turį Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer Aspl-

apie Labd. Sąjungos seimą ir pinigai. Kuopos prašomos SSSJT’UiJSS
pakviestų žmones dalyvauti vežti-pinigų į Centro Valdv-ilr iv prtMiaikyeite, us visuomet su- 

taip seime, kaip ir ruošiamam bos suseirinkimų šį mėn. 28 d.
vakare, kuriame bus atvaidiu- 
ta dailus vaizdelis — Apkal
bos ir meilė”.

RISTYNES

KUMŠTYNES

DAINOS

MUZIKA

KALBOS IR

KITI MARGUMYNAI

VISI DĖMĖSIU!
VISUS AMERIKOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI

ŠIE LAIKRAŠČAI

“Draugas”, dienraštis 2334 
So. Oakley Avė. Chicago, 
III. Kaina metams $6.00.

Skelbimų reikalu.

Visos kuopos, kurios rinko 
biznierių skelbimus vakaro 
programai, prašomos tuos skel 
bimus atvežti į Centro valdy
bos posėdį, kuris įvyks Auš
ros Vartų parap. mokykloje 
šio mėnesio 28 d. Jeigu kurios 
nespės tų dienų skelbimus at
vežti, tada prašomos atvežti 
tiesiog “Draugo” admi
nistracijai ne vėliau lapkr. 
1 d.

Kuopoms už Cmcagos.

Prašome į talkų.
Šiais laikais daugeliui žmo

nių nedirbant, šiuo kviečiame 
Labd. Sų-gai į talkų — ūky 
padirbėti. Reikia keliai patai
syti, miškas apgenėti, tvenki
nys padaryti ir kiti darbai at
likti. Valgis bus duodamas 
dykai, o kurie norės galės ir 
nakvynę gauti. Tat pasišven
tusius kilniems darbams pra
šome susiorganizuoti ir užsi
registruoti kuopų arba Centro 
valdyboje. Butų gera, kad kas 
paaukotų savo trokus darbi
ninkams nuvežti ir parvežti. 

Vargšų globa.
Vargšų globos veikimų bū-

daug kentėjimo, jeigu jus tik atsi
minsite apie Bayer Aspirin tabletes.

Darbininkas”, eina du 
kartu e savaitėje, 366 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

“Garsas”, savaitinis 73 
K. South Str., VVilkes Ba- 
rre, Pa. Kaina, metams

$2.00.

“Laivas”, savaitinis
2334 So. Oftkley Avė. Chi
cago, III. Kaina metams 
$2.00

‘Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wood str., Chi
cago, Ilk Metams $3.50.

Labd. Sųjungos kuopos, gy-, tiimi reikia atgaivinti. Todėl 
vuojančios— toliau nuo Clii- 'Labd. Sų-gos kuopos prašo 
cagos ir negalinčios atsiųsti į inos’ susitarus su gerb. klebo- 
seimų savo atstovų, visus nu- na*s, pakviesti visas draugi- 
tarinrus, sumanymus ir aukas Jas> kad j°s išrinktų atstovus 
prašomos siųsti šiuo adresu: ’r tuojau sudarytų vargšams 
Rev. F. Kudirka, 2334 So. globot i komitetų po L. Sų-gos 
Oakley Avė., Chicago, Ilk ' kp. priežiūra. Surinktomis tam 
Bažnyčiose kolektos reikalu. aukomis šelpti varg-

Tose parapijose, kuriose šus teisingai, atsižiūrint- jų 
<ųi nebuvo įvykinta, koieiua J,a,loties.
Labd. Sąjungai, kuopų va’dy-1 Bedarbe siaučia ir galo jai 
bos privalo tuojau nueiti pas da nesimato, lat, visų pareiga 
gerb. klebonų ir paprašyti, pasirūpinti, kad mūsų tautie- 
kad paskirtų sekmadienį. Pa-i
geidaujama prieš seimų.

Be to, visos kuopos prašo
mos stengtis, kiek galima, su
kelti didesnių seimui aukų.
Juo daugiau įplauks seime ali-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 I

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, t>et eikit pas į 

tikrą specialistą, ne pas kokj n e pa
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzamlnavimo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suraidymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — geopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi- < 
stškas bakteriologlškas egzamlnavl- 1 
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 1 
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- , 
vumas sugi’yS Jums taip kaip buvo-l 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įsi- 
kerėjusią. chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W J'ACKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės .
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1

po plet Vakarais nuo 5 iki 7

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 po 
plet

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

“Moterų Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chicago, 
111. Kaina metams $2.00.

RINE^

Mario. Co., Dpe H. S., 9B. Ofck, St., Chirago

Tyros. Aiškios, S

GRAŽIOS A<TB

V ra didelis turtas

Murina valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care*
Reaiity” ant pareikalavimo.

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimertto

PAIN-EXPELLElR

f. A. D.

Ji

Lumgago pilės i
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės. '
Tų gyduolių senai svlo- 

tus laukė, tiri jau yra ga
tavos.

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

T. A. D. TONIC p>r 
12 metų tukstančiams 
žmonių ’ pataisė sveikatą,

O dar milijonai nežino. j
Dabar su tai* vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visu» vidurių blogumus pataisyti. 

(T. A. D. prddudtk turi Ir daug kttb- j 
kių vaistų. •

Reikalaukit apttekose arba iš T. i
A. D. produets.

3133 SO: HALSTED STREET 

Chicago, Iii.

BANCEVKrtJS risis su galinėtam WALTZ, MINGILA su A. 

KRY2ITTM.

Dainuos choras, solistai, bus gražios muzikos.

Kalbės nesenai iš Lietuvos atvykęs Lietuvos armijos kapitonas
P. JURGĖLA.

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791

■
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IŠ LABDARYBĖS BTO^“ pa"‘"ti 1#Ma
Iš LABD. SĄ-GOS 3 KP. 

SUSIRINKIMO.
VISI STOKIME Į LABD. 

DARBĄ. Tel. Cicero 6766

DAKTARAI:

(Tąsa iš 4 pusi.)
boję papasakojo, kad ir Lie
tuvoje labdaringas darbas gra; kini ateitimi 
žiai dirbamas, kad našlaičiai, Dabar bedarbė. Daug pavie-

pagelbą, įsirašant Labd. Są- KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ 
gos 3 kuopon, kurios susirin- PAVARGUSIO DARBI- 
kiniai būna kas trečias sek- NINKO.
madienis kiekvieno mėnesio, 1 "Mano kelių savaičių kūdikio vi.
valandą po pietų, ŠV. Antano du,™iUl sukietėjo nuo mano ple- 1 

'trr -cr no , pasakė viena motina iš Ne-
-------------- I parapijos mokyklos kainbary. braakos. "Jis neleido miegoti naktį- 1

_. T,1 w • r» 1 • 1 UJ • oi mla ,r nuui° vyras snausdavo antCicero, III. —Visi skis apy- Remkime labdaringus 3 kp. deSko ofise, po to daktaras patarė! 

linkės lietuviai, visi susirūpin darbus. Visi vargšai bus už tai
dėkingi. J® vldurėllai veikė gerai Ir jis dau- 1

& ’ glau netrukdė musų p© i Įsi o". Saugo- !
kis Ca-storljos Imitacijų. Fletcherio 
parašas reiškia tikrų Castorijų, gry-

Joseph Lapinskas,
ir seneliai puikiai aprūpinami. njų, šeimynų ligonių, senelių gyvenama vieta 1337 S. 49 Ct., nai augmeninę.emekenksmingų, dak-

. Kuopa labai nužiiĄ»o, kad1 našlaičių ir mažą kūdikėlių laiškams 1301 So. 50 Court. kūdikiams nuo sukietėjimo, degiio, ,le1, 
n. Sriubienė vėl užėmė savo ...... Cicero, 111. slogų’ nerimavimo ir tt. (68j Įp. Sriubienė vėl užėmė savo (yra vaige paskendusių, 
viet, ir pradėjo veikti. | Netur5dand kur dingti nė.

Susirinkimas buvo labai prie ko pagelbos šauktis, tie 
skaitlingas. Kuopon įsirašė 6 nelaimingieji vargšai glau- 
nauji nariai. 16 vargšų gavo džias prie vietinės Labd. Są- 
pašalpos, kuriai išmokėta gos 3 kuopos, kuri, kaip mo 
$113.00.

L. S. 1 kuopa ruošiasi prie 
seimo, kuris įvyks 15 d. lap-,
krivio. Laiškus draugijoms da , 

Cicero, m. - Siirake aukų. y.
. - riukė« vieš°j rtokUavo, (jya-sos draugijos laiJkus priim i

tina savo vaikeliais rūpinasi įvyko šios klai os, H atbtovus renka. Labdarė. I

klaidų Pataisymas.

t, kur turėjo būti p-lė A. Vaiči- 
kauskaitė ir surinkusi aukų

Perskaityta kvietimas į Lab kiek tik gali. 
darių Są-gos 12 seimą ir vien- Neturtinga ir neskaitlinga
balsiai priimtas. Išrinkta ai- j nariais kuopa, bet gerb. klebo- $13—0, buvo paiašyta A. A ai 
stovai ir paskirta graži auka. no kun. H. J. Vaičuno valdy- /‘ikauskienė, ^lai

Labd. Są-gos 3 kuopa rengia bos ir narių nenuilstamu P"1® J. Vasiliniutė surinko au- pažadėjo teikti papigintų kvie- 
šaunų vakarą su nematytu pro darbštumu, veikia ruošia va- $5.57, o ne 54c, p lė S. labdarybei. Jais bus mai- 
gramu. Tikietai jau padarvti j karus, viešąsias rinkliavas ir Laudonskaitė surinko $4.97. 
ir susirinkime išdalinti, kad T. p. Tai gražūs girtini Labda- ^buvo P^avusi aukų
kiekvienas iš anksto įsigytų.! i ių 3 kuopos darbai. dieną.
Tikietai pigūs. Vakaras įvyks, Visi Ciceros lietuviai kata-! Atsipiašau už klaidas. Be
lapkr. 15 d., parapijos salėje, likai turėtų stoti vargšams į ito’ ir v4enOb šeimininkės ne-
_______ 1 i buvo paminėtas vardas, tai p.

i Rakauskienės.I
Ponas J. Bačiunas, geras 

mūsų biznierius; verta ji rem
ti, nes jis daug labdariams au

G R A B O R I-A h

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti | 
todėl, kad priklau- ! 
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

SefWe?ana. "m 1439 S. 49 Court, Cicero, III.
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

TRUMPOS ŽINELĖS.

Federalė farmų taryba

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 40 COVRT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Canal 6764 lies. Republie 5350

DR. A. RAČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va-kų* 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis Uk 
iškaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd. STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliotais pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
tinami bedarbiai.

— West ‘Side (Chicagoje)
lietuvių kolonija jau pradėjo 
rūpintis vargšais, kuriems ar- iCor‘ So‘ Leavitt st Tel- Canal 0222 
tinasi sunki žiema. Kilos kolo-;
nijos ir-gi turėtų susirūpin- valandos 1—3 & 7—8 vaj. vak. 

t i. Suvargusių šeimynų skai
čius didėja. Ofi8° TeL VictQry 3687

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

12 ryto

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

S. D. LACHAVICH > ”e7mir5kit’ .
„..„„-c, , . i.-- j • -kai kadi lapkričio lo d. vietine Ulu Ji 111 U3l\ftLIETUVIS GRABORIUS ikota. Jo biznis randasi xo()l' , , * , . HAumu u'i'»pi.''i’1 Labd. Są-gos kuopa rengia LALS-LEL S1KEE1

i Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. J yo> 49 Avė. Jįsaį viešai l’in-
Laidotuvėse pa- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano i

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2 516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

B. A. LACHAVICH

Tel. Cicero 5927

— • j , -r— , Antras ofista ir Rezidencija
kliavai aukojo 17 svarų me- 1 Pe Has | 5504 s. AKTESIAN AVĖ.
sos. Ačiū jam. |bUB vargšams šelpti. Otįo Vll MlIO
„ . v . . - , - — Mary Mahanoy, 71 m. ain ^ak. Antro ot vai.: nuo 3-6 po
Ponia Rak., Viena Seimininkių1 v. . . . piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

1 - 1 - *1 (Ui ’ • ziaUS vienam Cllicagos prie- Šventadieniais pagal sutarimu,dar pridavė $1.00 nuo viesos ^1- mm

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 8TREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavltt St. 

tel. Canal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėllo/ pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai,: 2 Iki 6 po pietų, T iki 9 vųfc 

Offico: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON'
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

\
Office Ph,on» 

Wentworth 8096

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^ A dykai.

t
3307 Aubum Avenue

j Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AtJBURN AVENUE 

Chicago, Dl.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 g n ■
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUBĄS
LIETUVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Reosevett 7882

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
, Ghieago, TU

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREEI
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S, A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
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

10-12miesty, įnirdama savo turtą 
$500,000 išmintingai paskirstė.
Dalį savo turto uži-ašė labda
ringoms įstaigoms.

— Pasiturintis katalikas C.
M. O’Farrell Chicagoje mir
damas labdaringoms įstaigčms 

__ - užrašė $500,000.
Town.oriLke.~- Labd. X “Apkalbos ir meilė”,'

Sujungus 1 kuopa visu Sn,ar- «^žus T®ksm« valzdehs; ----------— -
kuuiS rengiasi prie vakaro, k u su ir Sokials tas ““
ris įvyks ateinanti sek.uadie- ««<«J 13 d-
_ 25 d. spalio, J. K renčia u.‘i P®r L-hd. S»-go5 Seimų Dte- 
svetainėj, 4600 So. Wood St. v0 Apveikiąs parap. salėje.

Bus atvaidinta labai gražus Veikal« _loS North Side artls- 
veikalas “Šv, Cieilija”. ’uėgėjai.

Šį veikalą visiems reikėtų 
pamatyti ir paremti labdarių 
kilnų darbą. Labdariai rūpi
nasi pavargėliais, ypač šiuo 
nedarbo metu, o jų yra daug.

Taigi, visi atsilankę daug 
pageibėsite mums juos sušel
pti.

rinkliavos. Taigi iš viso rin- 
liava davė $622.72. Visiems

ačiū.
Anastazas Valančius.

RUOŠIAS TEIS VAK A 
RO.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G, CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Telef Wllmette 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliak 

tr Ketvertais vakare

DENTIST AI

Tel. Cųnal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 66Č0 S. Arteslan At< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:89 vakare

. C. L VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 8treet •

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

•1650 WEST 46th STREET
Kampae 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 6222

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAl
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ĄSHLAND AVĖ. 
SPECLJ AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 Iki U

Telefonas Midway 2880.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki Ir 4 Iki S v .y.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų Ir naktj 
Virginia 0086

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

Tel. Kenwood 5197
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadieni?

TeL Hemlock 8790 

Res. Tel. Prospect 9919

MODERNIŠKOS 
DYKAI DfiL

KOPLYČIOS 
ŠERMENŲ

ra y

r2*

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

J. F. EUDEIK1S Si CO.
JŪ8Ų ORAJ3ORIJ.I 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

F»« Teie/oTMH: YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

PRANCIŠKA
STRAUKIENĖ
po tėvais Slmkaftė

Mirė Spalio 21, 1>31 m. 12:30 
po pietų. 55 metų amžiaus.

Kilo +š Tauragėj Apskr., Gir
diškių par. Požorlų kaįij^o. A- 
n.erikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame n'uliudime 
2* sunu: Steponų ir Pranciškų, 
vienų dukterj Karotinų, 2 bro
liu: Htnsj ir Pranciškų- Šimkus 
ir gimines.

Kimiai pnšarvolus 2342 W. 
23rd PI. Chiijpgo, III.

lAidotuvėH (vyks šeštadieny- 
(e, Spalio 24 ’d., 1931 m. Iš na
mų 8:20 vai. bus atlydėta | 
Aušros Vartų par. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už veilonės^aiclų. Po pa- 
madlų bus nulydėta J fiv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugu-ges ir pažysta- 
nius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Kiniai. Duktė, Ilsi- 
Hat Ir Giminės.

. Laidotuvėse patarnauja grab.

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemkno, nervuotu- ! 
mo, skaudamų aklų karštį. Nuimu Tele' 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 B. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1828

OR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WBST 3lth STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 6—8 

Nedėliojai*: no* 16 Iki 18.

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZUUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakare

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 3006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeeu U028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Cicero 1260 X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 8 
vųl. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabosh Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazak X-Ray, etc.

Tel. Republie 76M

DR, A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-8 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlloj susi tarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8 

Ga* Eztractlon
Vai. t-l. Nsd. 9.11 

9618 SO. WE8TERN AVWL

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVBJ.
Tel. Yards 0994 į

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 dienų 
Nuo 2 Iki 1 po pietų 
Nuo T iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Ofi.as Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S'. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2-5 Ir 7-9 P- M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlloj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2485 West 69th Street

VALANDO8 - '
10 iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:89 vak. 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

4X45 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.),
Valandos: lO^lkl 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki f kai ).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.

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

Ofiso ir Rea. Tel. Beul. 5918 Ofiso ir Reu. Tel. BouL 4914

DR. BERTASH DR. NAIKELI8
7S6 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼•L: 1*9 Ir 4:80-9:99 vai. vak. 

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

Nedėlloj gaaMarua
T
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LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G O J E
IŠ L. D. S. VEIKIMO.

L. D. S. Naujos „ anglijos 
apskrities extra suvažiavimas 
įvyko rugsėjo 27 d., 1931 m., 
Šv. Roko parapijos svetainė 
je, Montello, Mass.

Susirinkimų atidarė apskri
ties pirm. K. Grigas, 2 vai.

L. Kumpa, K. Peleckas, P. SVEČIUOSE PAS RĖMĖJAS | užlaikyti savo kambarius, mo-
Liuolia ir J. Daugelevičius. Į ------------ :ka šeimininkauti ir įvairių

gražių rankdarbių dirbti; jos 
randa laiko pasidarbuoti gra
žiems visuomenės darbams. 
Marųuette Parko rėmėjos tų 
darbų dirba. O joms vadovau- 

antradienis ja gabi, jauna poniutė p. S.
Kanapeekienė. ji yra skyriaus 
pirmininkė.

Dabar politikieriai grupuoja DIDELIS RUSŲ KONCER 
si ir traukia naujokus, stip- Į TAS — BALIUS. , 
rindami pozicijas prieš prie-! ..•
šingas partijas. 1 Sekmadienį, lapkričio 25 d. rinkti ir užsimokėti visus mo

Marąuette Park Lietuvių A. 4 vaI* po piet “Amalgamated kesčius. Be to, prašomi atsi- 
Piliečių kliubo susirinkiman, Center Auditorium” (Ashland vesti nors po vienų naujų narį. 
nedėlioję, spalio 25 d., parapi- Blvd- ir Van Buren str > Vyrai ir motery« dabar pri
jos svetainėje, atsilankys pora Sv’ Jurgio dr’ja ren^a dide" imami Womis teisėmis. Visi 

lį koncertų — balių. Koncerte lietuviai katalikai naudokitėsdemokratų šulų: James Bake- 
ris, vardo kommitteeman’as,

spalio 25 d., 1 valandų po 
pietų, mokyklos kambary. 
Visi nariui malonėkite susi-

3 kp., Norwood, Mass. — Marąuette Bark. _ Gimimo 
šeštavickas, M. Baliulienė, P. Š. parapijos bazare Akade- 
P. Kudirka, V. Kudirka, J.'nujos Rėmėjų dr-jos skyrius 
Versiackas, K. D. Akstinas,'gražiai darbuojasi. Visos ba- 
P. Kuras, J. Aidukonis 'zarui dovanas pagamina pa-

8 kp., Cambridge, Mass. -- čios narės. Kas
A. Vaisiauskas, S. Būgnai-' kaikurios vis skirtingoje vie- 

po pietų. Maldų atkalbėjęs tis, A. Zaveckas, J. Smilkis ir toje susirenka dirbti gražių 
kun. K. Urbanavičius pasakė J. Malinauskas.
įžanginę kalbų, kviesdamas 1 65 kp., Nashua, IT. H. — V
dalyvaujančius atstovus prie Tamulionis, J. Tamulionis, :rjnkimėlis įvyko pas mūk dai- 
vienybės. K. Nadzeika, O. Skirkiavičie- pjnįn^ę p Janušauskienę,

1. Posėdžiui vesti palikta nė, T. Mitchell. 'gražioje Beverly Jlills apvlin-
apskrities valdyba: pirm. K.! 70 kp., Lawrence, Mass. — kėje Patekus man į gį gl.ažų
Grigas, pagel. L. Kumpa. K. Vencius, K. Karlavicius, gugįėjimėlį, kaipo viešniai
Rast. neatvykus, raštininkauti S. Čeikauskas. į§ kitos kolonijos, tapau su-
•suvažiavime pakviesta J. A. Į 97 kp., Lowell, Mass. — VI. žavgta gražiais jų darbeliais. 
Norkūnas. Mandatų ir rezoliu- Paulauskas, J. A. Norkūnas, visokiems gražiems rankdar-
cijų komisijon: kun. J. Švagž- P. Saulėnas, S. Juriavičius. heliams vadovauja ir mokyto-
dys, J. Laučka ir V. Sirka. J 5. J. Smilgis daro praneši- jauja p. Gricienė, žinomo kon-

2. Skaitoma nutarimai pe-; mų iš gegužinės (30 d. gegu- traktoriaus žmona, o tų rank-
reito suvažiavimo. Priimti žės), Montello, Mass. Pelno darbelių įvairumas_  neapsa-
vienbalsiai. j liko $218.15. Pelnas ėjo pu- komas Besišnekučiuojant, be-

3. Skaitoma laiškas nuo T. Į siau su parapija. Kun. J. Svag juokaujant greit ir smagiai
Versiacko, apskr. rašt. Vien- ždys tuojau pridavė apskr. Įaikas prabėgo.
balsiai priimtas. Iždininkui $74.75, o $34.33 y- Baigus darbą> pp jamigaus

4. Mandatų komisija pra- j ra pas senų iždininkų Vladų kieng> žinoma savo svetingu- 
neša, kad atstovaujama 7 kuo Jakų. Pranešimas priimtas.

rankdarbių.
Spalių 13 d. gražus jųĮ susi-

dalyvaus geriausi rusų daini* gera fcroga, nes iki Naujų Me- * 
ir Homer McElroy, vardo or- ninkai’ dainininkės ir choras, tų nutarta Veltui, be istojamo- 
ganizaciios prezidentas. Ido- Po koncert«° 7:30 vak- Prasi’ jd mokesčio priimti. Valdyba.
mų bus išgirsti, kų jie mums, dės šokiaL Galiaus rengėjai 

Rėmėjoms geriausių sėkmių lietuviams, pažadės. kviečia lietuvius aplankyti jų
jų darbuotėj, o pp. Janušaus- į ,t • . * . . pramogas.
kienei ir Atkočinnienei dėkų' Naujame varde gyvena,v,,- ------------------
už pakvietimų dalyvauti jų su- 
sėjimėliuose.

Viešnia.

rių tautų žmonių. Vadinas, 
yra proga ir mums, lietu-, 
viams, nesnaudžiant, nemažai 
laimėti. A. J. M.

PRANEŠIMAI

ŽINELES 18 DIEVO AP- 
VEIZDOS PAR.

X Gandras mūsų kolonijoj 
gražiu sūneliu apdovanojo 
pp. Kiršius. Motina su sūne
liu jau grįžo iš ligoninės ir 
abu sveiki.

X A. Ustatienė atpirko sal
dainių ir kitokių daiktų krau
tuvę, kuri buvo jos name 1609

BAZARO PABAIGA.

Marąuette Park. — Musų'
parapijos bazaras per visų 
laikų gerai klojosi ir dabar i 
eina prie galo. Baigsis atei-! 
nantį sekmadienį, spalių 25 d. 
Be to turėsime dar ir šiandie 

J spalių 23 d. Geriausios dova-
l nos liko dviem paskutinėm'

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija Šv. Jono Evangelis
to mėnesinį susirinkimų laikys

REAL EBTATE

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių.
4158 So. Campbell Avė. . 

Tel. Virginia 1394
VF.IK DYKAI 4 KAMPARU

Pulkus rakandai, vartoti 60 dienų.

ZR. ANDRELIUNAS1

So. Halsted Str. JI gražiai 
niu, simpatija, patiekė skanių,' darbuojasi draugijose: Susi-

(Marąuette Jewelry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

• • -i _. • vi • 1 U1KUS rcHtclIlUdl, vtMlUM w uidienom ir Viskų reikes įsbaig- ak uį $300. Pilnas kambarys šių 
+: rakandų: dailus parlorlaus setas,

X supamasis krėslas. 9x12 amerikoniš- n/jrn "UI°^aruotl- _
Taigi didžiausios “fonios” kas orientaiiškas kauras, 9x12 wn- west bo St., Chicago, m.

ton kauras, Venecinis veidrodis, rie
šuto medžio miegkambario setas, 
innersprlng matrasas, Louis XVI

pos (52 atstovai). 1 kp.^So. Į 6. Skaitoma laiškas ir ats- laip sakant karaHbnJ> valgių. vienymo broliu ir seserų lietu-
Boston, Mass. — A. Naudžių- kaita buvusio apskrities iždi-i sVpčinnti« nn T-nnSnu • ik-- * bus per tas dvi dieni
nas, V. Valatka, J. Laucka, mnko V. Jako. Laiškas ir at- gkug yra begalo malonu. Apy- čavos moterų ir merginu dr 1 ^araP1J°s komitetai ir baza- rieSuto meižio valgomosios setas, 5

Ona Siaurienė, J. Zaikis, D. skaita priimta ir nutarta, kad link& graži) 0 be to> nežiūrint, į08 iždininke ir sena “Drau ’------- --------- -- lem°a Davelk'
Jankus, A.Nevieras, E. Mark- N. A. apskr. valdyba išieško-; rūpestingai priži lri- g0” skaitytoja.

*£’ .ŠeiklS’ A‘ ZallAckas *s J \TJak° Priklausoiyiis mas jų gėlynas dar gražiai ža- Paremkime savo tautietę at-
įr V. Širka. L. D. S. N. A. apskričiui pini- buoja, įvairios gėlės tebežydi, silankymu.

2 kp., Montello, Mass. j gus $87.88. | p0 skanįos vakarienės ilgai v Mūsų mokyklos vaikučiai
kmt J. švagždys K. Grigas, 7. S. Oeikauskas daro pra- 'dar šneMuota, dainuota, na>
J. Balevicius, J. Baronas, .. nešimų is buv. antro isyazia ir pašokta Jauna p4g gtoč. & g
Jaskielevifius, A. Jarmolavi-, vimo (rugpiučio 2 d.), Law- kiut5 maloniai Sok8joms pas-'gaiiestaufa netekęs savo senos
čius, P. Darnia, A. Babulis, B.'rence, Mass. Pelno liko $75.53. kambino nianu v + • i- u_ , .v. ’ Tr „ v. .. . Kamoino pianu. mokytojos seseles Rosantos,
Tamulevičius, T. Kubilius, Pranešimas priimtas. į pereitų antradienį vėl bu- kūri tapo perkęl|a j Sv. Anta-

ro darbininkai yra prisirengę šmotų pusryčių setas, lempa paveik- 
. .w . . šiai, viskas už »300. Galima skyrium.

VISUS atsilankiusius maloniai Nepraleisk šio bajgeno. 8228 Mary- 
land avė. 1-mas apt. vienas blokas 
t .rytus nuo Cottage Grove avė., tel. 
Stewart 1875.

Pardavimui ar mainymui pelnin
gas namas, 2% augščlų, 6-6-4 kamb. 
k. v. š., 37%xl25, gar. 6616 So. 
Troy, Prospect 3000 ar 6357 South 
K'edzie, Kreipkis tuoj.

priimti ir užganėdinti.
Bazaro darbuotojas.

PADIDINO BIZNĮ.

Brighton Park. — Mūsų biz 
nierius p. P. Sačauskas, turįs

Tel.
Hemlock 8380

/

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS 

RŲŠIES

8. Iš buvusio L. D. S. seimo vau pakviesta į tokį pat susi- no parapijų, CJįferon. Dabar
pranešimus darė 'pirmas A. rinkimelį> kuris įvyko gra. g e mo£a
\/ m oi n n n Irn n nv»T-»«nr> I 1/ ... _ w . iį Vaisiauskas, antras — J. Ver 

isiackas. Pranešimai buvo ne-

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREES VAI.LEY 
PRODCOT8 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
1 % augščio med. namas, 5 Ir 

4 kamb., furn., pečiutn š. 37 >4x125, 
valgomųjų daiktų krautuvę, gar. $6,700, įengvios išlygos, 3311 

o ir i W. 64 St. arga 6357 So. Kedzie4359 So. Maplewood avė., su- ProSpect sooo
sekė būdų bizttitli padidinti, j 

virai- jęag ^avaįįę dideliais plaka
. t . ,tais skelbia “seilus” ir dau ------

ęiai džiaugiasi, kad gera mo- , ik{ tik • ... i -6 apt-
Atlikusios savo gražius dar- kytoja. &

žiame p. Atkočiunienės apart ninkė seselė Enzelma. Vaiku 
aniente.

3 flatų plytų namas, pigiai nuo 
sav., pečium š. puikiame Kelvyn 
Parke, (11,500, 4432 Montana st.,
Albany 5429

.vienodi. Kįla klausimai ir il-
:gos diskusijos, po kurių pasi-' i plin tflin \ i T n • įduoda. Tais plakatais jis pri- Ta? ti’k''i'oto kaina“ sav" (Tu Ravėn

Kai atsikeli su galvos skauaejrmu. ! , ,, . • nt,kn nrf) heUUS’ t&lP P&t bUV° PakVU , X Porų dienų,atgal, J. Gai- ... , • • • • . st. Newcastle 1434.
tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai r°de, kad A. Vaisiausko pra- Įog pne §aunįog vakarienės, žanskui einant BrideeDortan ---------------- - -------------------
stAt karino budu rali nagerėti. nniimn, nnotniinbn . . . . . einant . nriugeponuii •

namas, furn., 2 karų plytų 
gar. 5Š00 blk. Winthrop avė (5,000.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus,i Mod. naujas 2 flatų, namas, 6-6 

______  _____  ______ , kamb. ir gar., (15,000, Imsim lotą
Priimtas su nastaba • • i • • Z v ‘ . i* '^"**»**vo j p.nas Sačauskis yra sma- ar cottage i mainus. 5629 No. st. forničius ir kitokius dalykus,rrnmias su pastaoa riats valgiais. Čia, žinoma, jau į re ^nt Halsted ir 29 str. huvo . , * Louis Avė.

9. K. Vencius jnęsa, kad bū- D Atkočiunienės nuopelnas, ‘užpuolę plėšikai. Norėjo atim- gaUS W ,švelnaus budo- Ja; Naujas s kamb. bung.. gar. di- Musų patarnavimas yra grei
ii iilri’oc! 1 *• • • avi .greitai IT patarnauja delis lotas, arti S. *W. Highway, Oak fnc £ZPT*AQ it Tlptira.Tl£?ns11 l- pinigus. Akylus vyras ištru- ^n, geros išlygos. (4,750. Phillips. la8’ «eras 11 nerangus.

nešimas neatatinka tikrenybei. gtalag buvo apkrautas įvai. . susirinkimų, vaka-^6^
Priimtas sn nastaba • •__i • • _____ .... i i 4

štai kuriuo budu gali pagerėti.
Imk truputj Phillips Mllk of Ma-

gnesla su vandeniu arba lemonadu.
Du ar keturi šaukštai yra suaugu
sio doza. Imant su lemonadu Phi-

citmt^of maimroia* cTerk^ž^ahui-1 išneštas protestas uneš da Šeimininkavime ji yra tikras ti
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na- i bartinę LietUVOS tautininkų mpisfrHB 
mų, tai pasijusi naujas žmogus. Į . , - ... . . .. incisiias.

Kaipo švelnų, saugų, malonų nuo-1 vyriausybę dėl persekiojimo ko ir įbėgo į artimų krautu-
suotoją Phillips Miik of Magnesia katalikų. Priimtas vienbalsiai, 
užgyrė žymiausi daktarai. Kaipo ,
prlešrugštinis vaistas pataisymui su- j 10. L. D. S. Centro iždininr 
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo . a ir • • 1 v-
daktarų buvo laikomas geriausiu per KHS A. Vaisiauskas pranešė
50 metų. Kad žinoti jo greitą pa- o-nĮp centro ^tovi PrAncšimfl • 
lengvinimą virškinimui ir vidurių ;Pie centro siovj. rranesima.,
va’ymui vyrams, moterims, valkams , buvo neaiškus. Paliktas be 
ir kūdikiams, tai reikia laikyti bu- ' 
telj visada po ranka. . sėkmių,
buuno' v:XaaX“'J,m'n;i 11- Paklausta centro valdy-

Ot buv. Cb.. '1,08 Priežasties paliuosavimo
h. Phillips Chemical kompanijos s. redaktoriaus A. Kneižio. Kjlų
MrmS.uTčh::'''^ T™,“.''n“ diskusijos, po knriiĮ pa- Panos altoriaus pamačiau nau,
»«■______________________  sirodė, kad. centro valdyba, i“8 žvakydes. Pasirodė, kad

Smagu, kad mūsų moterys Vę. 
imt visko gabios. Jos moka 
gražiai, puošniai, tvarkingai M. SĄ GOS 55 KP. SĄJUN-j

GIEČTŲ DĖMESIUI

t u.
Naujos žvakydės

žmonėms.. Per šiuos “seilus’ 
įgijęs naujų kostomerių, juos

6617 So. Westem, Rep. 1600. Mes pervežame daiktus iš ir
! pasilaikys.

Vietinis.

Pigiai (3,000 eąulty už (1,500, 7 . . ,
kamb. plytų bung., gar., 1219 so. 1 kltUS miestus. 
14 Avė., Maywood, III. _

IARENDAVIMUI
i Pardavimui 5 kamb. mod. bunga- ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
low. 4110 N. Moody avė. .

Rendon Damen S. 6338 — 
nauja furn.,

5 kam 
pulkus aveWest Side. — 6į šeštadienį, 

spalio 24 d., prasideda para- nata>- arti prad- lr hlgh 8Ch00b pinų namas »u i 
Tt i/vo kooorno SU4nnn.;a+2e Rendon 4 kamg. flatas k. v. »., ge-Pereitų sekmadienį mūsų p;> bazaras- Sųjungietės už- ^^U švTfsus "(32, 23*32 'm£ *°nHnt ”ž,rn8i f,at* Tet lp*

DATADIMA2 Ibe ^terat^nas komisijos žinios,
I A I A Vi I IVI n u i paliuosavo redaktorių A. Knei 

Šiuomi patariame Lietu- žį, peržengdama seimo nutari-
i

viams pirkti anglis iš CRANE mus. Vienbalsiai nutarta re- 
COAL COMPANUOS. Gausi- daktorių A. Kneižį grąžinti 
te geras anglis ir pigesne kai- per literatinę komisijų, 
na. j 12. L. D. S. literatines ko-
Pocahontas Mine Run (6.75 tonas Ulisijos įgaliotinis kun. J.

££ švagždys smulkmeniškai pra- 
Greem vaiiey iaimp ».5o tonas nešė, kad su centro valdyba ir • 

Katrie norite tikrai gerų an- literatine komisija padaryta 
glių pečiams, tai pirkite raštiška taika. Priimta vien- 
GREEN'VALLEY. GREEN balsiai.
VALLEY yra geriausia ang- 13. Nutarta, kad esanti N.

A. apskr. ižde pinigai, apmo
kėjus apskr. bilas butų paau
koti L. D. S. centrui.

bažnyčioj prie fiv. Marijos ilna darb» Prie ku-1 q»~ st, i-m^ _________  ”»«
riam reikalinga daug dovanų. subiy»uo«im pilnai forais. 5 kamb.

° . . šilima, pigi renda, 641 Oakdala ave. "MM po 3 natua, arti L,in-
nutanmu, i-maa «’ t!’ • ______ ,_________ (2,160 per knetua. mokėta (25,000,

tai Nekalto Prasid. Sv. P. mer, l'dmenu sęjungietč turi bū-

Del saugumo inyestuok savo pi
nigus, laikomus banke } išrenduotą 
nuosavybę. Matyk 3124 No. Damen 

kampas Fletcher st. 2 augščlų
Storu, 3 flatai po Namų Statymo Kontraktorlus 
stovy, pečium š. Statau -{vairiausius namus prieinama 

kaina
7217 S. CALIFORNIA AVE. 

Telefonas Hemlock 5626Sav. Iš Floridos Plgriai parduos 2

Taigi, kuopos

M. ZIZAS

gaičių sodalicijos auka. Dieve, 
atlygink mergaitėms už jų 
duosnumų!

tinai atnešti bazarut dovanų.;
Dovanas galima įteikti ba-; 

žara komisijos narėms p. Ai- į

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Telef. Republlc 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr 

Pigiai 6 kamb. mod. cottage. ge- medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.

(dabar už (14,000. Nuosavybė neša 
gryno pelno 14%, Sav. 1947 Clevc- 
land Ave.

PARDUOSIU
grocernę tirštai visokių tautų “Ir~^kai namo ir i-mo. kieso. 2452 W1ST 69th STREET

hfipprno ir 2,83al ® Ramo. mea. cottage, ge- medžio nuo mažiausio i 
uuuęinv ii stovy, furnacę šilima 4522 Oongress. Kainos prlelnamlauslos.

■ar— • • • riit'ipnpi flp Fi Bnlpninipnpi o ® * . Ar ieškai namo ir 1-mog klesosMusų parapija užimta da-, UP; J>"«uiuenci a ntoj vietoj Arba mai. investmento? Pamatyk 1664 Pratt. - n fina Z'ocron i Am La, fn naZia kOv v v , Yilvrl naulol iAfolcrvaf in ISmaltovA

lis Amerikoj.
Ofisas atdaras huo 5 vai. 

ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue 

. TeL Repnblic 8402
Chicago, UI.

14. Įnešta, kad būtų rengia
mos pramogos L. D. S. orga
nizacijos naudai. Šiuomi rei
kalu rūpintis apsiėmė kun. J. 
ftvagždys.

Kai. Grigas, pirm.
J. A. Norkūnas, rašt.

»««.■«.» . /blvd., naujai Ištaisytas Ir iimaliavo- m , tt , , OOOO.. , 5,. nysiu ant mažo grocenuko. taa. Lota« 6(.gxi7(, bismut «onuota» lel. Hemlock
dieną pačiame bazare. Visos —- .. voi. 3, uebus mainų, pigiai nuo sav.• • x • Priežastį patirsite vietoj. Del _____________ :___________gerai įsidėmėkite ir nutarimų , I Etmhurst (soo {mokėti *nt dide-
iSCM-oVito informacijų kreiptis: IHO 6 kalnb. med. bung. Ištaisytas,
1c] IJUyKlte. | | pa<er artl mokyklų (5,950. (4S

Sykiu pranešama, kad mirė 901 W. 33 St. Chicago, IU. mėn. "Draugas”, 23(4 So. Oaklcy.

mūrų kuopos narė a. a. F. lr ken<1„ų -otoraiTTž lAl
Sbiaukienė. Visos narės pra- •••• JJo-^arshfieid vletoj Marpuette Mano;, Qaįe parki
šėmos suteikti jai paskutinį

'patarnavimą.

bar tik viena mintimi — tai p”e^ šeštadienį bei tų pačių 
apie busimųjų bazarų, kuris
prasidės ateinantį sekmadienį. 

Beje, prieš tai šeštadieny
bus “meškerų” vakaras.

Kor.

JOSEPH VILIMAS

WINDSOR, ONT.
___ už 2 bl. prad. Ir hlgh school. Prieš

Kp. Valdyba.
Kanados policija gerai veikia

Pereitų trečiadienį nežino- POLITIKIERIAI DARBUO 
mi vagys pavogė J. Aleknos JA8I.
automobilių, naktį stovintį * ——------
prie jo namo. P. J. Alekna Marąuette Park. — Nese 
pranešė policijai, kuri' antrų nai, pertvarkius
dienų automobilių rado kiek vardus, hfcnąuette Park lietu

’ Gerai Išdirbta bekeraė pigiai ’J“ metu -kainavo (9,800. Dabar (7.- 
caeh arba Išmok. 211 W. 51 et. 2«<>- «ly«oe. Prlv. sav. 5653 S.
____________ i________________________ i______ Maplewood ave.

Jei turi (75 Investmentul lr no--------------------------------------------------------------------
rl turėti pelningą pastovų bl«n|. ’ < M*- P>y‘W narna* fornišluotas.
kreipkis 6724 sangamon St. *• *• panaujintas. Inelgų (1.800
._________ ____________ *___________________ metuose. Kaina (IO.SOjO. cash (4,000
I Pardavimui anglių glznis, vieta Sav. 665 W. 66 st. 1
lumbertut. Geras pelnas. Reik (14,-
(00 cash. Adr.: "Draugas”, 2384 S.
Oakley Ava

Bar-B-Q ręst., gas. st., 21 ak. fer
ma, 7 kamb. namas, mod., 2 vlš- 
tlnyčto* didelė barnė, 11 mailių ) 

Lincoln toarlng trokas, reik tuoj p. nuo Argo, prie valrft. kelio 81 1 
Pblnorrnu Parduot, taipgi Stearns Knight. (931 m. { š. Rochester, gera vieta, va- 
vnibagun So Racina Wentworth (1(4. žluoju Europon, Louis Baldls, R. R.

— i. , ....... —------ (, Rochester. Ind.
Pardavimui 1 virtuvės pečius su-----------------------------------------------------------

pagadintų, bet savininkas, gal, vių kolonija pateko į naujų— lr vantos frontu, i dMeiis ’0 ak fąrma wi*. gyvuliai, maši-
F ® - * 7* vyno sunktmo mašina su prietaisais, nerijos, miško* bulvė* geri namai,
mažai nukentės. ■ . 13 vardų, kurį sudaro dalys 1 geso v»nd. šildytuvą* Bert Han- gera žemė. (l,700 cash. (1,(00

•n V» 10 ik • 1O *®n, Mio No. LeavltL Arčknore morgtčlų po 4%. Sav. 2941 Natom*T. o. iz, io ir io varau. 066i. av*. suu 2470.

Mamų statymo kontrak
to r rus

6504 S. WASHTENAW AVE.

•apoa Telef. Namų Telef.
Hemlock >((7 Repnblic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET '

Tel. Vlctory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSEPH SnAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmsnos lr flkščle- 

Mal. {vedamo elektrą | namus te 
dirbtuvė*

a. Halsted S* a

I


