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ANUAISDEĮMUIiy
Vokietija pati turi gelbėtis -- 

- Hindenburgas

ANGLIJOS SOCIJALISTAI PRIPAŽĮSTA 
GAVę DIDELĮ SMOGĮ

KOVA DBL MUITŲ

.PARYŽIUS, spal. 30. — 
Anglijos parlamento rinkimuo
se laimėję konservatininkai pi
rmoje savo programos vieto
je pastatė muitų padidinimo 
klausimų.

Prancūzijos finansininkai ir 
kiti iš anksto įspėja Anglijos 
vyriausybę, kad ji atsargiai 
elgtųsi su muitų didinimu. 
Nes priešingai Prancūzija tuo 
pačiu įnagiu atsakys Anglijai.

Kai kurie pačių anglų laik
raščiai pareiškia, kad, didin
dama muitus Anglija padary
ti! didele klaidų.

RENKA KABINETUI 
NARIUS

LONDONAS, spal. 30. — 
Anglijos ministeris pirminin
kas MacDonald’as vakar ap
lankė karalių ir tuo ėmėsi rin
kti naujus savo kabinetui na
rius.

VOKIETIJA TURI PATI 
RŪPINTIS

RADIKALAI SUSIKRIMTĘ

LONDONAS, spal. 29. — 
Darbo partijos vadai socijali- 
stai radikalai labai susikrim
tę dėl nepasisekimo parlame
nto rinkimuose. Pripažįsta da
ria) partijai smūgį. Bet pareiš
kia, kad darbininkų veikimas 
tuo būdu nenustelbtas ir jų 
dvasia nesutriuškinta.

GINKLAVIMOSI NUTRAU
KIMAS

LONDONAS, spal. 29. — 
Žiniomis iš Ženevos, Japonija 
ir Olandija pripažino T. Są
jungos pasiūlytą ginklavimosi 
nutraukimą vieneriems meta
ms. Šį sumanymą T. Sąjun
goje iškėlė Italija.

MAŽINA KAINAS

MASKVA, spal. 29. — So- 
' vietų vyriausybė paskelbė de
kretą, kuriuo privačiose par
duotuvėse prekių kainos ma
žinamos 30 nuoš. Mažesnės
kainos bus imamos už maistą, i torijose 
drabužius, taboką, muilų ir a 
valynę.

1. K. Yoshizawa, Japonijos atstovas Tautų Sąjungoje, Genevoje; 2. Naujas Vatikano vy
riausybės triobesys Vatikano mieste (Romoje), kurį atidarė pats Šv. Tėvas Pijus XI. 3. New 
York’o valstybės gubernatorius D. Roosevelt’as kalba prie iškilmėse atidenginto paminklą 
Yorktown’o mūšio 150 metų sukaktuvėms paminėti.

VYSKUPAS ĮSPĖJA VY- CHTCACOTP 
RIAUSYBES IR TAUTAS ! v-rniVr/AVJVJJ C

BERLYNAS, spal. 30. —
Vokietijos vyriausybė, kaip’ 
buvo pranešta, sudarė pataria
mųjų ekonominę komisijų, ku- ar tauta* kuri neigia Kristų 
rios garbės nariu yra respub- Karalių, kuri užmiršta dešimtį 
likos prezidentas Hindenbur- Dievo įsakymų, kuri kojomis 
8&s- . trempia teisingumų, teisę ir

Pirmoje šios komisijos se- tiesų, turės išnykti nuo žemės 
sijoje prezidentas kalbėdamas paviršiaus.” 
pareiškė kad Vokietija ne tik, Taip Harrisburg0
tur, laukt, .r tikėtis pagalbos p R McDevitt>aS)

is tarptautinės kooperacijos, ' 
bet daugiau tun pati rūpintis
savo gelbėjimu. »Kaip žinoma, 
svetima pagalba valstybei yra 
nepatvari ir brangintina. Vo-j 
kiečiai tad daugiau patys tu
ri rūpintis savais reikalais.

HARRISRURG, Pa., spal.

29. — “Kiekviena vvriausvbė

jų-

ŠV. TERESES BAŽNYČIA

, NIAGARA FALLS, N. Y., 
j spal. 29. — Buffalo, N. Y., vy-

“IŠ“™.™-

KINTI JAPONAIS

BERLYNAS, spal. 30. - 
Žiniomis iš Maskvos, ten so 
vietų komisarų tarpe kilo ne-' 
paprastas triukšmas, kada ja-j 
ponų ambasadorius Maskvoje! 
painformavo sovietų vyriausy
bę, kad ji sulaikytų savo ka-

naujų šv. Teresės Kūdikėlio 
Jėzaus (Mažosios Gėlelės) ba- 

, žnyčių.

DĖL MANDŽIŪRIJOS NU
MATOMAS KARAS

TOKIJO, spal. 30. — Sve
timų valstybių diplomatai kai-

riuomenės judėjimu Mandžiii- ba> kad karM gu

PRIPAŽINTAS SVEIKU

SPROGIMASM3ARADŽIUJE

Šoferis E. Slioenberger’is, 
40 m. amž., su šeima, žmona 
ir dviem vaikais, gyveno ant 
garadžiaus įtaisytam bute, 
4454 Greenwood avė. Shoen- 
berger’is buvo susipažinęs su 
chemija. Nesenai jis išrado 
naujų didesnių už gazolinų 'jė
gų kuru automobiliams. Ga
vęs patentų jis darė tolesnius 
bandymus. ,

Užvakar vakarų pas jį į ga- 
radžių nuėjo jo draugas Po
zi’s, 35 m. Slioenberger’is pa
lindo po automobiliu kažką 
taisyti. Staiga kilo baisus spro 
girnas. Garadžiaus vidus ėmė 
liepsnoti.

Shoenberger’is vietoje žuvo. 
Pozi’s pavojingai
Policija ir gaisrininkai vos iš
gelbėjo Shoenberger’io žmoną 
su vaikais.

njos pasieny. j viltais dėl Mandžiitrijos yra
Komisarai pareiškia, kad ja- neišvengiamas. Karas turės į- 

ponai pagaliau pradės jiems vykti ar anksčiau, ar vėliau, 
nurodinėti, ką jie turi daryti Kol kas, kaip sakoma, abi pu-
su savo kariuomene savo teri- sės vengia susikirtimų.

4 ŽUVO TIES MUKDENU
PILSUDSKIS GRĮŽTA 

NAMQ

IMA LINKTI KAIRĖN

ROMA, spal. 29. — Italų 
fašistų partija pradėjo gyvuo
ti dešimtuosius metus. Žino
vai tvirtina, kad ji ima linkti 

. kairėn. Kai kurie fašistų laik
raščiai puola kapitalizmų, ko 
pirmiau nebūta. Tenka ir plu-
tokratijai.

MUKDENAS, Mandžifirija, 
spal. 30. — Ties šiuo miestu 
japonų susirėmime su kinais 
žuvo trys japonai ir vienas 
kinas. Tarp žuvusių japonų 
yra du kareiviai.

BUKAREŠTAS, spal. 29. 
— Ne visai dar pasveikęs nuo 
gripo .(influencos) lenkų dik
tatorius Pilsudskis išvyko na
mo — į Varšuvą.

CAIRO, Egiptas, spal. 30,
— Iš čia į Kipro salų pasiųsta 
anglų kavalerijos pulko dalia.1 ties teatrais.

Policija suėmė filmų opera
torių W. Chennell’į. Jis įta
riamas bombų sprogdinimu

Prisiekusieji teisėjai pripa
žino, kad žmogžudys Bell’as y- 
ra sveiko proto. Tad teisėjas 
Rusli’as jo mirties bausmei į- 
vykdvti nuskyrė lapkričio m. 
27 d.

GRAIKU KARNIVALAS

VYSKUPU KONFERENCIJA PASKYRĖ 
STEIGIAMĄJĮ UNIVERSITETO 

ORGANĄ
Gausingos aukos

K. V. C. konferencija praė- j tų žvaigždės tegalime prieiti 
jo obalsiu kurkime katalikų1 tik skaisčia dora žibėdami, 
universitetų. Kaip jau buvo
pranešta, K. V. C. konferen
cija kreipėsi į vyskupų konfe
rencijų prašydama Episkopa
to paskirti steigiamąjį organų.
Konferencija gavo iš Episko
pato pranešimų, kad į steigia
mąjį katalikų universiteto or
ganą skiriami šie profesoriai:
A. Tumėnas, P. Malakauskas,
J. Eretas, K. Pakštas ir dr.
Karvelis.

Pranešimą konferencija su
tinka ilgu ilgu triukšmingu va
lio. Konferencijos dalyviai 
vienas kitą sveikina, šaukia 
valio Episkopatui.

Pakyla kun. Ką ralius i,r pa- 
i reiškia, kad jis aukoja Kata- 
i likų Universitetui 500 litų.
; Jam garsus valio. Maltų ir ten sukėlė muštynes

į I prezidiumą ateina pareiš-!ir riaušes. Anglijos vyriausy- 
kimas, kad vienuoliai pranci-, pasiuntė protesto notą Ro-

Pagaliau tylos minuta. Po 
jos visa konferencija sukalba 
“Sveika Marija”. Daugelio a- 
kyse ašaros. Pasiryžimai au
kotis. Pakilusiu ūpu griausmi
ngai sugiedamas tautos him
nas...

“Ir šviesa ir tiesa mūs žing
snius telydi” dar ilgai, rodos, 
ore skambėjo, kaip ir skros- 
daniag užtemdžiusius saulę de
besius.

ITALŲ FAŠISTAI 
MALTOJE

LONDONAS, spal. 29. — 
Čia gauta žinia, kad praėju
sį sekmadienį apie 400 italij 
fašistų milicininkų nuvyko į

Chicagoj gyvenantieji grai- |mon.
kai pirmutiniai rengia savo . . . , I

. , . , , , , , . jonai ,ja.u vakar įteikė 1QOO h-1tautinį kamivalą labdarybės
naudai. , Pakyla kun. Slavynas ir pa-

Graikų karnivalas įvyks a- 
teinančio pirmadienio vakarą 
Aragon šokių salėje, Broact- 
way ir Lawrence avė.

KVIEČIAI RAUDONAJAM 
KRYŽIUI

NEODESHA, Kansas, spal. 
29. — Šios apylinkės ūkinin- 

sužeistas. ]<aį sujarg savo kviečių grūdų
perteklių atiduoti Raudonojo 
Kryžiaus organizacijai.

NUBAUSTAS MIRTI

TARPTAUTINIS PLĖ
ŠIKAS

SKUBIAI VYKDOMA 
STATYBA

Chicagoj areštuotas D. La
vine, 57 m. Policija sako, kad 
areštuotasis yra tarptautinis 
plėšikas. Jis daug kų apiplėšė 
Londone, Paryžiuje, Antverpe
ne ir Amerikoj. Lavine gimęs 
Kijeve.

PUOLĖ LEXINGTON’O 
VIEŠBUTI

Policija puolė Lexington’o 
viešbutį, kuriame gyveno Ca- 
pone ir kiti smurtininkai ir al
koholio pirkliai. Bet nė vieno 
smurtininko ten nerasta.

Cook’o apskrity automobilių 
nelaimėse šiemet žuvo 1,034 
asmenys.

GLASGOAV, Anglija, spal. 
29. — Clydebank’o laivų dirb
tuvėse 3,000 darbininkų dirba 
ne tik dienomis, bet ir nakti
mis, kad ko veikiau padirb
dintų didžiausių pasauly gar
laivį Cunard’o linijai.

SUMAŽINO ATLYGINIMĄ

DETROIT, Mieli., spal. 30. 
— Fordo dirbtuvėse mažiau
sias darbininkams atlyginimas 
už dienos darbų sumažintas 
nuo 7 ligi 6 dolerių.

ORO STOVIS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; nu
matomas lietus; šalta.

reiškia, kad jis aukoja 10,000. 
Kun. Slavynas per 10 metų 
kasmet duos po 1000 litų.

Jaunuomenė neištveria: pri
bėga prie kun. Slavyno ir, jį 
pakėlusi oran, ilgai kilnoja. 
Visa salė šaukia valio.

Greitai gaunamos kitos au
kos. Kun. dek. Skinkis paau
koja savo didžiulę bibliotekų, j 
Lapių klebonas —♦ savo algų. 
Anoniminis asmuo aukoja 
5000 litų.

Daugelis teikia savo pasiža
dėjimus.

Vilniaus valanda K. V. C. 
konferencijoj ,

Nepaprasto įspūdžio padarė 
K. V. C. konferencijoj Vil
niaus gedulo valandėlė. Spa
lių mėn. 9 d., prisiartinant 12 
vai., pirmininkaujantis pral. 
Borisevičius, pertraukęs tuo 
laiku tribūnoje kalbantį adv. 
Gabaliauskų, pranešė, kad Vi
lniaus gedulo valandėlė arti
nasi. Šia proga iškėlęs katali
kų nuopelnus Lietuvos nepri
klausomybę atgaunant, pral. 
Borisevičius pabrėžė, kad bu
simajam Vilniaus vadavimo 
žygiui katalikai turi ruoštis, 
stiprindami savo dorines jė
gas. Sumenkėjusi doros atžvi
lgiu tauta didelį uždavinį at
likti negali. Prie Aušros Var-

ROCKFORD, III., spal. 29. 

— 17 metų amžiaus žmogžudį 

R. R. AVilliams’ų teismas nu

baudė mirties bausme. Plėši

mo tikslais jis nužudė gatvč- 

kario konduktorių.

PAŠALPA BEDARBIAMS

PARYŽIUS, spal. 29. — 
Pranešama, kad spalių mėn. 
17 d. Prancūzijos vyriausybė 
valstybės lėšomis šelpė 44,117 
bedarbių.

NORI PAAUKŠTINTI
AVASHINGTON, spal. 30. 

— Kalbama, kad federalinį 
Chicagos teisėjų AVilkerson’ą 
norima paaukštinti apygardos 
teisėju.

TURTAI 6 VAIKAMS

NEWARK, N. J., spal. 30. 
— Miręs išradėjas Edison’as 
savo turtus paliko šešiems sa
vo vaikams.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00
,Britanijos 1 sterl. sv. 3.90
Prtincūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.16
Vokieti jos 100 mrk. 23.69 
Belgijos 100 belgų 14.06
Šveicarijos 100 fr. 19.58
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DIENOS KLAUSIMAI

SMŪGIS MASKVAI

savo krašto patnjotai. Kritiškam momentui1 
užėjus nežaidžia su ugnimi.

Didžiosios Britanijos dešiniosios partijos 
dėl taip žymaus laimėjimo rinkimuose turi 
būti dėkingos ir premjerui MacDonaldui. Jis 
dėl krašto gerovės rizikavo vadovybe darbo 
partijoje, nepriėmė gundymų iš šono apsieiti ’ 
be rinkimų, įvesti diktatūrų. MaeDonaldas

Įvairūs Straipsniai.
įsteigti “tautiškųjų bažny- ,ĮŽYMIŲJŲ ŽMONIŲ TITU 
čių” ir pasivadino tos “baž-1 LAI.

'ftyčios patrijarchu”. Calles‘o[ -------------
vyriausybės remiamas, jis pir- Lankantis Amerikoje Pran- 
iniausia mėgino pasisavinti ži- elizijos ministerių pirminin- 
noinų Meksikos sostinėje isto- kųi Lavai ’iui, kai kas ėmė

IR MBS GALIM PRIE TO 
PRISID&TI.

riškų bažnyčių “Soledad“. teirautis, kaip jį tituluoti. Tuo
[Katalikai jam griežtai pasi-.reikalu kreiptasi į Prancūzi- 
i—:..x:— įgvjj0 įg bažnyčios, jos ambasadų VVasliingtone.

Rašydami laiškus savo bro- rada vyriausybės pastangų-, Tenai paaiškinta, 
laimėjo. Ne tiek sau jis laimėjo, kiek vi- ‘ bt?joti, kad visuose kraštuose,' iialM8> giminėms ar pažįstu- jam pavesta Kristaus Kū- prelujw.o> a|. luinisterio pir 
u savo kraštui, kuriam pavojų buvo iš vi- o lao iabiau Lietuvoje amati- niienis arba siųsdami jiems 00 baž ’ " ‘ "

įvairiose profesijose, čia gali 
į daug prisidėti. Ne savo dole-
'riais, ne! Bet savo reikšmin-

Mūsų žiniomis, Lietuvoje y-'gaiš patarimais.
nenorėjo eiti neteisėtais keliais. Dėl savo pro-1 ra iabai mažas nuošimtis ama- i Kaip?> Ogi visai paprastai.' Pr*e^no 
gramos vykdymo jis atsiklausė tautos balso, uninkų lietuvių. Netenku a-1 Rašydami laiškus savo bro- Ta<la vyriaus

- - • ■ ——j-----  ------ , zaunio, kuiuucuio ar paz.j.-Mu- _ _____
, . ųsdami jiems'bažnyčia. Katalikai nuo tos įtulag

, sų pusių. Šiandien jis triumfuoja, žmones Ilinkai žymiai daU^iaU uždirba vienų kitų doleriukų, kartu ra-1 bažnyčios tolinosi, ir J. Pere nevavtojttMms Laval’io tikras 
džiaugiasi, nes yra žymiai tikresni dėl savo ir žyluiai geriau gyvena,-ne-L inkite juos stoti į įvairius [ z’as tur«j° vos keliolikų sekė- tHul^ yrft .Uarybo8 preai(len. 
ateit**S\. . * , YU Paprastieji darbininkai, amatininkų kursus ar amatų M- Apsistojęs toje bažnyčioje, tfts„ ty Ininist*eriy tarybos

Didžiosios Britanijos socialistų sutriuš- Miestuose gyvenantieji ir ap- mokyklas. Išėję amatų mokslų,

jie bus labai patenkinti tuo, 
visų gyvenimų džiaugsis, nes
i uolatinį, tikrų, gerų pragy-Katalikų Bažnyčios tie- 

venimo šaltinį. Mūsų taųtie- sas*
ėiai Lietuvoje reikia būtinai Nesenai jis pavojingai susir

kiniams yra reikšmingas dalykas. Jis parodo, lenkėję Lietuvos piliečiai ir 
kad žmonėms jau įgrįso šlykšti socialistų ir puškeliai labai linkę amatų 
komunistų agitacija, kurstymai. Anglijos žino mokytis. O kaimų jaunimas,

pradėjo leisti prieškatalikiškų prezidentas (president. ---------- _______ du
laikraštį. Paskelbs, kad jo «k-
ta atmata pragaro buvm,» .r tu|u(ljlullliI. ..,uonsieur

Anglijos rinkinių pasekmės nustebino vi
sų pasaulį. Nieks netikėjo, kad gerokai įsi
galėję Anglijos radikališki elementai tiek 
daug pralaimėtų rinkimuose. Atsižvelgiant į 
tai, kad visame krašte yra sunkus ekonomiš
kas kiizis. milijonai i), darbių, kurių šeimy
nos didelį vargų kenčia, buvo manoma, kad 
ta padėtim pasinaudos socialistai ir komunis
tai ir pat Limento rinkiniuose laimės daugu

mų. Jie ir nesnaudė. Pati Maskva rūpinosi, 
kad rinkimai išeitų jos naudai, Gabiausius 
savo agitatorius pastatė skurstančių darbinin
kų kuisfymui [nieš valdžių, prieš dešiniųsias 
.politiška- partijas. Patys darbieeiai, per kele
tu metų valdydami krašto vairų, savotiška 
savo programa ir nusistatymu pamažu ruo
šė dirvų bolševizmui. Darbieeiai sudarė su 
Maskva artimus diplomatinius, prekybinius ir 
kitokius santykius, kurie žymiai palengvino 

.dailių dusi jos komunizmui varyti savo pra- 
’-gaištingų propagandų,

V įso:- .Vnglijos gyvenimo sųlygos, rodos, 
sakyu- >akė. uau jau atėjo laikas bolševizmui 
giliau įleisti savo kruvinas iltis į to krašto
kūnų.

Bet žmonės, matyti, gerai buvo painfor
muoti ir apie Rusijos gyveninių. .Jie suprato, 
kad balsuodami'už socialistus ir komunistus, 
gali netekti ir to, kų turi — laisves ir ramy
bės. Jie pabūgo, kad Didžioji Britanija ne-r
’.rstų tokiu pragaru, kokį bolševikai sukūrė 
Rusijoj. Dėl to didelė Didžiosios Britanijos 
balsuotojų dauguma bijojo net viduriniu ke 
liu eiti, jie pasuko į dešinįjį kraštutinumų. 
Tai darydami, jie manė mažiau rizikuoti ir 
labiau užtikrinti gerovę ir savo kraštui ir sau.

Toks Didžiosios Britanijos žmonių nusis
tatymas yra sveikintinas. Jie, matyti, tikri

POPIEŽIAUS PUAUS XI,

C 'Non abbiamo bisogno”)

DĖL KATALIKIŠKOJO VEIKIMO
(Tęsinys)

Iš blogybės išeis Italijai naujas gėrio 
klestėjimas.

Jums, visų ir kiekvienos atskirai šios 
brangios Italijos vyskupijų vyskupai, ju
ms. Mes turime pareikšti ne vien tik Mūsų 
dėkingumų už paguodų, kurių kilnioje ir 
šventoje kovoje Mums gausiai parodė sa
vo laiškais visų praėjusį mėnesį ir ypatin
gai Šv. Apnšlalų dienojo savo nuoširdžio
mis ir iškalbingomis (elegramoiuis; jums 
Mes turime atsilygint i taip pat užuojauta 
dėl to, kų kiekvienas jūsų yra iškentėjęs, 
matant netikėtai kylančių audrų, naikinan
čių dvasiniu sodų gražiausiai žydinčias ir 
daug žadančias lyseles, kurias šv. Dvasia

nių pasisakymas prieš kairiųjų siekinius yra 
dar ir tuo reikšmingas, kad jis, mums rodos,
kalba ir už kitų kraštų žmones, kurie taip pat nįo pragyvenimo šaltinio ieš- 
žiūri į socialistus ir komunistus, kaip ir ang-, koti. Bet, kaip paprasčiausi 
lai, tik neturi progos šiuo momentu apie tai darbininkai, jokio amato ne
pasisakyti. To krašto rinkimų duomenys (da-! mokantieji, jie dažniausiai 
viniai) šiek tiek kalba ir už tai, kad esame i iįekasį “pastumdėliai’’, tų 
geresnių laikų išvakarėse. Įpuslenkių ir pusruskių amati-!

Visų svarbiausia — Didžiosios Britanijos j išnaudojami,
rinkinių pasekmės tai didžiausias smūgis Mas-1 Tai yra liūdnas reiškinys, 
k. vai. Sutriuškintos visos jos viltys sukurti i J įs lietuviams garbės nesuda- 
antrųjį bolševizmo “rojų’’ Didžiojoj Britam-į m.
joj. ' Jau treti metai kaip Švieti-

--------:-------  i ’uo Ministerija tęsia mokslų
PROHIBICIJOS KLAUSIMU įsteigtuose kvalifikuotiems | reigos!

kursuose. Pra- i

t. y. lietuviai, nuolat veržiasi 
į miestus ir miestelius gere.-.-

raginti. Iš viso sunku juos bet, 
kam išjudinti.

president ’ ’.

Ta proga paaiškinta,

go ir paimtas į Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę. Būdamas >

Taigi, amerikiečiai čia gali j mirties akivaizdoje, jis krei- 
daug- padėti. Įpeni į kun. B. Portas’ų, pra-

O jei mes norime labiau pa išydamas priimti jį atgal Baž- 
vilioti savo gimines ar drau- nyeion. Kun. Portas’as neturė- 
gus amatų mokslų eiti, paža- jo teisės pats vienas veikti ir 
dėkime jiems pasiųsti dole- tuo reikalu kreipėsi i Mexico 
liukų, jeigu jie mokysis ama- City arkivyskupų P. Diaz’ų. 
tų. Tada jie, aišku, galės ir į Arkivyskupas pasigailėjo a-

kad
Į Prancūzijos prezidento pran 
cūzai nevadina Prancūzijos 
prezidentu, bet “respublikos 

!prezidentu’’, nes nėra jokio 
Pianciizijos prezidento ofiso.

Praėjusį pavasarį iš Vati
kano paaiškinta, kad vi.-i ka
talikų arkivyskupai, vysku
pui ir popiežiau j atstovai tu-
rėbi būti vadinami jų eksce-

i * -ii- • • .x- i x x z D - v. - Jeiicijų titulais. Iki to laikoknygų tam reikalui nusipirkti, postato (nuo? Bažnyčios atkn-1 ... . .. ...
‘ \ . V1 . r . .... ta titulu buvo vadinami tik
Neužmirškime tos musų pa-itusio) ir suteikė reikalingų .

r i ... „ , , . Į popiežių atstov as, esantieji di-
I teisių kun. Portas ui. , ,. , , . .plomatmeje. tarnyb.je

Dzūkas. Joakimas Perez’as 35 asme-darbininkams

nų (gydytojų slaugių ir ligo-
>nių) akivaizdoje davė kano-j 
į niškų priesaikų. Kiekviena j 
[iriesaikos žodį aiškiai tarė:

prolitbieija yra kenksminga kraštui ir visuo- ėiani kurse bus duodama dau- Amerikos katalikų laikraš-j išsižadu- visų klaidų,
menei. ginu specialių žinių. Darbiniu-/'iai paduoda daugiau žinių, j kurias padariau> ar tai prieš

Katalikiškam laikrašty “America’’ nese-‘eitais mokslo metais minetuo-'
nai buvo įdėtas vedamasis straipsni.- antrašte i kursuose buvo mokoma dau 

. . ! Z
“Nuduotas patrijotizmas’’. Tai apie prohibi- gįau bendrojo lavinimo daly-: 
eijos vykdymo priemones ir apie ‘ai, kaipikų, o šiemet antram ir tre-

KAIP APOSTATAS GRĮŽO 
BAŽNYČION.

Amerikos katalikų luikraš-

Nėra žinoma, kaip į tai žiūri 
kitų kraštų vyskupai. Bet An
glijos vyskupai kreipės į Va- 

, tikanų, kad jiems būtų palikti 
! senieji titulai, būtent, arki
vyskupams' “niost right re-

To straipsnio turiniui per tų patį laik- kai bus supažindami su visų [kaip buvusia Meksikos katuli-įtikėjimų, ar tai įrieš;^1^’ (j° aukšt°-'i ni»lo«y- 
^>e!ez šventų, Katalikų, Apaštališka,

1 C A » *- Į
raštį griežtai pasipriešino J. T. Vocelle iš Ve- rūšių mašinomis, turbinomis, ;kų kunigas Joakimas
to Beacli, Fla. Šis pareiškė, kad proliibicija garo katilais, varikliais ir kit. Budart as prieš mirdamas
yra įstatymas ir jis turi būti vykdomas taip, Mokslas kursuose tęsis tri< grįžo Katalikų Bažnyčion, 
kaip visi krašto įstatymai. įlietus, bus; dėstoma po 3 vai. i Joakimas Perez as ilgus*

Į dienų, nuo 18 iki 21 vai. Mo- metus kunigavo Mexico City 
kestis už . mokslą kursuose katedroje. Paskiau kažkas at-Pagaliau, per “America” Vocelle’i atsa

ko Cbicagos miesto teisėjas Allegretti’s. Jis
laso: /

“Skaitydamas J. T. Yocelles’s laiškų, 
gauni įspūdžio, kad laiško autorius neap- 
eiuopja tikrojo klausimo šiame “bizny’’, va
dinamajam prohibicija.

ė) ir vyskupam/ “rigit re

Konios Bažnyčių, vienintelę 
tikrųjų Bažnyčių. Gailiuos į

veiend” (jo malonybė) arba 

•;eur lortk-bj.i/’ (jū.-ų vieš

ipatybė).
visų savo nusidėjimų ir mel-j* ' ' y
džiu Dievo, savo prelatų ir tų ^.mierikoje vyskupai ir arki 

už .mokslų Kursuose w.,v. * “^visų, kuriuos savo klaidomis '-skupai vadinam senaisiais
imamas po 20 lt. metams. ėjo jam t galvų — mesti ku-' papįktįnau, atleisti man. pa-pi bilais, ty. kaip Anglijoj.-. 

Išėjus trijų metų mokslų po nigo pareigas ir prisidėti prie ryigkiu< ka(, norįu mil.tk
tam tikro profesijos specialy- revoliucijos. Jis priimtas tar-; (,anias gventos? Katalikų A 
bes bandymo ir žinių patikri-p'ybon kapitono laipsniu. [ pastaiiškos, Romos Bažnyčios

STATYS DIDELĘ LI
GONINĘ

iiimo bus duodamas pažymė- liaudamas kariuomenėje, visai Įgl()boj^ pasįtikįųianias Mūsųliaudamas 
kvalifi- užmiršo savo kilnų Kaunui jau senai reikia di

delės ligoninės, kur galėtų bū
ti gydomi ir iš toliau atvyks-

i eilčs metalis- Joti kaip savo įrankį prieš likų°Bažnyčia yja vienintelė tanli<,jb Kauno niiesto valdy- 
biausias to viso tikslas glūdi tame, kad bū- tams ir pirmas — statybiniu- Katalikų Bažnyčių. I mūsų iiaansmo arka ” ba bUV° patdūliusi Ž(!OU‘S to"

j tų naikintas tų gėrynių vartojimas. Aš nega-‘kams. j Žinomo aitraus .katalikų1 ® ' Įkiai ligoninei keliose vietose.
I liu suprasti, kaip tas būtų galima pasiekti.! A*-'ri kiečiai lietuviai, kaip priešo prezidento Gailės’o lai- Po to kun. Portas’as šutei- Komisija, visas vietas apžiū- 

Prohibicininkai žino, kad visiška blaivybe [daugiau prityrę gyvenime h kai* ji5* sugalvojo Meksikoje kė ligoniui atleidimų. įėjusi, pripažino, kad geriau-

(abstinencija) yra reikalinga dorai. Tad jie - — " ■» • ........................— ■' sinį tinka ligoninei statyti vie-
ir protauja, kad žmonėms dorinti reikia įsta- Vedamajam straipsny pareikšta tikra kuriuos žmones keisti domis, naikina kitų ta Vytauto ųžuolyne, Ka'reivių 
tymai vykdyti. Vadinasi, žmonių doros pasie- tiesa, kad prohibicijos vykdymu jaunų vyrų ' žmonių dorų. plento ir Vydūno alėjos kam
kti reikalingas prohibicijos vykdymas be jo- ii moterų tarpe skleidžiamas dorinis puvimas. “Pagrindinis faktas yra, kad kiekvienas pe. Tik dar nežinia, kada ta

jimas tų specialyolų Paša”l<i'i Viešpačiu Jėzum Kristum ir
“Nors aštuonioliktasis priedas ir Volste- kuolo darbininko vardo. Šie- uių ir susisėbravo su katalikų ^£ot',na __ Guadalupe šv.

ado aktas, uždraudžia alkoholinių gėrynių ,net atidaromas pirmas kur- priešais. Pastarieji ėmė jį naa- niergpje tjkiu< ka(| Rata- 
gaminimų, pardavimų ir transportų, bet svar- sas trečias iš eilčs metalis- ^oti kaip savo įrankį prieš i;kn vra vieninlėlė

kios atodairos.

jau atsigręžė į Mus drauge padėti kęsti 
Mūsų skausmų, kuriame, lyg kokiame 
centre, kiekvienas radote savųjį: už visa 
tai, kų jūs aiškiais ir nuoširdžiais liudiji
mais esate įrodę, Mes visa širdimi dėkoja
me. V'patingai esame dėkingi už jūsų vie
nmintį ir tikrai imponuojantį žodį, tart j 
Italijos Katalikiškam Veikimui ir ypač 
Jaunimo Kųjungoins, kad būtų klusnūs ir 
ištikimi Mūsų ir jūsų nurodymams, išski
riant visokį politinės partijos veikimų. 
Drauge su jumis taip jait dėkojame vi
siems jūsų kunigams ir tikintiesiems, vie
nuoliams ir vienuolėms už tai, kad su to 
kiu gyvu tikėjimu ir sūnišku prielankumu 
jungėsi su jumis. Ypatingu būdu dėkoja
me jūsų Katalikiškojo Veikimo sųjun- 
gonis, pirmučiausia Jaunimo visų laijisnių 
iki pačių mažiausių, kiek mažų, tiek brau 
gių, kurių ir ypač jų maldomis pasitikime 
ir jose turime viltį.

-lūs. Garbingieji Broliai, jautėte, kad 
'Mūsų širdis buvo įr yra su jumis, su kiek
vienu jūsų, su jumis kenčianti, už jus ir su 
jumis meldžianti Dievų, kad Jis savo be-pavedė jūsų globai ir, kurias jūs taip rn- 

pėstingai ’r su tokia sielų nauda prižiftrė-1 galiniame Gailestingume Mums pagelbėtų 
jote. Jūsų širdys, Garbingieji Broliai, tuo- ' ir iš šios didelės blogybės, kurių senasis

z

'Pasirodo, kad vyriausybė, stengdamasi kai Į /statymas turi būti sveiku protu paremtas.’’ ligoninė bus statoma.

Gėrio priešas sukėlė, išaugintų naujų gero 
ir gausaus gero žiedų.

Ii. POPIEŽIUS GINA TIEUA IR 
TEISINGUMĄ.

Jis jau protestavo prieš smurtų padarytų 
Italijos Katalikiškajai Akcijai.

Atlikę dėkingumo pareigų už gautus 
tiek dideliame skausme suraminimus, tu
rime imtis kitos pareigos, kurių apaštališ
kas veikimas mums uždeda tiesos ir teisin
gumo atžvilgiu.

Jau keletu kartų, Garbingieji Broliai, 
aiškiausiu būdu ir imdamiesi visų atsako
mybę už tųi, kų esame sakę, Mes pasisa
kėme ir protestavome prieš visų eilę mela
gingų ir neteisingų apkaltinimų, padarytų 
prieš uždaiyinų Kat. Veik. Jaunimo ir Stu 
dentų organizacijų, uždarymų, kuris įvyko 
staigu ir tokiu būdu, jog gavosi įspūdžio, 
kad čia turima reikalo su didele, pavojin
gu nusikaltėlių sųjunga: Juo tarpu taip 
pasielgta su jaunimu ir kūdikiais tikrai iš 
gerųjų geriausiais, apie kuriuos džiaugs
mingai ir su tėvišku pasididžiavimu guli
me dar kartų duoti tokį paliudijimų. Ke

žu, ne visi, bet daugelis iš jų) dėl tokio 
I»asielgimo turėję tokį pat jausmų ir paro
dė jį tikrai turį, prie savo vykdomojo dar
bo prijungdami išsireiškimų ir mandagu
mo formų, kuriomis lyg norėjo atsiprašy
ti ir gauti atleidimų dėl to, kų jie buvo 
priversti padaryti; Mes tai turėjome ome
ny, skirdami jiems ypatingų palaiminimų.

Bet, lyg ir"skaudžiam atsilyginimui, 

kiek žiaurumo ir smurto iki mušimų, iki 

kraujų, spaudoj, žodžiu ir veiksmais ne

pagarbos prieš daiktus ir asmenis, neišski

riant ir Mūsų, pranoko, lydėjo ir sekė į- 

vykdvinų nepaprastu policiniu būdu, ku

ris labai dažnai dėl nežinojimo ir blogai 

suprasto uolumo siekė ir tas sujungus, 

kurios aukštesniųjų įsakymų buvo neliep

tos, iki vaikų darželių ir Marijos Dukterų 

Kongregacijų. •

Ir visas šitas liūdnas nepagarbos ir 

: nuirto vaizdas turėjo įvykti su tokiu par

tijos (•lementų ir dalių įsikišimu, su tokiu 

nuo vieno Italijos krašto iki kitam vienin

gumu ir su tokiu Valdžios ir viešos tvar

kos saugotojų pasyvumu, kad verčia bū

tinai manyti apie i sakymą

lengva pramatyti, kad tie įsakymai ga
lėjo, net beveik būtinai turėjo būti per- u 
viršijami. Turėjome čia šiuos aemaloniufl^ 
slegiančius dalykus priminti, nes netrūko 
bandymų įtikinti visuomenę ir pasaulį, 
kad Mums tiek brangių Sųjungų apgai
lėtinas uždarymas įvykęs be incidentų, 
iyg tai būtų buvęs visai normalus daly 
kas.

(BuV daugiau)

Kolumbijos universiteto rektorius Flu- 

tbei ’is važinėjo po Europa ir sugrįžęs 

išdėstė amerikui' iiii.. g.ma pesimistiškų 

išvadų.

Visa Europa, visos Euro[)os tautos 
jam atrodo didžiojo karo sunaikintos ir 
prislėgtos. — “Man atrodo, kad visos Eu
ropos valstybės karų pralaimėjo, o nu 
galėtajų visiSkai nėra’’, — pareiškė Bu- 
tlier’is žurnalistams.

Amerikos mokslininkų, įpratusį nia- ; 

tyti kitokį Amerikos gyvenimo tempų, la- | 

biausiai stebino tai, kad Europoj nesą- 

inicijatyvos ir užsidegimo naujiems dar- 

iš aukšto: I batus pradėti ir visur tebeviešpataujanti
koma, kad net patys vykdytojai (toli gra- ; Mums buvo nesunku prileisti ir tiek pat | prislėgta pokarinė nuotaika.
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Of CHICAGO
BANKAS IŠBANDYTOS STIPRYBĖS IR SAUGUMO 

ŠAUNIAI VEDAMAS — ATSARGIAI TVARKOMAS
Šis Bankas — MIDLAND NATIONAL BANK — yra vienintelis bankas į vakarus 

nuo Ashland Avenue iki pat Clearing miesto ir j pietus nuo Archer avė. iki 95 g-vės. 
Tokiu, būdu mūsų bankas aptarnauja didžiausių teritorijų Chicagos mieste. Mūsų stiprybė 
ir saugumas aiškiai yra Įrodytos, o išmokame visus ir visiems ant pareikalavimo.

Kaipo įrodymų į pasitikėjimų i šį banka, mes patiekiame surašų kaikurių svarbiausiu 
pramonių, kurios pasirinko musų bankų dėl jo PATOGUMO, MANDAGUMO IR SAUGUMO

Atehison, Topeka & Santa Fe Rwy. Co. 
Illinois Bell Teleplione Company 
International Ilarvester Company 
llarris Brothers Company 
Philadelphia Storage Battery Co.
Central Manufacturing District 
Union Stock Yard and Transit Co. 
United States Ice and Cold Storage Co. 
Produee Terminai Corporation

Scott Std res
Construction Materials Corporation 
Duffin Iron Cofnpany 
Shellmar Products Company 
Blue Seal Food Products, Ine.
Evans Fibre Box Company 
Boss Beit and Nut Company 
Electrocast Steel Foundry Company 
Lake Building and Material Company

First National Bank of Chicago 
Federal Reserve Bank of Chicago 
Central Republic Bank & Trust Co.

ir kitos žymios ir gerai žinomos korporacijos.
MUSŲ KORESPONDENTINIAI BANKAI YRA;

Guaranty Trust Company of New York 
Stock Yards National Bank 
Terminai National Bank of Chicago

r

JŪSŲ PINIGAI SUDĖTI J MIDLAND NATIONAL BANK OF CHICAGO YRA SAUGUS
Mes vėl pristatome visuomenei musų direktorius ir jų atstovaujamas įstaigas. Jų pasi

sekimas bankiniame biznyje ir kitose bizniškuose veikimuose priguli nuo atsargaus ir tvar
kingo vedimo. Po jų vadovystė Midland National Bank saugumas yra užtikrintas.

A
DAVID E. SHANAHAN
Real Estate and Bonds 

Director, E. L. Essley Machinery Company 
Chairman of the Board, Central Manufacturing District Bank

H. H. BAUM
Treasurer, Harris Bros. Co.

L. OSCAR CHALLMAN 
President of the Bank 

ROBERT D. GORDON 
Bartlett & Gordon, Ine. Investments 

CHARLES LASKER 
President,

Lasker Boiler & Engineering Co.
E. A. LEONARD

Šecretary Treasurer, The Lehon Co. 
JOHN T. LOVE 

Electrical Contractor 
WALTER K. MILLER 

Sec.-Treas.,
Shellmar Products Oompany

JOHN R. O’CONNOR 
Real Estate

HUBERT S. SILBERMAN
President, S. Silberman and Sons 

CHARLES N. STANTON 
President, Stock Yards National Bank 

V. I. VANICEK 
Vice-President and Cashier 

of the Bank 
JOHN WAJER 

Contractor and Builder 
FRANK L. WEBB 

President, Terminai National Bank of 
Chicago

Executive Vice-Presidesnt, Central
Manufacturing District Bank 

FRANK W0ZNIAK 
Real Estate

H. E. PORONTO
Trustee, Central Manufacturing District 
President, United States Cold Storage Corp 

Vice-President, The Union Stock Yard 
& Transit Company

Advisory Committee

ARTHUR MEEKER 
President, Arcady Farms Millfng Co. 

Director, Armour & Co.

VIEN ŠIE VARDAI YRA AIŠKI PROTEKCIJA

Th e

MEMBER
FEDERAL RESERVE 

SYSTEM

Of CHICAGO
ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO

UNDER
UNITED STATES GOVERNMENT 

SUPERVISION

r

I
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ROŽANČIAUS REIKŠME
kiekvienų kartų kalbėdami 
“Sveika Marija,” mes meld
žiamės:... “melskis už 
nusidėjėlius.” Sakydami " uz 
mus,” turime minty visuotinę

n.....ii \ t • * Bažnvčin, tai yra kovojančių 7?9) Pamaldamas septyniems • ‘ • *• ti.
•_ i vį8Ug nUSldė-

(Tęsinys)
8) Pamaldumas septyniems 

Miopijos džiaugsmams—džiau
gsmingose ir garbingose pas
laptyse.

nijoj 62%, ir New Jersey iš(kad jis gali visų reikalų už- ropoję. Ar jis gali atvykti į “Ibidem” mininkams. Tekstų sutaisė A.
844,000 net 57,3% natūrali- baigti ir man išgauti piliety- į šių šalį kaip Amerikos pilie-1 KLAUSIMAS - Daugelį sy Į Jakštas, gaidas pagamino JI 

jbę, jeigu aš jam užmokėčiau tis? (kįų pastebėjau knygose žodi į Nuupjalis. Kaina 50c.
buvo 1,- $175. Praneškite ar tai gali-
iš kurių mat

zuoti.
Illinois valstybėj

218,158 svetimšalių,
64,8% buvo Amerikos pilie
čiai, ir Oliio valstybėj iš 644,- 
000 sv-lių 58,5% natūralizuo-

M. K. Phila, Penn.

R. F. Brooklyn, N. Y. ibid”. Ar galite man paaiš
ATSAKYMAS — Tavo sū-lkinti’ tui ieiškia« Negaliu

Mutijos sopuliams — sopulin
gose paslaptyse.

10) Pamaldumas šventiesie
ms angelams, kuriuos patinka
me pirmoje, trečioje, šeštoje, 
vienuoliktoje, dvyliktoje, ke
turioliktoje ir penkioliktoje

ir kenčiančių, ir 
jėlius, nebaigusius žemėje at
gailos daryti, jei miršta. ir ei
na j skaistyklų.
. 1:4) Dėl tos priežasties pats 
rožančius yra apaštalavimo 
malda, nes per rožančių ]>a- 
maldūs žmonės atlieka šiame

Žemiau nurodyti skaičiai a- 
pie Michigano valstybę įdo-

rasti žodyne.
F. H. Yonkers, N. Y. 

ATSAKYMAS — “Ibid” 
“ibi

dem” sutrumpinimas. Tai lo-

nus turi teisę įgyti Amerikos 
A1SAKYMAS Ne. Ne- pilietybę dėl tavo natūrali 

gali tikėti tokiais pažadais, žavimo, jei esi legališkai į- 
Rekordo įregistravimo kaina leistas į J. Vai. nuolatiniam arbu “lb ’ yra žodžio 
pagal įstatymų yra $20. Jei apsigyvenimui, kol jam dar 
tavo įvažiavimas įregistruo- Į nesuėjo 21 m. amžiaus. Jis 

atvykti nepriskaityta>

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ 

DYGIMĄ.
Buk atsargus vaiko maitinime 

dantitns kalantis. NeparvaJgydylL 
Dabok vidurius ir Jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji-

paslaptyse.
11) Pamaldumas Dievo šve- pasaulyje apaštalų apaštalavi-

ntiesiems, kurie vaizduoja gy
venimų šventųjų: Švč. Panos 
Marijos, Šv. Juozapo, dievo
tų piemenėlių, trijų karalių, 
Elzbietos, Zacharijaus, Jono 
Krikštytojo, Simeono, Onos, 
šv. Apaštalų ir Evangelistų, 
Marijos Magdalenos, Dizmo, 
Nikodemo ir kitų, kuriuos pa
gerbiame antroje, trečioje, ke
tvirtoje, devintoje ir penkio
liktoje paslaptyse.

12) Pamaldumas prašant lai 
imi n gos mirties. Poteriaudami 
mes kartojame, melsdamiesi: 
“Šventoji Marija, Dievo Mo
tina, melskis už mus. nusidė
jėlius, dabar ir mūsų mirties 
vtūandoje.”

13) Pamaldumas už sielas 
skaistykloje didinamas su ro
žančiaus pagalba, nes įvairūs 
atlaidai yra sujungti dievotai

mo pareigas.
Tas rožančius spalių mėne

sį bažnyčioje viešai kalbamas

tyniškas' žodis, kuris reiškia 'mas- duok ja,n kelet» ,a^ nekenks-
I mini/na onnzl'žina KMetnhnrin

“toj pačioj vietoj ten pat.„ūh, nes toje valstybėje išleis-]^. joUų klia£ių
tas registracijos įstatymas. Is,popierių iSgavimui sulaikytj. prie kvot;s ; ;s- yk - Šis žodis vartojamas, kai su- <X,
840,268 svetmisahų Michigano L,™ . T u 1 " ' *............................. virS... ... Or, \ ® “koreign Language Informavalstybėje ‘51,8% buvo Ame-
rikos piliečiai 1920 47,5%.
16,9% turėjo pirmuosius po
pierius; 28,7%, arba 241,152 
asmenys, buvo ateiviai ir 21,- 
930 pilietybės stovis ateivių 
ne raportuotas.

Didžiausias

pirjnų gali
I mingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
' rijos. Taa paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą niutonams ku- 

motlnonis tuip-gi. Nes per

vmtis Amerikos pilietybės tei- 
tion Service” pasiųs tau pil- sės. Ta teisė prarandama, kai 
nas instrukcijas, kaip paduo-ljis sukanka 21 m. amžiaus, 
ti įregistravimo aplikacij,, j, ii( moke5Čiai
nori atvažiavimų įregistruoti I
„ . .... _ „ | KLAUSIMAS — Ar galiBuvimo pailginimas J. V-se. ! , .. . , .nubausti žmogų, kuris nesuino 

KLAUSIMAS — Atvažia- kėjo atitinkamų dalį 1921 m.

torius kelis kartus mini vienų vLrSti 30 J1'®1? ic^toriia buTv° ,št‘kim» c 1 motinų talkininke visur. JI greit ūž
tų patį šaltinį.

F. L. I. S.

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

j migdo piktus ir nerimaujančius vai. 
I kus — ir ji yra augmenlnė. Todėl 
Į jus jos visada galite duoti pagal reU- 
j kalą. Ji padaro ricinos darbą, tik. 
, geriau ir švelniau. Del jūsų apsau- 
gos butelis tikrosios Castortjos turti 

i Fletcherio parašą.

Šventojo Tėvo nurodymu Eū-i 
charistinio mūsų Viešpaties! didžiausias natūralizuotų! vau su savo dukterim aplan- pajamų mokesčių (taksų) i 
akivaizdoje. Tui nedaug pro- nu°šimtis pastebėtas tarp sve- kyti šių šalį. Noriu išgauti pa- A. L. New York, City.
Soma, kai atsiliepiame į kat-a-‘,i‘"8ali« Žienlilf vakar« cen- 
likus, kad paklausytų Kristaus tnnėse valstybėse, nuo 67,2%
Vietininko balso, trokštančio valstybėj iki 76,3%

j.ata Kansas ir 82,4% North Kan-ir skatinančio, kad visi 
likai lankytų rožančiaus 
maldas bažnyčioje. Gal kai ku-

liginimų mano buvimo. Kur 
turiu kreiptis t Ar mano duk
tė turi atskirai prašyti?

A. T., New York.

Pranešame, kad “Draugo”,
knygyne galima gauti “Gies-j
mynelį”, bažnyčių chorams,

^a" mokykloms ir šiaipjau gies- 
jamų mokesčių įstatymų, žmo- *______________ - ____

ATSAKYMAS

. , sas- pa-i .

Bet Maine, Vermont, Con- jos prašant
ATSAKYMAS — Aplikaci-

gų negali bausti jei trims me
tams praėjus po nusižengimo 
kaltė nerasta. Nusižengimai

x Tr. . . , - X ------ pailginti laikinų Jungt. Valstybių įstatymams
rįems nepatogu kas dienų la-'^icut ir West Virgima vai- buviluą> turi buti pasiųstos laikomi nusižengimais per 6 
nkvti tas pamaldas bažnyčių- į •'lybėse mažiau kaip pusė sve-
je. Tad tokių pareiga yra. kai*- į timtauoių buvo visai naturali- 
bėti privačiai. O tos kataliki- zu°ti.
škos šeimos,, kurių nariai ste-j 
ngiasi išpildyti Šv. Tėvo tro
škimų, atiduodami garbę Švč.

Ateivių, problemos.

KLAUSIMAS — Ar negali-
Marijai. Dievo Motinai, kalbė- lnan P>a'>«-‘šti, koki popie
darni rožančių bažnyčioje, ga- •r
Ii tikėtis sulaukti) palaiminimo ' er^)

jos prašymų (peticijų)?ne tik čia, žemėje, bet ir po
sukalbant rožančių ir aukojant! mirties Dangaus karalystėje.
už sielas skaistykloje. Be to. (Bus daugiau)

{VAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

t<

DAUGIAU NAUjy 
IŠRADIMŲ

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

f. A. D.

i

(John Bagdziuinis Borden)

ADVOKATAS

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

tas laukė, tai jau yra gtu- 
tavos.

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

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmoni ij pataisė sveikatą,

i-o dar milijonai nežino.
105 W. Adams St. Rm. 2117: Dabar su tais vaistais gali didžiau- 

! -sius skaudėjimus prašalint.
Teleplione Randolph 6727 , jr VįSUs vidurių blogumus pataisyti.

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. t. a d. Products turi ir daug kito-
Telephone Roosevelt 9090 !ki,) valstl/-

žiau kaip 15 dienų ir ne dau- įuršta ir nepalieka paskuti- Name: s iki 9 ryto Tei. Repub. 9«oo A Keikalauk,t aptiekose arba 18

vyriausiam valdininkui atva- metus, 
žiavimo uoste — tavo reikale,
“ Coinmissioner of Imigratiou,
Lilis Island, N. Y.” ne 111a- KLAUSIMAS

Našlės dalis

Kai vyras
T.

■-giau kaip 30 dienų prieš išva- hio testamento^ kaip jo turtas
1 -•iai 1-eikia įdėti 'įvokų'fkon Jdavimų. Aplikacija, prie ku- padalinamas!

siunčiant natUralizaci-!r,os ĮMfls5'toJas turi P^gti, A. K New York.
yrąs forui 639. Kuomet k^eli

T. L. D., Boston, Mass.

ATSAKYMAS — Tamsta

Atsakymas —
šeimynos nariai
vienų uostų tuo pačiu laiku, dalį nekiĮojainojo (nejudina

mo) ir pusę kilojamojo turto

1 D. products.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Daugumoj Miesto Ofisaa 77 W. Washington St.
atvvksta i I a v . v.’ Roam 1502 Tel. Central 2978aivyasia } valstybių našle gauna trecių

reikalinga viena aplikacija.
gal kalbi apie siuntimų, forui
A 2214, kuri pavadinta “ Pre-! Nepilnamečiu vaikų pilietybė kai vXras miršta, nepaliekęs

,, „ . x... ' . paskutinio testamento. Kitosuninarv borui tor Petit.ion for ivi attictataci d... ____liminary Fonu for Fetition for 
Naturaiization”. Turi tikrai 
ir atsargiai tų blankų surašyti 
(išpildyti). Turi drauge pasių
sti: 1) savo pirmuosius po
pierius; 2) dvi fotografijas•; 
(2,/2x21% colių didumoj ant 
kurių turi būti tavo parašas;-j

Nepaisant padidintų natūra-! milijonai ateivių nelegališkai
lizacijos kainų ir visokių kėb-: atvyko, čia nėra faktus parem (
luinų, kuriuos ateiviai turi per | tas. Cenzas nurodo 3,787,000
galėti, kad J. V. pilietybę įgy- ateivių, kurie nesistengė likti
tų, 68.17o svetimšaLčių šioje t visai natūralizuotais, bet tūk-
šalyje tapo'natūralizuoti, arba stančiai jų prašė pirmųjų po-
stengėsi įgyti pilietybę, kai 'pierų po paskutinio cenzo.
paskutinis cenzas imta 1930 1930 m. balandžio pirmų dienų ^as ° ^er _ var u
m. balandžio men. “ateiviai sudarė tik o,Ooyb

Cenzo biuro kų tik paskelb- viso krašto gyventojų skai- 
• • • v *tas natūralizuotų piliečių <‘iaus.

1930 m. bal'. 1 d. iš viso bu
vo 13,366,407 baltųjų svetim
šalių šio krašto gyventojų; 
tai sudaro net 10,9% viso J.

ateivių skaičius padidėjo net t ak 8Yventojų skaičiaus. Iš Įvažiavimo legalizavimo kaina 
11,6%; pirmųjų popierų pra- JU daugiau kaip 7,859,000, ar- , KLXjTąiMAS — Atvykau 
šytojų skaičius padidėjo ba 58,8%, buvo naturalizuoti; New Yorkan 1903 m. Nuo to 
0,4%, o tuo tarpų ateivių skai-j1,247,000, aiba 9,3%, |aįko gyVenau Jungt. Valsty- 
čins sumažėjo net 9,8%. išsiėmė pirmuosius pdpierius, b^se įf dabartinėj vietoj nuo

Tas aiškiai rodo, kad senas daugiau kaip 3,787,000, arba m Visaį negalvojau apįc 
priežodis “ateivis visada at- buvo ateiviai, o 473,- pilietybę> bet galų gale prie
eiviu lieka” jau netinka šiems 000 svetimšalių, arba 3,5%, darbo pasirodg re}kalas išsi- 
laikams, ir sena pasaka, kad pilietybės stovis nepažymėtas. įinti pinhus popįerįus. Bet ne

galėjau patikrinti mano atva-

skaičius, aiškiai rodo, kad sve
timšalių natūralizacija žymiai 
auga. Palyginus su cenzo skai
čium iš 1920 m., natūralizuotų

Coinmissioner of Naturaliza- 
tion” ( jei pirmieji popieriai 
gauti prieš 1929 m. liepos m. 
1 d.) Tie visi popieriai reikia 
siųsti tiesiog “District Direc- 
tor of Naturaiization”, regis
truotu laišku.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oaklcy Avė,

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis,

2334 S. Oakley Avė
V. Duoba

2328 W. 23 St.
J. Dimša

821 W. 34 Street
M. Šilkas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės

kalus kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

rei-

KLAUSIMAS — Esu nuo 
J929 m. natūralizuotas pilie
tis. Turiu sūnų, kuris dabar 
sulaukė 20 m. ir gyvena Eu-

6 » e i t a
PAGELBA

nuo skaudėjimo

turto dalys padalinamos tarp 
vaikų.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

ūmai palengvinami su 
linimentu

PAINEXPELLER

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387

Namų Tel. Hyde Park 3396

«

4t

* * -k *

t į

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmo, Ranku. Kojų,
Nikvssmm llroiulanma ŠmltS 1

(tik ne ronae ).
Tukatančiai žmonių yra iiaisyde o ♦
milijonai dar nežino apie tai. 
Dalumo Galinga Moatia yra tiek
verta auluo, kiek ji pati arena s»

į

*

. lig naodog gydymo.
Kaina 75 centai. »1.5O ir g3JW. 
ir 10 centu antra už parsiuntimo- 

Klauskite paa aptiakoriua taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT. 4 i
* DEKEN'S OINTMENT CO. I

i

«
PSO. Box 352
Hartford, Conn.

* * * * i

Daugelis dalykų gali iššaukti gal
vos skaudėjimą ir kitus skausmus, 
bet yra vienas dalykas, kuris visuo
met suteiks jums pageibą! Tikrai 
paimkit vieną ar dvi tabletes Bayer 
Aspirin. Jūsų kentėjišnas išnyksta. 
Pagelba ateina tuojaus, nežiūrint 
kokia priežastis vertė jūsų galvą 
svaigti nuo skaudėjimo.

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALINE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 *Val. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaie 
Utaxn.. Ketv. ir subatos vaktre

Baye.r Aspirin yra nekenksmingas 
— negali paveikti širdį. Todėl nėra 
reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks”. Bereikalinga 
yra kęsti kok) nors skaudėjimą, kuo-

Maciau ateivių kaimuose
u ... . .. . ,. žiavimo laikų. Mano paties y* ke«ti koki nors skaudėjimą, kuo-1 risitaikytl prie naturaliza- . .» met jU!' šauti Bayer Aspirin.... .... . pastangos pasirūpinti legalia-i Tai yra palaima moterims, kuriosCIJ08 įbtutyiIlO rcikultlVliūlį, ku . v. . . . . kenčia reguliarius sistematinius

lie kal tais verčia ateivi ivai- kU lvaz|avimu irgi niekais nu- skausmus; vyrams, kurie turi dirb- I lt. kaliais VLlCia HteiV} }Vdl ____ __  1________ ________ ,tl nejį|urjnt aklų įtempimo, nuovar-
riais nepatogiais laikais lan
kyti natūralizacijos ofisų ir 
teismų, net trigubai sunkiau 
ateiviui, kuris gyvena kaime, 
negu miesto gyvenančiam. Ne
žiūrint to, svetimšaliai kai
muose greičiau tempą pilie
čiais, negu miestų gyventojai. 
Iš .miestų svetimšalių 57,7% 
liko natūrulizuoti, o kaimuose 
gyvenančių svotinišalių net 
68,6% įgijo pilietybę.

Natūralizuotų svetimšulių 
nuošimtis skirtingus kiekvie
noj valstybėje. Svetimšalių 
daugiausia gyvena trijose vi-!, 
dūrinėse Atlantiko valstybė
se. Iš 3,192,000 svetimšalių 
Naw Y orka 54,9% natūrali- 
zuoti, iš 1,233,(XX) Penusylva-

ejo, nes laivo kompanija ne-111
galėjo rasti vardo. Mano pa- 
\ard('ų gal taip iškraipyta, 
kad negalima

gi o ąr Rcuralgijofl.

Ištirkit jo greitą pageibą nuo šal
čių, nucr neuritia, reumatizmo, lum- 

, bago. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
bllVO pažinti. (Bayer Anplrln — su Bayer ant dė- 

ą,. » ». ' Šutės ir tabletėlių. Visi apttekininkuiVietinis žmogus man pranese, turl Buyor Asplrųln table’e8.

MARIJONA RAGELSKIENĖ
(Po tėvais Bernotaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 27 dienų, 2:l.‘i_| 
vai. po piet 1931 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Raseinių apskr., Šilalės par., Norvainių kaime.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Silvestrų Ragels- 
kj, marčių Petronėlę, tris dukteris Onų Selvinienę, Ro- 
zalijų Gedminienę ir Elzbietų Jonaitienę, 4 žentus Jo
nų Salvinų, Aleksandrų Gedminų, Franciškų ir Jonų 
Jonaičius, 18 anūkų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 943 YV. 33 Place.
Laidotuvės įvyks subatoj, spalio 31 d., 8 vai. ry

te iš namų į šv. Jurgio par. bažnyčių, kur bus ge
dulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Ragelskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esgt nuoširdžiai kvočiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti, jai paskutinį patarnavimą.

Nubudę liekame:
Sūnūs, Marti, Dukterys, Žentai. Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pa> 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pate 
po pilno Išegzaminavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jum» 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — scopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi. 
slškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik. 
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gr- 
viimas sugryš jums taip kaip buvo. 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skilk, 
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arbat 
jeign turit kokią užsisenėjusią, isi- 

■> kerėjusią, chronišką ligą, kuri 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję na» 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki L 

po piet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllomia nuo 10 ryto Iki 1 po 

piet

HITT AND RtINN — Am’ Now II Rclly’s a Good Stoul Hr‘11 Procccd to Show *he Picfurt (o Mn. Runnf BY HITT



Penktadienis, Spalio 30, 1931 DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFDRD,1L

Musų parapinis buza ras ge
rokai išsisiūbavo ir jau aišku, 
kad jo pabaigoje parapijai 
liks didelis pelnas o darbuo
tojams dar didesnis užganėdi- 
nimas iš pasisekimo.
K. Bukauskaitė buvo paslydu
si ir užsigavusi taip, kad net 
turėjo išvažiuoti j šv. Kry
žiaus ligoninę, Čikagoj. Yra

! pilnutėlė salė: — choras, dau- gražiai pasirodyti jaunimui ir Į 
j gelis parapijonų ir liet iš to-' praleisti laikę daug linksmiau j 
liau atvykusių svečių. Pasigir-, tarp savųjų ir su savaisiais, j 

'garbus, u net ir dėkingu,su. '->» valio I valio!'negu blaškytis ant gatvių ker-!

Pu pustrečių „.etų darbavi-,1’"*™ ParMy.ti stal,ai’ Prida-Įm
inusi šioje parapijoje dabartį- *a ažkanrižią ii „lažių dova ! yįsl, veiduose matėsi d/iau- 

nio mūsų parapijos klebono ln'iu. daikteliais ii pinigais. gSlllo į,, linksmumo. Ne tik iš i 
kun.S. Draugelio atsimainė Jonas Lusis atidarė pro-1 priežasties gražių iškilmių, Į 
kolonijos lietuvių dvasia: — gramų, pažymėdamas puotos
neapykanta ir ir dažnus kivir- tikslų. Po jo kalba Simanavi-

D A K T A R A
Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1146 SOUTH 40 COŲKT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių Šv. Antuno Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

liet ir dėb to, kad vis tik su- j 
gebėta savo klebonui padaryti

eiai sumažėjo, padidėjo vieny- čienė, J. Krikščiukas, dr. Bal- [tikra Msurprise”. Po iškli

DR. J. J. KOV/ARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 6 3 STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Resldencija 2859 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2 330

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 
Nedėlioj pagal susitarimą

bę, pakjlo nusmukęs ūpas ir, lou, ponia daktarienė, V. Lu-jmių visi gražiai pasilinksmi- Tel-Cdnal 6764 
štai, eastoniečiai pasiryžo pa- sis, p lės Makauskaitė ir M. no ir 7 vai. susirinko bažny- 
reikšti savo vadui nuoširdaus Gečiutė, J. Aidukas, Ai-
dėkingumo. tlukienė, kun. Fabris ir kiti.

Artinanties spalių 28 d. mū- Kalbėtojai nurodė didelę, pa-

Res. Republic 5350 Telefonas Grovehill 3262

žinia, kad pasveiko ir neužil-! varjavių di,„ai žauįw, pa,|aryt« per pustro&i
go grįžta Rockfordan. choro narių ir kilnesniu para- motų, dalinosi džiaugsmu su-

1 Koresp. pijonų sumanyta surengti sa- laukę Kaštono lietuvių istori- 
vo klebonui, jam nežinant, pa- joje šių pirmų pagerbtuvių, ! 
gerbtuvių pokilį. Naujai atvy- reiškė klebonui linkėjimus ko- | 
kęs apsigyventi Easton’an me ilgiausia darbuotis šie kolo-. 

Pagerbė savo klebonų. dieinos dr. J. Ballou pagelbė- nijos lietuvių tarpe.
Firmų kart mūsų parapijų-[jo sumanymų įvykdinti. J Pabaigoje kalbėjo klebonas,

nvs surengė savo klebonui | Spalio 25 d. po pietų dr. J. Savo kalboje, be dėkingumo 

pagerbtuves. : Ballou paprašė klebono paro- žodžių, už reiškiamų pagarbų

EASTON, PA.

čion baigti 3 dienų pamaldai 
prie šv. Jėzaus Širdies ir at- j 
naujinti intronizacijų šioje j 
parapijoje.

Parapijoms.

CHICAGOJE
SUSKUBO SU ANGLIŲ 

ORDERIAIS.

Nors apie 16 metų ši parapi- dyti jam salėje ant scenos nau'ir dovanėlės, priminė, kad tai,! ls A1 
ja gyvuoja, bet parapijonvs į,!jai suvestas spalvuotas elek- kas padaryta, padaryta ačiū i coa*

Iš Atlas Fuel Co., lietuvių
vardo’’, teko

neturėjo gražaus papročio sa- t t os sviesas. 
vo vadams reikšti gražios pa- Nuvyksta..

• dideliam pasitikėjimui,
Atsidaro durys., i reiškė jam šios

graborial

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau-

____ sau prie grabų iš-
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street | 
Telef.
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel 
Victory 4088

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir va.kųt

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
|.ul.j i sužinoti, kati šaltesniain vėjui ^or. so. Leavitt st. Tei, canai 0222 

S kolonijos Re- [papiltus anglių orderiai tuoj 1 Rezidencija: 6628 So Richmond

■jtuviai, nepaisant tų sunkeny- padidėjo.
[bių ir nepasisekimų, kuriuos 
teko pergyventi eastoniečianis

Dabar tai anglių kompa
nijoms ateina dažniausia 111a-

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

S. D. LACHAVICH ’ir link^°’ kad šis graŽUS ū_ iresni orderiai. Mat didieji oi
ttvtttAc f’DAnAT?iTT« ipa* tla lubiau V1SL‘S Uleriai buvo užsakyti ir išpil-'
LIETU ’ i stiprintų vienybę, Kad kaip (Įvtį vasaros pabaidoj

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. j , • • -r ? "■ J‘ . '• Antras ofisas ir Rezidencija
p. A. badzeMC.au. partatjti gl lllineta anghų llpa.( AKTESIAN AVE.

,.,au.|. vargonai savo gražia me- |nija žinonšllis patarnauja VlL Nuo ,.la nu0
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Į) 

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

B. A. LACHAVICH. kia žmones bažnvčion, taip
p9n»i 6174 [1439 S. 49 Court, Cicero, Iii. , .. .canai 6i74i _ _ ’___ ,graži harmonija tarp parapi

jonų ir klebono gaivintų rei-
Tel. Cicero 5927

DR. A. 6. RAKAUSKAS
Tel. Lafayette 5793

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD Vat;

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — i2 vai. ryto. Nuo i vai. —[Office: 4459 S. Califorma Avė. 

4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare
Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOLTS
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. Bouievard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Nedėlioję pagal sutartj

Tel. Wentworth 3000t
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. Phone 
Englevvood 6(M1 
Wentworth 3000

Office 1‘hono 
Wentworth 3000

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarna\~lmas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja/graži ko- 
ply^ A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS LR

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RIU8

Oflgąg

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Bouievard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, m

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakareOfiso Tel. Victory 3687 [Ofiso Tel. Victory 6893

Ot ir Rez. Tel. Hemlock 2374 1 ReZ. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

DR. J. P. POŠKA
3133 8. HALSTED STREET

žmonėms
liodiia gaivina jausmus bažny- „reįtaį jr oeraį Jos kainos nri vak- Antro ot vai.: Nuo 3-6 po 

fc • • i į piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
<*1OJC, llielsuSą patinu- uinuillOS. Šventadieniais pagal sutarimą.

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 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

C -............................................................................................................................... ...  -daugumoj j 
of Lake,!

Marųuette

\tlas Fuel Co.
I

Purkų,
aptarnauja Town

kalingų tikybinę dvasių, o ši ln*£kton

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPIER
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Canai 1713

... «• Parkų. Pristato, vienok, ir jnes j šeimynas sutikimų, dziau! e , 1
, I tolimesnes kolonijas tų patgsmų ir vienybę. ’ 1

Nauiai Dertaisvta salė na I kai na. Orderius galima pad uogauja! p( įtaisyta sale, pa- i . . _ p t j Valandas: 2 iki 4 p. p. Panedellai.leieionu iiosptcti jr Ketvei.gaig vakareBALSAMLOTOJAS Įgnjįįįnta scena duoda progos / 11
Turiu automobilius viso 

kiem8 reikalams. Kaina9 priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

7960.

30 <1. Spalių m. sueina 2 mėne
siu kaip

LAIŠKAI PAŠTE
D E N T I S T A I

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

6 iki 8:30 vakare

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir ( iki 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0088

Phone Boulevaid 7842

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 75SS

901 Aniskotvicli J.
913 Sodoniui Matiejui 
920 Mikalauskui Martinui 
926 Razomskui S. W.

DR, G. Z. VEZE1IS
DEN TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Bouievard 6202-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės į 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dal šermenų dykai.

ROMANAS POCIUS
Kenosha, Wis.

Apleido mus ir persikėlė į kitą 
pasaulį

Tą dieną šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj Rockforde, III., bus 
atlaikytus gedulingos pa|ialdos 
už Brangaus Velionio sielą.

Uimines, draugai ir pažįsta
mi prašomi sykiu paslmeistį.

Kun. M. U.

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canai <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECLJ AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:29 vakar* 
N*dėliomls II Iki 12

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlook 8749

Res. Tel. Prospect 9419

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Bouievard 7689
Rez. Hemlock 7(91

OR. A. P. KAZLAUSKIS

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns 7 240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Va1!. 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. Californla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

rt-

'iii

IAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.. F. EUDEIK1S & CO.

JŪ9Ę GRABORIA.1
Didysis Ofisas j

4605*07 South Hermitage Avenue
Fiat Telefonai; YARDS, 1741 ir 1742

JURGIS MILERIS
mirė .spultų 28, 1931 m. 10:30 
vai. ryto, suluukęa pųnę am
žiumi. Kilo iš Raseinių Apskri
čio, Skirsnemunės l’arnp. I’aiik- 
štupio viens. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

I'iiliko dideliame nuliūdime 
5 sūnūs Vladą, Bronių. JurgY, 
Hlasj ir Leoną. 2 dukteris, E- 
leną Ir Florenciją, brol) Rapo
lą, o Lietuvoj 3 seseris Moniką, 
Elzbietą ir Julijoną ir gamines.

Kūnas pašarvotus 4009 So. 
Talinan Avė. I^Lidotuvės (vyks 
.Sulįstoj spalių 31 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Sv. haž- 
nyčlą, kurioj Įvyks gedulingos 
puinatdos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j gy, 
Kazlinlc.ro kapines.

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

Nuliūdę;
Hunai, Ihiktorys Brolis Ir 

Giminės.

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštj. Nuimu Tele 
cataraetus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su .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 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakar*

Cicero 1240 X-Ray

Tel. Bouievard 7589

T»l. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PEOIA1,INTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 39th STREET

Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 1(—4; nuo (—I 
Nedėliomis: nu» 14 Iki lt.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
• DENTI8TAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wahash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazaa X-Ray, eto.

Tel. Republic 7(»(

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TAS 

2423 W. Marąuette Rd.
Vai : 9-12 ryto; 1-6 Ir 1-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
. Gas Eztractlon 
Vai. 9-9. Ned. 9-12

(R(8 80. WEHTERN AVB.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 820*

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

Ofi.as Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 * 

2423 West Marąuette Road
' Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-lt 

. A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 ikL 12 ryto, 6:30 iki 8:80 vak 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vąl.).
Seredomis ir Nerišliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir R*z. Tel. Boul. 6912 Ofiso ir Re*. Tel. Boul. 1914

DR. BERTA6H DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VhLt 1-1 Ir 9:20-8:29 vai. vak. VaL; 2-4 Ir 7-4 vai. vakar*

, N*dėlloJ susitarus N*dėlloj susštarns

badzeMC.au
Kazlinlc.ro


CHICAGOJE

i

DRAUGAS Penktadienis, Spalio 30, 1931

“DRAPIEŽNAS DZŪKAS1' 
SURAITĖ “VALGI"

VYDŽIUI SU MINGAILA 
PASKELBTA ‘ DRO

Spalio į 28 d, mūsų dienraš
čio “Draugo” vajus prasidė 
jo nuo Cicero, kur vakaras, 
parapijos salėje su dainomis, 
paskaitomis, kalbomis ir 
sportu — ristynėmis gražiai 
pavyko. Publikos buvo pilna

kur vakaras i pa^es “matras$”- gautas laiškas iš Lietuvos,
Kita pora buvo Bancevičius kad a. a. Urbanavičio moteris 

(“drapiežnas dzūkas”) su vo- yra priėmus pinigus, kuriuos 
kiečiu J. Waltz‘u. ! draugija jai siuntė.

Iššaukus juodu ant “matra-! Nariai prašomi įsidėmėti, 
salė. Keturi Cicero kontesti-• so ”, publikoje pasigirdo sun-i<ad nut- ra8t J. Grišius par- 
ninkai nemaža balsų laimėjo, kūs atsidūsėjimai. “Na, da- rikėlė gyventi adreso; »)312 So.

Vakaro programas.

Programų atidarė gerb. kle
bonas kun. II. Vaičiūnas gra
žia, turininga kalba, kurioj iš
dėstė šio susirinkimo tikslų. 
Pamiršęs stiprokų savo šaltį, 
kuri turi “pagavęs”, karštai 
ragino žmones' skaityti ir rem 
ti katalikiškųjų spaudų.

Po klebono kalbos, dvi Ci
cero’s lakštutės, p-lės Kutai- 
tė ir Jurgilaitė, akomp. varg. 
Mondeikai, gražiai padainavo 
duetų.

Sekančiu numeru buvo 
“Draugo” red. štabo nario, 
kap. K. Jurgėlos graži, turi
ninga, gerai apdirbta paskai
ta apie spaudų ii’ kų ji gali pa
daryti pavienio žmogaus, drau 
gijų ir valstybių gyvenime.

Po paskaitos, p-lė Kutaitė 
da padainavo solo, o “Drau
go” red. p. L. Šimutis padarė 
platų pranešimų apie prasidė
jusį dienraščio vajų; paaiški
no, dėlko šis ir kiti — kitose 
kolonijose — rengiamieji va
karai mūsų spaudai platinti, 
sujungti su sportu; pranešė, 
kokias dovanos skiriamos šio 
vajaus kontestininkams; išdės 
tė “Draugo” nuopelnus Lie-
tuvai ir lietuvių kataliku ISei-l"™ ’’ pU°'./'"'“f “""V 'j". da P^eigos paklausyti kunigo pa Simnfio du broliai ir d„ .

«... !<•««•■♦ P"llllk»- Tik žmonėms ■ 5lojai 'oane, kad tas jeda raeinimu ir Driaidst: darb„ > T___ __________________ , |\ijai; ragino cicerieeius lai
kytis ir nepasiduoti kitoms 
kolonijoms ir t. t.

Po gražios p. Šimučio kal
bos, prasidėjo sportiška pro- 
gramo dalis. Ig. Sakalui pas
kelbus kas šį vakarų guls ant 
patiesto “matroso”, kiek lai
ko ristikai risis ir kokiomis 
taisyklėmis, iššaukta pirmuti
nė pora — Mingaila ir Vy- 
džius. Sutarta, kad jei per 30

‘fol irminutų nepadarys 
vienas kito neparis, ristynės 
bus skaitomos “draw”. Refe-

PATARIMAS•
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš GRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi-

Susirinkimų pirm. atidarius nyčioje, kuri buvo papuošta 
ir nutarimus pereito susirin- įvairi01™8 gėlėmis, p. Janu- 
kima rašt. perskaičius, išklau- jSauskiui vargonais grojant į- 
syta pranešimai apie sergan- ėjo baltais rūbais apsirengusi 
čius narius. J. Moskevičia ke-!1™"181! didžiojo choro narė Ele- 

te geras anglis ir pigesne kai-Įluri mėnesiai kai serga; guli I,a Stakenaitė su Bronislovu 
na. jCook apskr; ligoninė;. Grab. B<‘tku ir dvylika tifidininkavj.apskr; ligoninė,
Pocaiiontns Mine Rnn 8«.75 tonas Skudas žadėjo jį aplankyti ir Didysis 
Pocftontaa Lump op EgR 10.00 tonas r r J ,

pašelpų nuvežti. ,nt P
Draugijon naujais nariais^eni Creator” taip gražiai, 

įsirašė ir J. Žickienė. !kad net visa bažnyčia sus-
Lorencas pranešė, kad 1932 kambėjo. Gerb. kun. Baltučiui

Black Band Iaimip 
Orcen Vallcy Lump

8.50 tonas 
8.50 tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

GRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenne 

Tel. Republic 8402 
Chio&go, UI.

riu buvo p. Bancevičius. Taip 
ir buvo.

Abu ristiku, stipru vyru, I kolegijos rėmėjų dentro ir gi 
kaip Lietuvos ųžuolu, laužė priimtas. Laiške kviečiama 

viens kitam sąnarius, bet pe- dr-ja dalyvauti seime, kuris 
čių prie “matroso” nepri- įvyks 29 d. lapkr., Aušros 
spaudė. Taigi, ateinančios sa- -Vartų parap. salėj. Atstovais 
vaitės kurį nors vakarų jiedu išrinkta J. Grišus, J. Blankus, 
da turės įsitikinti kurio pečiai A. Grišius. Be to perskaityta

bar Bancevičiui tai jau bus 
gud bai”, nevienas, užėmęs 
kvapų, sakė. Išrodė, kad taip 
ir bus. Bancevičius prieš AVal- 
tz’ų išrodė kaip Šarkis prieš 
Carnerų.

Susiėmė, pradėjo viens ki
tų guldyti, net steičius ėmė 
braškėti.

Pradžioje 'išrodė kad
Pereitų antradienį The Peo- 

clra- ples Purniture Co. suruošė
piežnas dzūkas” Waltz’ui ly- ltin 8razli radl° programų . Lauciutej Jaunim uėi
gu pelė katei. Alė lietuviški dvimetinėms sukaktuvėms kai * J v___; . . , . \
kaulai ir šyla ne taip lengva
buvo suriesti. Prabėgus 16 leidžiama oru, paminei 
minutų Bancevičius kad pasi- kviestas ‘ Draugo red. p. L. 
gavo savo “neprietelių”, kad pasakė atatinkamų
užsidėjęs ant pečių, kai šiau- +vms sukaktuvėms kalbų. Pa
dų kulį, ėmė aplink sukti, pas- žymėjo, kad lietuviškus radio 
kui kad žnektelėjo į grindis, lietuviškus radio programus 
tai Waltz’as ir išsitiesė kaip 1929 m., spalių mėn. iš KY \\ 
ilgas. Referis Mingala pakėlė L^°^es pradėjo leisti “Drau- 
aukštyn kietų Bancevičiaus 8as *r Pe°ples Furniiure

North Side. — Baigus pa-
. , j., rapijos bazarų ir padarius jo

ranką, paskelbdamas pergalė- v 0 dabar’ Pra<iedan! rugp. i kait turiu bgs k 
toin • men., loji įstaiga pati savo le-i . , .... . .

Ritanties šiai porai neap. 5omis tas lietuviškos dai- pafapiiaf‘ J“ ,-L Lietuvos kar
seita ir be kurijoj. Vienį sy- nos valandas ir garsina pa ® J yra T' Jnrgėla’ nanJn0Ja
kj apsvaigintas AValtz’as vie- vardį. l^iaf ‘kef redakCii°8
toj “drapiežno dzūko”, buvo! Gražiai dainavo, solo p. K. ta parama> kurips galima ga
pagriebęs referni už kojos ir bn ««>, p-le Ane,nte, /notas kyti> nebuvo galima k iJuvos kariu
pradėjęs laužt,. 'pp. Sabon.s ,r Capas ,r Ton «ypa{ šiaig laikais jr ^iSkJL i

Kitų sykį, besiritant abu nu radio kvartetas. Pianu taip trumpu laiku, trijų sek- gįntį tėvų kraštų. Taip pat bu-' . , 'S vuip VA UJUSIU OvF "
sirito nuo steičiaus. Pasilino- visiems-nkomponavo p-lė Sa- madicnių vakarais Tas part!. - - . .
savęs iš Bancevičiaus žnyplnj, bonyte. Ča.,s kepure, ka.p ka(, nuoširdžių žm0. ‘ .tvuda'vime ak '

jWaltz’as užuot savo opo- visu..nu t, papasakojo pras- kurie ta’’ kur,° atva<™e ak-
! nentų, puolė pirmoje eilėje sė- matnių ievynų. Iki šiol klau-

ir Klaipėdos I8RENDAVIMUI

viannmot inn/.in , Sublysuosim pilnai forniš. 5 kamb. '
visuomet jaučiu tingai dalyvavo kap. Darius, 1 šilima, pigi renda, 641 Oakdale avė.

maa.

pradėjus garsu kvatoti, pama

• forničius ir kitokius dalykus
tik kitus moka juokinti. r“ginim'1 ,ir /arb“ ir k»P- broliai 1 ' Muą, patarnavimas yra grei

!tė -avo klaida bet šį sv'.,. ir nata juokės' pa- T™ •‘‘unh'ai užd,rbtu lr .s"‘ k^«ai- Taigi, tame istoriška- i».. Jt«a, geras ir nebrangus.
žodžiu, pirmas „Draugo” „kodam.,; juo’mgua atait.O- “ 3 1' Mea pervežamo daik.ua iš ,r

konteato-aporto vakaras gra- » - jo k.t» antro- tarju nnoSirdžilusiai , taf nnert^.___________

Be to, buvo ir gražios rmru- “T" kickviCT“'” «,! dalyvavo Klaipėdos atva-mėn.
....... _ simtenopai. davime. Tarp kitko kap. Da- 4620 So. Rockwell St.

kakluv.,, -programas g-ažus „v“™ “Ž h"zar“ papasakojo kėlėt, įdomi,,. Pusė bloko nuo 47 st.
buvo v,su,s atžvilgiais bk.etua savo la.ku neatsdy- momen„ i5 žad4j()> - --------

,ginote> tai prašau dabar tų parašyti “Draugui” savo įs-
1 padaryti. į pūk&ius-atsiniinimus apie tuos

Už pasidarbavimų bazare ir-1 įvykus. “Draugo” skaitytoja- 
gi nuoširdžiai tariu ačiū pa-ims, be abejojimo, tai bus te
rapijos komitetams, draugijų bai įdomu pasiskaityti ir pa- 
komisijoms, kaikuriems pavie- tirti, kaip tas žygis ten buvo

žiai pavyko. Žmonės skirstėsi dien,. 
patenkinti.

Rap.

EINA Į TALKĄ.

Dievo Apveizdos Parap. --
Draugija Šv. Jono Evangelis
to mėnesinį susirinkimų' laikė 
spdio 25 d., parap.* mokyklos 
kambary.

m. paimtas Sakalausko dar
žas dėl dviejų dr-jos išvažia- mūsų gražiabalsla solistė p. 
vimų: birželio 19 d. ir rugp. Į.Ianušauskienė jaunavedžiams

/21 d.
Atstovai į Federacijos vieti

nį skyrių pranešė kad sky
rius rengiasi prie k atalikiš-į malonaus būdo 
kos spaudos vajaus. Drangys- choro sekretorė.
iė pasižadėjo eiti tulkon. Laiš
kas iš labdarybė centro kvie
čiantis dr-jų dalyvauti seime, 
priimtas rir atstovais išrinkta

S. Skudas, P. Plančunas ir 
A. Grišius. šeimas įvyks 15 
c lapkr., D'evo Apvcizdos 
parapijos salėj.

Kitas laiškas iš Marijonų

paulding avė.
Rap.

GRAŽUS RADIO PROGRA
MAS DVIMETINĖMS 
SUKAKTUVĖMS PA

MINĖTI.

. Tvs

dukcinės .muzikos, žodžiu, su 
<ak tuvių

us atžvilgia
Pupa.

IŠKILMINGOS VESTUVES.

Marąuette Park. — Spalio 
17 dienų, Pan. Šv. Gimimo baž

choras, vndovau- 
Janušauskui, užgiedojo

teikiant Moterystės Snkramcn-

įspūdingai pagiedojo “Avė
Maria.”

P-lė Elena Stakenaitė yra 
ir darbšti 
Jaunavedis

Bronislovas Petkus yra gerų legijos rėmėjų 19 skyriaus su-'
katalikų tėvų sūnus ir gerai brinkimas įvyks sekmadieny, j ____________________
pažįstamas brightonparkie- J lapkričio 1 d., tuoj po sumos, j Kaip girdėti, yra kilęs su- Pardavimui 80 ak .pieno Ir viltų 

čiams. . ’ Prašau visus narius ateiti sus manymas nuo ateinančių me-ma,nų North

Jaunavedžiams linkime link
smo ir laimingo gyvenimo.

Jieva Lukošiūtė.

BALIAI GRĮŽUSIOMS Iš 
LIETUVOS

Brighton Park. — Praeitų 
šeštadienį surengta du balių 
grįžusioms iš Lietuvos Lau
čienei ir jos dukteriai, buvu
siai L. V. organizacijos cen
tro iždininkei.

P-lė Lauciutė yra Amerikoj 
gimus, tat įdomu jai buvo pa
matyti Lietuvą. Pamatė ir 
taip patiko jai Lietuva, kad 
net grįžti nenorėjo. Girdėjau, 
kad žada grįžti Lietuvon ir ap 
sigyventi. Su ja žada važiuoti 
ir jos draugė.

Balių p. Laučienei suren
gė jos sesuo Burušienė. Ba
lius buvo linksmas. Susirinkę 
giminės ir pažįstamieji klausi- 

i'nėjo Laučienės apie Lietuvą.
Tų patį vakarų kitoje vieto

je, būtent pas draugę Simo- 
niutę buvo surengta balius ir

„ . didelis būrys ir visi teiravosiir muzika . J
Pa apie Lietuvą. P-lė Laučiutė 

linksmai papasakojo malonus 
ir nepamirštamus įspūdžius.

Giminaitė.

BAIGUS PARAPIJOS 
BAZARĄ.

niams bei pavienėms, ypač atliktas, nes apie tai lietuvių 
tiems, kurie netik kad dirbote J visuomenė nieko nežino. Ne- 
bet aukojote ir dar kitus pra- kantriai lauksfme tų naujienų!
sėte aukoti. Už jūsų darbus ir 
pasišventimų, irgi Dievas ju-
ms teatlygina. Aš pats už tų Darius ta proga uzsiprenume- 
atsilyginti jums neįstengsiu. J ravo “Draugą” ištisiems me- 
Tik tiek galiu pasakyti, arba tams. Jis pareiškė: “Prisi- 
atsilyginti, kad, jeigu šiandie- skraidžius po Amerikos pada- 
nų džiaugiamės bazaro gražio- ngę ir nutūpus, įdomu bus pa- 
mis sėkmėmis, tai tas įvyko si skaityti apie Am. lietuvių 
iš Dievo padėjimo ir jūsų gyvenimų.”
nuoširdaus pasidarbavimo. To- Į Pravartu pastebėti, kad a- 
del dar kartų tariu nuošir- j budu ilgai tarnavę Lietuvos 
džiai ačiū visiems ih už viską. • kariuomenėje amerikiečiai ka- 

Kun. J. Svirakas, kleb. j pitonai įvertina “Draugų” ir 
jį remia. Tai gražus pavyzdys 
visiems lietuviams! Tas reikš
minga ypač vajaus meta G.PRANEŠIMAI

West Side. — Marijonų ko-

man. Taipgi ir visus, katrie 
turi paėmę tikietų parduoti, 
nes reikia nustatyti trauki
mui laikas.

Valdyba

Marąuette Park. r- Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
8 skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, lap
kričio 1 d., 1:30 vai. po pietų, 
parapijos salėje.

Kviečiame visos narės atsi
lankyti ir atsivesti daugiau 
naujų narių.

Valdyba.

Bridgeport. — Seserį} Pran- 
ciškiečių Rėmėjų 1 skyriaus 
susirinkimas įvyks sekmadie
ny, lapkričio 1 d. 3:30 vai. 
po pietų. Visus narius prašo
me susirinkti, nes yra svarbių 
dalykų aptarti.

Valdyba.

LANKĖSI REDAKCIJOJE

Spalių m. 29 d. “Draugo”
redakcijoje lankėsi garsus a-| NEW YORK, spal. 30. 
merikietis lakūnas kapitonas j Morgano firmos narys Lemon- įam svarbių žinių iš Lietuvos 
Stepas Darius. Gana ilgai ka-'t’as pataria Vokietijai kreiptis Pats ar jį žinantieji, tuoj atsi- 
lbėjosi su “Dr.” vyriausiu re- tiesioginiai į Prancūziją, jei šaukit:
daktorium p. L. Šimučiu apie nori pailginti reparacijų mo- 
Amerikos lietuvių gyvenimų ratorijumų, arba jei nori, kad

ir veikimų tautiškoje dirvoje.1 reparacijos būtų sumažintos.
Buvo reiškiama džiaugsmo dėl
amerikiečių lietuvių patrioti- šalinės agitacijos už reparaci- 
ško veikimo svetimam krašte, ______________________
toli nuo brangiosios tėvynės 
Lietuvos.

Minėtas svečias Čia visai ne
tikėtai susitiko su savo drau
gu iš Lietuvos kariuomenės,

Patenkintas “Draugo” vei
kimu tautiškoje dirvoje, fcap.

VALDININKAMS MOKĖS 
ALGAS IR DAIKTAIS

tų kai kurienik valdininkams 
dalį algų mokėti natūra (t. y. 
prekėmis“ arba maisto produk
tais). Taip pat greitu laiku 
bus išspręstas klausimas, ar1 
valdininkams hus algos suma
žintos.

VYRIAUSYBĖ RENGIA 
PROGRAMĄ

LONDONAS, spal. 29. — 
Laimėjusi parlamento rinki
mus vadinama tautiškoji an
glų vyriausybė, kuriai vado
vauja ministeris pirmininkas 
MacDonald’as, rengia ekono
miško valstybės atstatymo 
programų.

Lapkričio mėn. pirmomis 
dienomis susirinks parlamen
tas. Jame vyriausybė turės 
menkų opozicijų. Vyriausybė 
tad neturės kliūčių savo pro
gramai vykdyti.

BANKININKO PATARI
MAI VOKIETIJAI

Anot Lamont’o visokios pa-

A*Z \
' R. ANDRELIUNAS 4

(Marąuette Jevvelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už |6 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tol.
Hemlock 8380

Z

ĮVAIRUS PARDAVIMAI 
———————-
PARSIDUODA fomičiai 7 

kambarių, randasi geram sto
vy. Kaina prieinama.

JULIUS SUCKIS 
2019 West 22 Street
' 1-mas floras 

Tel. Canal 5529
|18 vertės stnuikas už 88.60, $15 

— |18 klarnetą $7.50, kornetai, tri
mitai, akordional ir piano akordio- 
nai po 80c. ant dolerio, 9X4 Max- 
well St

Jewclry lr taisymo Biznis, parduo- ' 
si m dėl mirties. )st prie Ji 75 me<tų. ' 
Puiki vieta. 6,000 ryv. m. F. S. Va- 
hue, Alleran, Mlch.

REAL ESTATE

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių.
4158 So. Campbell Avė. 

Tel, Virginia 1394
Sublysuosim 2 kamb. virtuvėlę, 

882.60 mėn. Nuolaida. 812 W. 68 St.

2 flatų plytų namas, 6-5 kamb. 
fum. Ir žtymo 1., arti 60 lr Marsb- i 
field, už 88,000, cash 81.000, sherry, 
<248 So. Ashland Avė., Proa. 2012.* i

Say. pigiai parduos 8 kamb. ply
tų bunf., -fttymu apA <828 So. Knox 
avė. Tel. Radcllffe 2098

jų mažinimų arba už Versalės 
taikos sutarties revizijų nieko 
negelbės Vokietijai.

REIKALAUJA KALĖJIMO 
BAUSMĖS

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal. 29. — Generalinis 
ptokttroras Gondra reikalauja, 
kad pašalintas šios respubli
kos prezidentas Yrigoven’as 
ir jo kabineto nariai būtų nu
bausti po du metus kalėti. Be 
to, .jiems visiems turėtų būti 
atimta teisė per 10 metų už
imti liet kokių vietų valdžio je.

PAIEŠKAU giminaičio Leo
no Katarskio, kilęs iš Narvi- 
dų k., Telšių ap. Prieš 13 me
tų gyveno Detroit, Mich. Tu
riu svarbų reikalų. Pats ar ji 
žinantieji atsišaukit. Ipolitas 
Malakauskis, 2320 W. 23 Place 
Chicago, BĮ.

PAIEŠKAU .Tono Petrošiaus, 
kilęs iš Dargiškio k., Vainuto 
par., Tauragės apskr. Turiu

ONA CEPANIENĖ
(Po tėvais Bučinskaitė) 

4651 So. Rockwell Street
Chicago, III.

4844 SO.
Tol.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus,

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {▼alrlauslua namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8884

Telef. 8884Republic

D. GRICIUS
OBNERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlausloa

2482 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO r rus
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

tapęs Telef. 
Hemlock 1887

Narni) Telef. 

Republic 6188

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8 .
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1248 _____
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAOZDA8, Sev. 
Elektros relkmenos ir flkžčle- 

riai. įvedame elektrp J namus lr 
dirbtuvės.
P1M a Halsted St 8 AngMs

daik.ua

