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MANDZIURIJOJ TEBEVYKSTA KAUTYNES
KINŲ IR JAPONŲ ŠIMTAI NUKAUTA 

IR SUŽEISTA
’* n » ? • J ! ' ' ' -

J. Valstybės imasi priemonių amerikonams
1 I

saugoti Mandžiūrijoje

Penki žuvo užsiliepsnojus 
keleiviniam lėktuvui

KAUTYNĖS MAND- 
ŽIŪRIJOJ

5 ASM. ŽUVO NUKRITUS 
LĖKTUVUI

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 5. — Vakarinėj Mand- 
žiūrijoj išilgai Nonnio upės

balsuoja

chicagoje GĖRĖJA SANTYKIAI TARP VATIKANO 
"“SS"“ ' IR LIETUVOS?

_ - - - - - - - Į . - - - - - —
Wheeling’o ūkininkas W. Lietuvos atstovas prie šv.> sveikinam su Lietuvos dideliu 

Schroeder’is traukia teisman Sosto d-rae Šaulys grįžo į sa- (laimėjimu Hagos Tarptauti- 
Mrs. Irene Castle McLaughlin, vo vietų, į Italiją. Jis jau gariniame Teisme, kurs atmetė 
gyvulių globėją. Reikalauja na senai, buvo iš čion išvažią-Į Lenkijos pretenzijas į Lietu- 
10,000 dolerių atlyginimo už vęs, kai tik buvo pablogėję Į vos suverenitetą susisiekimo 
neteisėtą jo, ūkininko, perse- santykiai tarp Vatikano ir į ir geležinkelių reikalais. Bet 
kiojimą. Lietuvos vyriausybės. Per tą! svarbiausi yra Tarptautinio

Teismo motyvavimai iš kurių 
aiškiai seka, kad Vilnius ne-

____  ____ __ _____ priklauso Lenkijai ir yra tik
iną ūkyje. Teismas jį išteisino. gandŲ apie tai’ kad galės nu* tai ižuliai okupuotas. Joks tei-

______________ trūktl diplomatiniai santykiai singas teismas nėra Lietuvai
UŽ VIŠTŲ VOGIMĄ tarp Popiežiaus ir Lietuvos Vilniaus atėmęs ir neatims.” 

________ (tautininkų vyriausybės. Dabar
Uždarvtu 12-o, Bain’n b.-1 Force’aa, 42 m. amž, pa- 4 d’rui Sanliui j savo

nkų turtų" ieškodamas, teisė- tris Leghom veislės viš- vietę’ atrodo’ kad tautininkų

Ta moteriškė ūkininkų pa- laik« gyveno Kanne ir buv0 
traukė teisman už nešvarų ma'.,oma- kad Jls visai jau ne-

Seminolės indėnai, Miami, Flą., naudojasi jiems pripa- ........ V , griš į savo vietą, kai buvo
žintomis pilietybės teisėmis — balsuoja. kiaulių ir kitų gyvulių laiky- + n. , ___ ;

9 KOMUNISTAI TEISME

GA.MDFN,'-N. J., lapkr. 6. j TORONTO, Ont., Kanada. 
— Iš centrinės stoties pakilo laPkr- 5- “ Prasidėjo 4>yLi 
keleivinis AVasliington’o _J devyniems komunistams, ku- 

eina, japonų kariuomenėm kau-1 New York’o lėktuvas ir pa- r*e kuvo snd'arę sąmokslų 
tynės su kinų kariuomene. Čia suko New York’o link. Neuž- Pr’e« Kanados vyriausybę, 
gautomis žiniomis, abi pusės ilgo užsiliepsnojo ir nukrito i Vyriausias liudytojas prieš 
turi didelių nuostolių. Nukau-j parkų, ties Marlton. Žuvo 4 kaltinamuosius yra Kanados 
ta apie 240 kinų ir japonų keleiviai įr vairininkas. Čia karališkos raitosios policijos 
kareivių, šimtai sužeistų. buvo sustojęs pasiimti gazo- seržantas J, Leopold’as, kurs

TIK VIENI IŠSISUKI
NĖJIMAI

VYTAUTO DIDŽIOJO 
MUZIEIUS

Kautynės eina netoli Tsi- 
tsihar’o, kur Toonąn’o geleži
nkelis susijungia su rytiniu 
kinų geležinkeliu. Šį, pastarą
jį, bendrai valdo Rusijos bol
ševikai su kinais.

Japonų kariuomenė ton pu
sėn pasiųsta drauge -su inži
nerijos batalijonu. Inžinieriaf 
turėjo taisyti sugriautą gele
žinkelio tiltą. Tiltą sugriovė 
japonai lakūnai bombomis. Ja
ponų kariuomenės vadbvybė 
reikalavo, kad kinai pataisytų 
tiltą. Kada kinai atsisakė klau 
syti, pasiųsta japonų inžine
rija. Nuvykusius ten japonus 
kinų kariuomenė pradėjo “šu
tinti” kulkosvaidžiais. Japo
nams fJasiųsta pagalbia. Kau
tynės išsiplėtė 5 mylių ilgu
mo frontu. Kinai paupiu buvo 
apsikasę. Nieko nelaukę, ir ja
ponai pasidirbdino apkasus.

Iš pietinės Mandžiūrijos pa
siųsta daugiau japonų kariuo
menės. Įsakyta išblaškyti kinų 
.jėgas.

Su nepaprastu žingeidumu 
čia laukiama kokia nors bol
ševikų reakcija.

linos.

PRAMONĖ BUS VYRIAU
SYBES VALDŽIOJE

per 7 metus buvo policijos ta
rnyboje ir kartu priklausė 
prie komunistų partijos. Jam 
teko būti įvairiuose slaptuose 
komunistų susirinkimuose ir

ias M Fainberg’as per keletą tas iš vištininko, nusuko joms pagaliau susipra- ------------
dienų klausinėjo patį Baia’ų, lr i artimi* t‘“ 1,"™“° ’’ sar,t>-ki'» Vytauto Didžiojo muziejau,
jo sūnų, žentų ir buvusius ba- “*8°8 parduotuvę parduoti. ,raukt1' , g™t<» bus ba-
nkų tarnautojus. Visi priside- Pardavėjas pažino savo viš- Gal tautininkų šulai bent ^a- "^dui įrengti lėšų dar 
ngia vien išsisukinėjimais. Jie tas *r va^tių sulaikė. Teismas dabar susipras ir taip pat pa- neturima. Todėl dabartinio ka- 
visi uždarytiems bankams yra « ^baudė 50 dol. pabauda, siryš ir kitas savo klaidas a
skolingi šimtus tūkstančių do- Jam neturint pini«»’ 3is užda’ ‘rr“,'a^R" ‘ "
lerių. Bet nė Vienas iš jų ne- apskrities kalėjime. |
turi iš ko atsilyginti. Trys ba
nkų tarnautojai už suktybes 
pavesti “grand jury”. Neži-

ROMA, lapkr. 5. — Itali- įsiklausyti jų kalbų ir plana- nia kas bus daroma su pačiu 
jos ministeris pirmininkas Mu rimų prieš vyriausybę. Visą Bain’u ir jo šeimynos nariais, 
folini s, anądien Neapoly ka- laiką komunistai jį laikė sa-
lbėdamas, pareiškė, kad kapi-1 viskiu, 
talistiška mašinerija perdėm

l PABĖGO APSIVOGĘS 
LEGIJONAS PRIEŠ PRO- VALDININKAS

HIBICIJĄ I --------------
------------- i Iš Kauno pabėgo Kauno a-

Cook’o apskrities Amerikos pygardos teismo antstolis (bai 
legijono taryba pradėjo kovo- litas) Giedravicius. Dabar jis

bus griaunamos. Taipgi s&v-,
nieko nežinoma ir dėl-sodnelio 
praplėtimo. “D. N.”

GUBERNATORIAUS PRA
NEŠIMAS RŪMAMS

SPRINGFIELD, III., lapkr. 
6. — Vakar, atidarius specia-

SAUGOS SAVO PILIEČIUS

AVASHINGTON, lapkr. 6. 
— J. Valstybių vyriausybė i-

suirusi. Reikia ją pertaisyti.
Teisine paaiškėjo, kad už

sienių komunistai gauna iš

BAIN’O BANKU STOVIS « P™hibicijų Vienas yra sulaikytas Lenkijoje. Ten u ieidimo 8e_
________ legijono narys pateko kalėji- Jis pasiskelbė “politišku nusi- .. , , .

SLjc^ej l3/S guocrnaron.a»us

Teisėjo M. Feinberg’o teis- man už tai, kad jis prašė vie- kalteliu.” Bet jis pabėgo su ranegimag Gubernatorius
• • - . - - J XI n 1 4- O A IMMI lllll T 1 n + lITT z-v 1J X v « ‘Kas kitas to darbo negali at- Maskvos piniginių pašalpų ir me vakar Paaiškėjo, kad pats nų namų džianitorių paganai- 25,000 litų Lietuvos valdžios reigkia> kad

1111 1  Ali— __ _ a •  1 . a Y » • « • • • nti nlmio Tiqi om 14-/Sv»in n -imi TYIY11 0*11likti, kaip tik pati valstybė. 
Dabar Mussolini’s paskelbė,

kad visa krašto pramonė pai 
mama vyriausybės valdžion.

GANDHI’S KARALIAUS 
RŪMUOSE

visus veikimo planus.

CENTRINIS IMPERIJOS 
BANKAS

L0ND0N1AS, lapkr. 5. — 
Britų pramonės federacija ir 
ekonominė imperijos unija tu
ri bendrąją konferenciją. Iš-

Bain’as ir jo šeimynos nariai nti ^aus- Džianitorius jau nu- pinigų 
dvylikai uždarytų bankų yra baustas.
skolingi 2,135,127 dolerių. Šios 
paskolos yra neapdraustos.

Apie tai teisme pranešė 
Bain’o bankų likviduotojas.

pa-

rūmai sesijai su-
šaukti mokesčiams pertvarky
ti. Chicago miestas ir Cook’o 
apskriti si susidūrė su pavoji-

. . . • t-, x nguoju finansiniu krizių.1916 metais mirusio Petro
grade (dabar Leningrade) Ru-‘ Be mokesčių pertvarkymo, 

H. Stremel’is nuėjo į ban- sijoju įžymaus lietuvių muzi- gubernatorius pataria rūmams

ATĖMĖ PASKOLINTUS 
PINIGUS

PALAIDOTAS TĖVYNĖJE

LONDONAS, lapkr. 6. —
Indų tautininkų vadas Mahat-' keltas su"anymas isteiį’tl . .................... .s
nla -Gandhi’s vakar aplankė 'vlsai netikėtai Vatikaną apla- namo, vagis ištraukė jam išK ntnnį britų imperijos banką . . .... .... .....Anglijos karalių (taigi, ir In- ;____ nke numstens pirmininkas kišenės tuos pinigus ir pabė-

MUSSOLiNI’S VATIKANE ką ir pasiskolino 193 dolerius' ko ir kompozitoriaus Česlovo dar pripažinti Chicagai savi
---------- i savo mirusios žmonos laidotu-

ROMA, lapkr. 6. — Vakar vėms. Gatvėkariu važiuojant

AHgHjos Karūnų ^aigi, ir in- ir staTldardinę risai imperijai r ., r , v- n
dijos imperatorių) Buckingha- vai|utą Mussohm s. Jis neaplanke Po-
m o rūmuose.

Gandhi’s nuvyko į rūmus, 
kaip paprastai, su plikomis 
blauzdomis, apsisiautęs balto
mis skraistėmis.

NUSftENDO JAPONŲ 
SALA

TOKIJO, lapkr. 5. — Va
kar' rytą žiemių rytų Japoni-

masi priemonių saugoti Man- joj buvo žemės drebėjimas.
džiūrijoj gyvenančius savo pi
liečius ir jų vedamus reikalus.

Negyvenamoji
nuskendb.

Sankano sala

10,000 KORĖJIEČIŲ 
NUŽUDYTA

NETIKRŲ PASŲ BIURAS

VTENA, Austrija, lapkr.
CIIAN'GCIIUN, Mkndžiflri- — Vietos policija susekė ko

ja, lapkr. 5. — Vibtos japonij1 munistų vedamą biurą, kuria-
d i vizijos vadas pareiškia, kad 
tik vienoj Kirin’o provincijoj 
per praėjusias 6 savaite# ki
nai išžudė apie 10,000 korė
jiečių.

me buvo klastojami komunis
tams įvairių kraštų pasai.

Biure rasta modemiškos pa 
sams spaudinti mašinos ir ki
ti įtaisymai.

DEMOKRATAI PRA
DŽIUGĘ

WASHINGTON, lapkr. 5.

piežiaus, tik šv. Petro bazili 
koj pasimeldė su jaunaved
žiais.

Susisiekimo ministerio Cia
no duktė Marija susituokė su

go.

4 POLICMONAI PA
ŠALINTI

•Iš Chicagos policijos tar-
— Demokratai 1 aukštosios kilmės romėnu, M. nybos dėl girtavimo pašalintiprad“Xo Magi8tra,i’n. Sutuoktuvių ap- keturi poliemopd Jų > tarpe

per įvykusius rinkimus kelio
se valstybėse. Šie rinkimai ai
škiai rodo, kas įvyks ateinan-

eigos įvyko šv. Teresės baž- yra vienas seržantas, 
nyčioje. Mussolini’s buvo tų 
vedybų liudytoju. Tad kartu ŽUVO GARADŽIUJE

čiais metais, kada bus renka- su j""“™®“’ ir Wtai8 8W‘ 
mas- krašto prezidentas. žiai’ jis ”a’yko ' 5v- Petro

baziliką, Vatikane.
WASHTNGTON, lapkr. 5. 

— Prezidentas Hoover’is rei
škia norą, kad ateinančiais 

metais krašto respublikonių 
partijos suvažiavimas įvyktų' 
Chicago j.

LAIVYNO SĄJUNGA PRIEŠ 
PREZIDENTĄ

'C. A. Darling Fertilizer Co. 
garadžiuje, 4501 So. Ashland 
avė., plaujant sunkųjį troką 
atsileido ratų veržtai ir ratas 
sumalė plovėją Ch. Dubą, 49 
m. amžiaus.

AVASHINGTON, lapkr. 6 
— Laivyno sąjungos vykdo
moji taryba nusprendė griež- 

NEW YORK, lapkr. 6. — tai stovėti už savo pirminin- 
Vakar Ameriką apleido pran- ką Gardiner’į, kuris išleistoje Italų-amerikoniškam respu- 
cflzų maršalas Petain’aa, kur# brošiūroje pareiškia, kad pre 'blikonų kliube, Ciceroj, vakar 
dalyvavo Yorktown’o iškilmė- zidentas Hoover’is karo lai- į nušautas smurtininkas Salva- 
se. vyną alkiu marina. tore Loverdo.

NUŠAUTAS SMUR
TININKAS

Sasanausko karstas su palai- valdybę, įvesti žemės ūkiui 
kais atgabentas Lietuvon ir kredito sistemą, autorizuoti į- 
palaidotas Kaune. Į vairius valstybinius darbus be-

( darbių naudai.
NEPAVYKO ĮSTEIGTI 

NAUJĄ SINDIKATĄ

Šiomis dienomis Kaune be
nzino pirkliai įsteigė sindika
tą ir pakėlė benzino kainas. 
Bet autobusininkai pradėjo 
rūpintis gauti benzino tiesiog 
iš užsienio. Išsigandę sindika- 
tininkai numušė benzino kai
ną. Tačiau autobusų ir auto
mobilių savininkai vistiek nu
tarė patys gabentis iš užsienio 
benziną ir pasistatyti'tam tik
rus tankus. “M. L.”

Pagaliau pataria sparčiau 
dirbti ir be svarbaus reikalo 
nęnutęsti sesijos.

UŽ VAGYSTĘ

Policija areštavo M. Fern- 
bach’ą, 29 m. amž., už auto
matiškų elektrinių iškabų lai
krodžių vogimą.

ORO STOVIS .

REIKŠMINGAS LATVIŲ 
LIETUVIŲ VIENYBĖS 

SVEIKINIMAS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; šal
čiau.

PINIGŲ VERTE

Ryšy su Hagos Tribunolo 
sprendimu Lietuvių Latvių 
Vienybė reikšmingą sveikini
mo telegramą prisiuntė iš Ry
gos Vienybės draugijos vardu 
inž. J. Ryte ris; “Širdingai

Lietuvos 100 litų ifclO.OO 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.74 
Prancūzijos 100 fr 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.37
Vokietijos 100 mrk. 23.74 
Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos |00 f r. 19.58
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OlfiNOS KLAUSIMAI

AME ĮVYKUSIUS RINKIMUS.

Kai kuriose valstybėse praėjusį antra- 
djenį įvyko rinkiniai. Rinkta kongresmanai, 
gubernatoriai, miestų majorai ir t. t. Šie rin
kimai buvo svarbus keliais atžvilgiais. Politi
kai juos akylai sekė, norėdami patirti, kur 
Imk balsuotojų daugumas pakryps, kad suži
notų kokiais keliais eis 1932 m. prezidento 
rinkiniai. Susirūpinusieji proliibicijos įstaty
mo modifikavimo klausimu taip pat daug 
dėmesio kreipė į buvusius rinkimus.

kad dabar reikia viską daryti krašto okono-j 
miškus buities pagėrinimut, arba būti pasi- 
rengusiems prie visiško pralaimėjimo per bū
simus prezidento rinkinius. Be abejojimo,; 
respublikonai stengsis eiti pirmuoju keliu.

1-JI LIETUVOS EKONOMINĖ KONFERENCIJA

NUO ŽODŽIŲ — PRIE DARBŲ.

Rugsėjo 26 ir 27 d. Kaune 
įvyko pirmoji Lietuvos eko
nominė konferencija, kuri su
silaukė gyvo susidomėjimo i? 

« . * > 
pirklių, pramoninkų, ūkinink 
ir šiaip tais'klausimais liesi” 

k (hi'c 
fi.H) i

Šiomis dienomis‘Darbininkas įdėjo ke .... . ...
. , , . . . ■ . . -ii - ; dominčių puses. Hiojlėta straipsnių aktualiais jaunulio reikalais.* ...
,, . y. „ • reneljoje dalvvav.) pu1 u straipsnių rašytojai nebe tuščiais žodžiais

siregistravftsiu d: v, i ■Iv
n ri kalbėti apie įauninių, bet reikalauja 
praktiškų darbų. Vienas iš jų pasako: “Va- Konferencijų i/mar.\ dama; 
dai, dirbdami lietuvių išeivijoj gaivinimo organizacinio koi: it, to pirm 
darbų, nenorėjo mus prileisti panėšėti tauty- ninkas J. Lapėm..-, nuėmė 
bi s veikimo žibintuvų. Mūsų lietuvybės sunkių kitų kraštų žemės ūku, 
meilės aliejus nyko, mūsų Lietuvių kalbos pramonės ir finansų padėtį ii 
aiškumo knatas geso. Daugelis iš mūsų tarpo bendrai į dalelį pasaulinio it 
ėjo prie tų, kurie mokėjo ir žinojo, kad jau- kio krizį. kuris laitai ir laba 
minas tai tautos ateitis. Šiandien jie taniau- vargina daugelį valstybių 
ja Anglų tautai, nes jie mokėjo susirūpinti Taip pat atvaizdavo Lietuvos- 
jų, padėtimi”. z ekonominio gyveninio plėtimų

Čia daug teisybės yra pasakyta. Tik mes s** n,usų žemės ūkio ir kai ku 
nenorėtume sutikti su tuo pasakymu, kad \a- ’’li pramonės šakų negalavi 
dili neva neprileido jaunimo prie tautiško Inns- ^es Pas mus <lar ir ne 

' darbo. Priešingai, jį nuolat kvietė ir kviečia. t()kio didelio ekonominio 
Jei- mūsų vadams būtų galima kų prikišti,““tai kaip kitose valstybėse

nebent tai, kad niekas sistejnatingai jaunimu
nesirūpino, jo neauklėjo, nesistengė jo prie 
lietuvių palaikyti ir lietuvių tautiškam ir vi
suomeniškam darbui parengti. Gerai, kati 
mes turime parapines lietuvių mokyklas, bei 
negerai, kad iš mokyklų išėjusiais per mažai 
arba visai nesirūpiname.

Tas pat “Darb.” bendradarbis pabrėžda- Rimkos paskaitos “Pasauli- 
ihus sako, kad: “Aiškiai matėme, kad mūsų uis likis ir jo plėtojimosi kry- 
we.nori.” “ , 1 ptis” buvo plačiai išnagrinėti

Nenoras ir apsileidimas yra du atskiri da- pasaulinio ūkio klausimai ir 
tykai. Mums rodos, kad to “nenoro” nebuvo, pasaulinio ekonominio krizio 
f buvo- tik paprastas apsileidimas ir iš vadų priežastis yra perdaug d ,ie-

bet vis dėlto ir mums tenka/
susirūpinti tuo reikalu ir ra 
sti galimumo to išvengti. Tie 
ms visiems reikalams ir klau- 
Simams aptarti ir sušaukta 
pirmoji Lietuvos ekonomini 
konferencija.

išleistų tam tikrų įstatymą, 
kuris numatytų sinlikatų stci 
gimusi tvarkų, jų veikimo ri
bas; kad sindikatai neveiktų 
žalingai visuomenes interesus 
numatytų sindikatų veikiau 
kontrolę, kontrolės organus 
skundų nagrinėjimo ir vykdy
mo tvaikų; 3. Sindikatų kon
trolės organai turi būti suda
ryti iš suinteresuotų ekonomi
nių grupių atstovų (pramoni
nkų, ūkininkų, pirklių, darbi 
ninku, amatiiinkų ir vartotojų 
irganizacijų), dalyvaujant va 
idžios atstovams ir įžymiems 
ekonomistams.

Informacijos reikalu priim
tas toks nutarimas:

1. kreipti vyriaus.,bėš dėme
sį į užsienio rinkų tyrimų ir 
sistematingai informuoti eks
porto firmas; 2. gamintojų ta
rpe platinti gaminių koky,b i 
gerinimo minti.

Lietuvos eksporto"' vystymo 
klausimu priimtas toks spren 
dimas:

t. Eksportas (išvežamos p n. 
kės)’ sudaro svarbiausių Lie 
tuvos praturtėjimo pagrindų, 
2. kadangi įdetuvos eksporte 
žemės ūkio produktai sudaro 
ir • numatomoje' ateityje suda
rys didžiausių jo dalį, reikia: 
a) kad būtų susirūpinta, kai1 
ūkininką; susidomėtų ekspor- 

sėkmin-

Penktadienis, Lapkr. G, 1931

Gerb. kun. K. Urbonavičius, A. L. K. K, Federacijos gar
bės pirminiukas, žynius visuomenės veikėjas, poetas ir pub
licistas. Dabar jis gyvena rezidentu šv. Petro par. Bostone 
ir bendradarbiauja “Darbininkui“.

nebuvo jaučiama ir taip paf veik visose kolonijose spalio 
didelių finansinių sunkumų, D <1. buvo iškilmingai paminė- 

paskaip kitose valstybėse, 
mus taip .pat nėra. Kilos vai

tu ir visur gražiai pavyko 
Vakarinių Valstybių seimo

Kų šie rinkimai pasakė?
Kinkinių Įžodis, jei taip galima pasakyti, ; į,* įj paties jaunimo tarpo. Vadai pasitikėjo, gamyba ir mažas suvarto-klausimais ii. kai 

buvo gana rūstus dabartinei krašto adminis- kad jaunimas pats savo reikalais apsirūpins, jhtuis. Susidarė įvairių gami- gamybai ir eksportui eitų 
tracijai. Demokratų partija paėmė kongreso o jaunimas manė, kad jam turi būti viskas pa- ! didelė atsarga, kuri grei- ! žemės ūkio kooperatyvus; b) 
kontrolę į savo rankas. Nors demokratų dau- ruošta, gatava. Čia nėra-nieko daugiau, kaip laiku jokiu būdu negali bū-1 kftd musų gyvenančioji kai-

stybės, norėdamos sutvarkyti ‘ komisijos narys — p. Žvirblis- 
savo piniginius reikalus, iii- pranešė, kari s.ūmo reikalu 
įėjo mažinti vaidininkų alga-s, buvęs nuvykęs į Koselandą 
o pas mus to dar nebuvo^ J ei-. pas geri), kun. Paškau.- kų d>i 
gu. nesant kitokio išėjimo, rei- salės. Gerb. kun. Puikausiąs 
ketų to griebtis, tai vyriaųsy- pataręs seimų rengti Čliicago-

gum-a nebus žymi, tačiau lemianti.
Dėl įvykusių rinkimų ir vadinamieji 

“sausieji“ gerokai nusiminė. Jie daug savo 
šalininkų neteko. Būsimo,jo kongreso rūmuo
se proliilvieijos įstatymo priešininkų skaičius 
žymiai padidėjo. Taigi, kraštas vis aiškiau 
pasisako prieš p. Jloover’io “garbingąjį eks
perimentų”.

Demokratų partijos šulai dabar žymiai 
drąsiau ži'frri į 1932 m. prezidento rinkimus. 
Jie turi daug vilties laimėti. Ir, be abejojimo, 
laimės, jei respublikonų viršūnės nepakeis 
savo nusistatymo proliibicijos klausimu ir 
jei laikai nepagerės. Žinoma, laimėjimas daug 
pareina ir nno kandidato populiarumo.

Mūsų manymu, dabar respublikonai vis
ką darys, kad tik sumažintų nedarnų. Nori- 
dami, jie gali tuo atžvilgiu, šį tų padaryti. 
Jei to jie nepadarys, tada tikrai bus sunku

tik paprastas nesusipratimas, kurį reikia ko D suvartota. Iš to krizio pa-i 
greičiausiai pašalinti. O tai padaryti, mūsų saulinis ūkis galės išbristi tik 
mauynin, nėra sunku. Keikia tik šiek tiek pa- i sumažindamas gamybos is’ai- 
dirbėti. Apie tai mes- .jau ne vienų bartų esą- i das, o ne dirbtiniais budais 

me rašę.
Jei mūsų visuomenės vadai ir jaunimo 

vadai sueitų ir drauge dažnai pasitartų ak
tualiais jaunimo reikalais, tada žymiai grei
čiau prieitų nuo žodžių prie darbų.

Dabartinės Lietuvos vyriausybės širdys 
žymiai suminkštėjo. Prof. Voldemaras senai 
norėjo išva&iuoti į užsienį, bet leidimo ne
gaudavo. Šiomis dienomis tokį leidinių gavo,

kė mananti, kad tai ir pačių je, nes (Žiemos laiku kartais 
valdininkų ir visuomenės ta keliai pablogėja, tat atsto- 
bus tinkamai suprasta. Be to varus iš Cbicagos sunku būtų 

teiesingū darini padėtų uki- ;Uinist. piriiiinink ’s aiškiai pa atvažiuoti. Susirinkimas nu- 
ninkams suprasti kooperacijos |>r,•,£(>, kad mums visada rei- . tarė seimų rengti
reikalu ir veikti

muose inteligentija savo brin

ir veikti kooperafy- y.j.
įkeldamas arba palaikydamas vtm«e: e) kad visose Lietuvos j.ja i<ll() įį!ažįausia pi'kti už- 
' krintančias produktui kainas, i mokyklose priaugančiai bar-! sjPI)j() galiūnių, <> ypič tokių. 

Bet kadangi dar to^ gamybos butų skiepijama kooperc- Į^urį(, mums nėra
sumažinimo daryti nemanoma, i ekins bb’ja. 3. kad užsienio1
tai labai šunim pasakyti į ku prekybos informacija turėtų;----------------------- -
ria prsę nukryps pasaulinis br,t’ sutelkta vienoje vietų,?'-
ūkis ir koki is pasėkas jis tu buri galėtų visam informaci- 
rės po dabartinio ekonominio aiam darbui priduoti sistenu- 
kriirio. - : ngo ir praktiškai namtingo

Sindikatu veikimo Lietuve- Pobūdžio»

kia stengtis būti taupiais; re:

reikalingi.
“M. iy

Ig PED. CHICAG0S
APSKR. SUS M0.

<ausio me-, 
nesyje. Pageidauta Dievo Ap- 
veizdos par. svetainė

Federacija pasi: 'dėjo nuo
širdžiai paremti Katalikiškos

i spaudo* vajų. Rap.

NAUJA LIETUVIŲ KRAU
TUVĖ.

Lapkričio 4.d.. Ausies \ ar- I.Iarąuette ParK. šešta- 
tų par. mokyklos kambaryje lapkričio 7 d. atsidaro

žinoma, po to, kai didokų piniginį užstatų klrusimu išneštas toks nu- Konferencija labai domėjo- ivyko Fed.Chicagosapskr.su- Įjetuvių “dry goods” krautu 

(kaucijų) padėjo. Ką p- Voldemaras darys [ tarimas: 'si ne tik visuomenė, bet ir vv-
užsienyje, tuo tarpu sunku yrajpasakyti. ! L atitinkami organai smur- '-iau

•"■•■•' nnn

sirinkimas, kuriame dalyv avo kurioj bus taipgi ir avalų, 
t L atitinkami organai smur-' .iausybė. J konferenciją atvy- atstovai sili kolonijų: Mar- jos sayįnįniias yra p. -f. Kim- 
kiai ir nešališkai turi ištirti kęs min. pirm. Tūbelis, ilgoji• <lUette B'igliton Park, ūžifis, pirmiau turėjęs krau-
sindikatų 'daką kainoms suda-! kali.oje apibudino Lietuvos fi- Cicero, V) ėst Sale. Dievo Ap- (uvę Dabartinė krau-
rvti; 2. sirtdikfttn pulėči ii bei . iiansinę ir ekonominę padėtį..'Gzdos ir Noitli Side, juv- ,.a.a,|asi 2444 W. <S3 st.

“Draugo” ir Katalikų-Spaudos drairgijo 
įsigalinčius demokratus nugalėti. Tad respu- i vajus gražiai varomas pirmyn. Vajaus vedė 
blikonai savo “pasitaisymui” turi metus lai- jai visur randa paramos ir pritarimo. Iš to jų veikimui legalizuoti'(pagri- -lis pabrėžė, kad Lietuvoje iki Aįstoidi darė pninešiiuiis is Geros kloties naujoj vietoj 
ko. Be abejojimo, jie ir patys tą supranta, i galima spėti, kad vajus bus sėkmingas. sti įstatymu), kad vyriausybe šiol didelio ekonominio krizio spalio 9 d. Pasirodė, kad be Kostomer's.
IBįlglIĮg i *t Į —■■■■i '■U.4U.

POPIEŽIAUS PUAUS Xl> 
ENClKUA

("Non abbiamo bisoip«F’)

nyčios, mintis apie tiek svarbius ir esmi
nius dalykus, ir todėl jums, Garbingieji 
Broliai, ištikimi Izraeliuje mokytojai, ne
norėtume daugiau pasakyti, bet negalime 
šio to nepridurti jus apsupantiems brau 
gierbs žmonėms, kuriuos Dievo pavedami

tokių sąžinės laisvę (kaip kai kūrie, gal 
per neapsižiūrėjimą, Mums yra sakę), ku
ri yra dviprasmiška ir dažnai panaudoja
ma tani, kad pabrėžtų visiškų .-ųižinės ne
priklausomybę, kuri Dievo sutvertai ir at
pirktai sielai yra tikra nesąmonė,

ganote ir valdote,- ir knrie dabar niekaip i Be to, čia kalbama apie nemažiau 
kitaip, kaip tik pėr Jūs, gali sužinoti X1 .neliečiamų Bažnyčios teiaę išpildyti jsa-

DĖL KATALIKIŠKOJO VEIKIMU

(Tęsinys)

Šventosios sielą ir Bažnyčios teisės yla 
paliestos.

Tuojau ir neišvengiamai kyla antroji 
pastaba rr išvada. Visai neatsižvelgta į 
Mūsų pakartotinus pareiškimus it protes
tus, neatsižvelgta t jūsų, Garbingieji ftio- 
Dai, Dalijos Vyskupai, protestus ir pare’ri 
kinius dėl Katalikiškojo Veikimo prigim 
ties bei tikro ir realaus veikimo ir dėl 
švenčiausių bei neliečiamų sielų ir Baž
nyčios teisių, kurios joje yra atstpvanjrt- 
mos ir įasmenintos.

Sakome, Garbingieji Broliai, “šven
čiausios ir neliečiamos sielų ir Bažnyčios 
teisės“ ir tai yra visų rimčiausia pastaba 
ir išvada, labiau negu kitos įsidėmėtiua. 
Jau daug kartų, kaip tai yra žinoma,

siefų bendrojo Tėvo mintį1. »
Sakėme: švenčiausios ir neliečia

mos sielų ir Bažnyčios teisės'*. Čia krai

kytų dieviškąjį pavedimų, kurf jai sky
rė dieviškasis Steigėjas, — reikti sie
loms, visoms sieloms visus tiesos ir g<*-

bania apie sielų teisę siekti dniesnių dv;v- rio turtus, tiek doktrina linine; tiek il
sios turtų ugdančioje vadovybėje ir vei- ; praktinius, kuriuos Jis pats Įiasanliui yra 
kirne Ftažnyčios, kuri viena šiai vadovy- i davęs. “Euntes docete omnes gefrtes... Ur
bei ir šiam veikimai turi įgaliojimų ir centes eos^servare omnia ąuaecumųue 
kuri yra dieviškai įsteigta šia antgamtiš- i mandavi vobis”. (Mat. 28, 19=2D). O kli
ka prasme bei pagrįsta Dievo Atpirkėjo 
Krabjn, reikalingu ir bntinn visiems, kad 
galėtų dalyvauti dieviškame atpirkiOm. 
f'ia kalinimą apie taip išugdytų sielų tei
sę teikti Atpirkimo turtus kitoms sie
loms, bcrulrudarbiaujant bierarkifiio a- 
puštalftvimo veikime.

Turiūt gatvėje šias dvejojnrs si”fų 
teises, apte kurias kų tik kalbėjome, esą

rių vietų turė.įo užimti šiame visuotiniame 
ir pilnutiniame įgaliojime vaikai ir jau
nimas, dieviškasis sielų Mokytojas, Su
tvėrėjas ir AtpirkĄįMs |n*fs yra nurodęs 
savo pavyzdžiu ir ypač šiais atmintinais 
ir nuostabiais įžodžiais: “Leiskite mažu
tėlius Į)«s mane ateiti ir nekliudykite
.penis lčMe mažutėliai, kurie (tartum
dtevišknoju nujautimu) pasitiki manimi,

ine linksmi ir didžiuojamės, galėdami ko- jiems yra užtikrinta rlangaus karalystė.

mato dangiškojo Tėvo veidų; vargas 
tam žmogui, kuris papiktins vienų šių 
mažutėlių“. “Sinite parvulos venire ad 
me et nolite proliibere eos... qui in mc 
credunt... istoruni ėst enim regntun coelo- 
rum; qucrum Augeli semper vident ra
čium Patris.qui in coelis ėst; Yuc! Iionu- 
ni illi per quem unus 'ex pusillis ištiš 
seandalizutus fuerit“ (Mat. 19, 13 se(Į<[, 
18, 1 seqq.)
Bažnyčia pripažjsta valstybės teises, bet 

smerkia valstybės dievinimą.
Ir štai akivaizdoje visos visumos au

kas nuo kai kurio laiko, daugiau ar ma
žiai! atvirkščiai, pradėta daryti, užgniaužti 
tuo tikslu, kaip tai neseniai padai-., .a, 
jaunimo Sąjungas^ — visa tai yra lygu 
kliudymui, kad jaunimas neitų prie Jė
zaus Kristaus, nes tai yra kliudymas eiti 
Bažnyčion, o kur yra Bažnyčia, ten yra 
D Jėzus Kristus. D- prieita prie to, kml 
smurto būdu išplėšiama jis iš Kristaus ir 
Bažnyčios globos.

Jėzaus Kristaus Bažnyčia niekuomet 
nėra, ginčijusi Valstybės teisių ir parei
gų auklėti piliečius, ir Mes patys esamę

tentiškų tvirtinimų ir nemažiau laktų, 'jas priminę ir pnskelbę Mūsų neseniai 
kurie neabejotinai iškelia aikštėn mėgį- į išleistoje Enciklikoje apie krikščioniška 
ninnis, — didelėje dalyje jau įvykdytus i jaunnoineims auklėjimų; tos teisės ir pa 
— ištisai monopolizuoti jaunuomenę nuo ' reigos yra neginčijamos tol, kol jos pas;
pirnioMos kfulikystės iki subrendusio am
žiaus metų, pilnutinei ir išimtinai parti- 
jos ir režimo naudai, paremtai tokia ide
ologija, kuri aiškiausiai virsta tikra .r 
grynai stabmeldiška statolatrijn (valsty
bės dievinimas. Vert.) kuri ryti priešin
ga tiek prigimtoms šeimos, tiek ir ant
gamtinėms Bnžrtyčios teisėms. Iškelti ir 
įvykdyti tokį monopolį, turint tokių in-

.lieka grynai Valstybės komj>efencijos ni- 
bose, kompeterti-ijos, kuri savo ruožtu yra 
Valstybės uždavinių aiškini apibrėžta, 
uždavinių, kurie tikrai vrn ne tik kūniš 
ki ir medžiagiški, bet patys s-vvje būti
nai laikosi prigimties, žemės ir laiko ri
bose.

Mes i-sanie pareiškę Mūsų, tikriau Būž votį gerų kovų už sąžinės laisvę, ne už kuriui angelai sargai n gynėjai visuomet tencijų, pemekioti Katnlikiskųjį Veikimų. (Bus daugiau)

/
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof - Kampininkas

'NKSMOS NAVYNOS

inc ir kituose Lietuvos 
įuose ponių tarpe tveriasi 
dijos vardu “Dolce t'ar 
n” (malonu nieko ne
vi, kurių tikslas yra 
k ilgiausiai tarnaičių tu- 
rėražiai prancūziškai kai 
boigius Rygoj spausdina-
momanus skaityti ir ko priklausomybę, 
raišiai mokėti pagaminti 
pį sveikus valgius. Sako- 

"nad priklodoni tų draugi
jiniai pradeda ir kaimus 
usti.

davė suprasti, kad tai tauki
ni nkų dvasia buvo ta šyla, ku
ri per šimtmečius kovėsi su 
“ krikščionišku internaciona
lu”, kuri įsteigė didelę Lietu
vos imperijų iki Juodų marių 
ir šiltų kraštų (žinoma, gar
bė už tai “bedieviui” Vytau
tui) ir kuri . (pastebėkit!) 
1928 m. iškovojo Lietuvai ne

sakyti apie milijonus dolierių, 
skiriamų tų aparatų apdrau- 
dai. Nors sakoma, kad namų 
gaminimo industrija (su jos 
šakomis) yra didžiausia, ta
čiau man rodosi, kad maisto
gaminimo industrija prašoka

smų ir tynimų pašalintų. O 
kas čia gali stebuklų padary
ti?! Teųka skausmo pakęsti, 
svarbiausių maisto gaminimo'-

eiti, — atsakė ir bandė nusi
juokti, bet nesisekė.

Dieve mano, pamaniau sau,

ksmos šypsenos dėka. Nes kas LIETUVA PERKA AUKSĄ
gali drąsiai be dantų šypsotis' 

O kų jau kalbėti apie jaunas I Teko patirti, kad Lietuve: 
su kokiu smarkumu puolėsi panelęs 1 Kų reikštų jos skals-I Bankas užsieniuos supirkinė

aparatų pagadinti ir dar ne- kelių nukritusių (gal stikli-'čiai raudonos lūpos, jei,'.ja auksų ir tuo būdu didin; 
menkai kūnų nukamuoti. Ne-inių) karolių rinkti, o tikrųjų juokaujant, pro jas nesimatytų 1 savo aukso fondų. Ikišiol j-o
kalbant jau apie išlikimų iš'perlų — dantų gelbėti nepri- dviejų eilučių baltųjų perlų? {esu daug aukso supirkti;.

klyno “tautiški” vyrai 
Ižaaujų fondų steigti. Iš jo 
berkami Lietuvos tauki
nais apdovanojimai už 
tad jie turi intencijos bai
sau, Lietuvos katalikams 
į v Dėl “Ryto” uždarymo 
irdrai katalikiškojo vei- 
khakinimo, tų vyrų ga- 
ziuodorfis litaromis para
šėlių “istorijų” kuria ja

Ši Bruklyno “tautiškų” vy
rų gazietos “istorija” reikia 
ragožium apversti, ba nepasa
kyta tiesa, kad kai katalikiš
koji lietuvių tautos dvasia su
darė jėgųfc kuri, paskelbus ne
priklausomybę, ponams ir 
balšivikams pirtį kūreno, tai 
“tautiškoji” dvasia iš strio- 
ko buvo atsidūrus snieguotuo
se Šveicarijos kalnuose arba 
Berlyne palindusi po vokiečio- 
kuntapliu.

pirmųjų. Tik pamanykite, 
gerbiamieji, kiek žmonija dar
buojasi maisto gaminimui ir 
kiek jo sudoroja. Todėl ar ne 
nuostabu, kad tiek daug įkais
to, taip komplikuotai paga
minto, dar turi pareiti per vie 
nų aparatų — burnų? Tik tuo
met maistas tinka kūno svei
katai ir gyvybei palaikyti. 
Tai bent aparatas.

Dabar pažiūrėkime, kas su 
tuo tikrai stebuklingu apara-

darbo, mokyklos bei pinigi-įsirengė! Nei suknios*nei pudruoto vei-i Sužinojom, kad paskntii
nius nuostolius, kiek rūpesčio- Kiek laiko imta ir skausmo do skaistumas negelbėtų, jei į mis dienomis Lietuvos B:
ir vargo teikiama namiškiams {kentėta gamtos krystalizuo-;dantų nebūtų, 
ir dažnai toms įstaigoms, kur jant dantis, kurie saulėtoj lū-1 Šiandie lietuvių daktarų 
žmogus yra be galo reikalin-Ipų šypsenoj dviem eilutėmis j priežiūroj jaunos ligų gydy- 
gas. Taip rūpinamės danti- | perlų sublizga ir., jaunikn’tį i mas ir meniškas dantų ab»an 
mis. Jiems nėra nė milijonų' sužavi.
apdraudai.

jaunikn’tj
jinimas yra visiems 

Karališkoj karūnoj nėra to- mas.
Kartų motina atsivedė o- kio perlo, už kurį jauna karu- Nesenai, kalbėdamas apie 

fisun jaunų, graižių dukterį, indė savo priekinį dantį ati alkanus vaikus viename nio- 
Nusivilkdama apsiaustų, neti- duotų! iterų mitinge, Cliicagos majo-
kėtai'patraukė karolių siūlelį Senais laikais vien didžiū- ras» gerb. Cermak’fis pasakė: 
ir keli balti zirnukai grindi- paj tegalėjo menininkus _ | “Gelbėkite vaikus, tegu šu

pneina-

vėl pirko labai daug anl
: l 111
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tu atsitinka. Dažnai pašilai-1 mis nuriedėjo. Pagailo man dantų gydytojus turėti. Jur-
ko dantims prastai suaugti. karolių. gis AVashington’as, Rockefel-
Dar da&niau dantys ir burna i — Mamytė, karolius pabė- ler’is ir daugelis kitų bran- 
negauna reikalingos priežiū- rjaU) — staiga sušuko jaunu- giai mokėjo už trečių dantų 
ios. Dėl šių ir daugelio kitų jr greitai ėmėsi nukritu- eilę. Aktoriai, dainininkai, 
ydų dantys greitai skilinėja, ,<jų perlų ieškoti. Nusiraminus kalbėtojai, biznieriai bei pro- 
ima skaudėti, žandai ir net gal jatsisėdo egzaminavimui. Žiū- fesijų žmonės savo pasisekimo 
va tinti. Tuomet klausiama rįu įr, gtaį? kg, matau: viršuj dalį turi sveikųjų dantų ir lin-

nės ir katės laukia”.
Tikėdamasis, kad mano

klausytojų prie radijo dau
giausia yra moteriškosios ly
ties, leisiu sau štai kų pasa
kyti :

Gelbėkite dantis, tegu suk
nios ir pudros laukia.

Kariuomenės teisme buv 
nagrinėjama komunistų bylu 
Kaltinami keletas asmenų p r: 
klausę komunistų organiznei 
įai iiJ platinę įvairius atsišau 
kimūs Kėdainiuose. Visus kil 
tinainuosius — Vinickų F.. V 
niekų Š., Salominaitė L., Z i; 
bermanaitė E. nubaudė. Ylni 
ckų F. 4 met. sunk. darbų ka 
Įėjimo, Š. Vinickų 2 met. sunk. 
darbu kalėjimo, Solominaitę 2 
met. paprasto kalėjimo, Zil 
hormonai tę E. 1 met. ir 4 m. 
atskaičius išsėdėta laikų liko 
8 mėn. “D. N.”

Taigi, tebūn didelė pašena- 
vonė Bruklyno tauškalų dva
siai.

VEIKATA IR DANTYS

(t. Drangelio per radijų 
s sakyta kalba). .

dama pirkėjams tinka- 
mtarnavimų, geras ir ne- 
b»s prekes, Peoples Fur- 
ni Co. išaugo Amerikos 
litj tarpe stambia orga- 
nia, kokių mažai čia tu
ri Ireitu biznio augimu ji 
g$>ti mūsų didžiulių susi- 
vinų eilėje, o musų jau- 
ndtorporaeijom.s bei pa
virs biznieriams gali būt 

,nev.,.?sdžiu.

au čia ne viskas. Turė- 
dmasisekimo bizny, reikia 
prnti, ši kompanija gelbs
ti -ų kultūros darbuose. 
N»rganizaeijos, kurios pa- 
re:ų programoj nesimaty
tų! kompanijos skelbimų. 
Tę reikia pasakyti ir dėl 
diččių, kurių skiltyse la- 
bažpai figūruoja Peoples 
Fmre Co. dideli skel
bi) Per porų paskutinių 
mėi kompanija sugebėjo 
miduoti daug malonių ra
di jdandų; parinktos muzi- 
koi dainų, patriotiškų bei 
panais turiningų kalbų, 
sv< jumoro bei kita ko. Ge- 
riaChicagos artistai, pro- 
fesalai ir veikėjai per šios 
konijos radijo valandų tu
ri jos pasiekti tūkstančius 
heų namų, gal šimtus tilk
sta klausytojų, kad jiems 
patų savo, taip sakant, 
mere. Juk ne kas kitas,

ViONININKAMS, OIES- 
GfNKAMS IR DAINŲ

MĖGĖJAMS

kaip tik mūsų laikraščiai, įvai 
rios organizacijos ir veikėjai 
yra mūsų kultūros armija.

Šiandie man tenka tas retas 
malonumas, gal miela pareiga, 
gausingai Peoples Furniture 
Co. audiencijai pakalbėti ir 
nors trumpais bruožais pri
minti, kokį svarbų vaidmenį 
(rolę) gyvybei vaidina dentis- 
terija, kurių Chicagoje atsto
vauja pora dešimčių lietuvių 
daktarų.

Civilizuotas pasaulis senai 
pripažino dantų gydymo nuo
pelnus, pratęsiant žmogaus 
gyvybę ir laimę būteht: gy
dant įvairias burnos ligas, pa
tariant nuo ligų apsisaugoti ir 
kas svarbiausia, atnaujinant, 
sutvarkant silpnų bei visai su
nykusį kramtymo aparatų. Pa
sakymas, kad retėKis yra taip 
tvirtas, kaip silpniausia jo 
grandelė gali būt pritaikyta 
silpnam kramtymo aparatui, 
nuo kurio priklauso kūno mai
tinimas, sveikata ir beveik gy
vybė.

Kalbėdamas apie dantų 
svarbų kūno sveikatai, nega
liu toliau eiti, pirma neat- 
kreipęs jūsų dėmesio į įvai
riausių maisto gaminimo in
dustrijų ir aparatus, kurių o- 
peravimui ir reparacijai lai
stomi .brangiai apmokami eks- 
i pertai — inžinieriai. O kų jau

iešame, kad “Draugo” 
knpe galima gauti “Gies- 

bažnyčių chorams, 
in<loms ir šiaipjau gies- 
mkams, Tekstų sutaisė A. 
Jais, gaidas pagamino J.
N«alis. Kaina 50c.

□gi turi “Jaunų Daini- 
100 dainų su gaido

mis platus išaiškinimai a- 
pigaidas ir dainavimų.
K( $2.00.

kūmutės patarimo ir gauna
mas patarimas burnoti lašin
ti karbolio,' jodo, alkoholio, 
sloniaus linimento arba šiais 
tepti tinstantį veidų. Kiti pa
taria vartoti garstyčias, sėme
nis, visokius tepalus arba ant 
tinstančio veido dėti šlapių, 
karštų rankšluostį (dėl to dar 
daugiau tinsta) ir tik po visų 
tų bandymų, su išplikinta bur
na bei nudegintu veidu, 100 ar 
daugiau laipsnių karščio, vos 
plakančia širdimi, dažnai vi
dunaktį, šaukiamas expertas - 
daktaras, kad tuštuojau skau-

nėra poros priekinių dantų, 
keli gerokai skylėti; apačioj! 
dar blogiau. /

— Kodėl tokioj apgailėtinoj, 
padėty yra panelės dantys?— j 
klausiu.

— Neprisirengiau ofisan at- j
>

VISŲ DĖMĖSIU!
VISUS AMERIKOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI

ŠIE LAIKRAŠČAI

mLIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Bayer Aspirin padalina Jūsų kentė
jimus be Jokio pakenkimo ir J trum
pų laikų. Nurykit tabletėlę su bls- 
kučiu vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; galvos skaudė
jimo nuo kokios nors priežasties. 
Muskulų gėlimai, paeinantys 'nuo 
reumatizmo, lumbago; delei šalčių ar 
persidirbimo, - lengvai nuveikiami. 
Tie neišaiškinami moterų skausmai 
tuojaus būna suraminami.

Modemiškas būdas pašalinti skaus
mų yra su Bayer Aspirin. Jo veiki
mų daktarai užgirio. Jie žino. kad 
Tikras Asplrin yra saugus — nega
li padaryt) žalos. Jis neveikia šir
dies. Dėžutė ir tabletės visuomet 
tari Bayer Kryžių.

Jus visuomet iasite Bayer A:>pl« 
rin kiekvionoje aptiekoje ir Jeigu 
jus perskaitysite ištirtus nurodymus 
ir jų prisilaikysite, us visuomet su
silauksite pagelbos. Jus išvengsite 
daug kentėjimo. Jeigu Jus tik atsi
minsite apie Bayer Asplrin- tabletes.

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

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

du
366

“Garsas”, savaitinis 73 
E. South Str., Wilkes Ba- 
rre, Pa. Kaina metams

$2.00.

“Laivas”, savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chi- 
cago, III. Kuiną metams

*$2.00 *

“Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wood str., Chi
cago, III. Metams $3.50.

‘Moterų Dirva”, mėnesinis 
Ž322 W. 24 str., Chicago, 
III. Kaina metams $2.00.

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

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

Remkime ir Platinkime 
“Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.
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E> R A U G A S Penktadienis, Tjapkr. G, L

Ukrainų gimnazijos Lviv’e (Lemberg’e) mokinių grupė 'moko
si gražiai šokti. Šia proga primename, kad garsus ukrainų artistas 
V. Avramenko rengia gražų ukrainų tautiškų šokių vakarų ir ba
letą Chicago Civio Operos auditorium, lapkričio 8 d., 8:00 vai. 
vakare.

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSELAND, ILL.

“Graži Mageliona”.
Lapkr. 8 d., 7:30 vakare Vi- j 

ų Šventų parapijos svetainėj 
1 us nepaprastai gražus loši-1 

įas .vardu “Graži Magelio-j 
a”. Vaidins Cliicagos artis-j 

lai, vadovaujami p. Dundu-1 
enės. Tikietai iš anksfo par

davinėja ini ir žmonės noriai į 
;erka. Visi laukia sekmadier 
io pamatyti gražų veikalų, 
'ikimasi susilaukti žmonių ir 
š tolimesnių kolonijų. Po lo- 
imo bus šokiai. Jaunimas tu- 
ės geros progos pasilinks

minti
Sidabrinis jubiliejus.

Šiais metais Visų šventų 
parapijai sueina 25 meta' nuo 
jos įsikūrimo. Parapijom! su 
avo gerb. klebonu kun. J. 

Pašlįausku deda pastangų tiri 
<amai prisiruošti prie jubilie
jinio apvaikščiojimo, kuris į- 
ryks trecių Kalėdų dienų, t. y. 
gruodžio 27 d., G valandų va-

Visų Šventų šventėj ir už- 
dūšinėj dienoj žmonių rytais 
ir vakarais buvo pilnutėlė baž
nyčia, įžymiai daugiau negu ki 
tais metais.

Klebonas kun. Paškauskat 
per tas dvi dieni pasakė pen
kis gražius pamokslus.

Duok Dieve jam sveikatos.
Šv. Vincento a Paulo konfe

rencija gyvuoja nuo praeito 
i vasario mėnesio. Nuo to laikoI
' daug bedarbių šeimynų su- 
i šelpė ir tam tikslui jau iš
leista 3,500 dol. Ig. Ivanaus
kas (Ivan), J.
Waitclies, D,

gražų koncertų. Programas 
buvo sekantis:

1) Visas choras padainavo 
“Mudu du broliukai“.

2) Piano duetų paskambino 
p-lės B. Vakulskaitė ir A. 
Šaltainiutė.

3) Visas choras padainavo 
“Aš pasėjau apynėli.“

4) P-lė O. Dudaitė pagrie
bt smuiką “Gypsv maiden.“ 
Pianu jai akompunavd jos 
sesuo Margareta.

•>) Visas choras padainavo 
“Plaukia Nemunėlis.’’

G) P-lės J. Pet»auskiutė, 
B. Petroniutė ir J. Dudaitė pa 
dainuVo “Kur upelis teka.“

7) Visas chorais padainavo 
“Kur sapnų grožybė.“ 

j 8) P-lės O. Dudaitė, ,J. I Ju
liutė, (). Vakulskaitė ir O. 
Meškėliunaitė padainavo “Aš 

j berniukas“.
i 9) Visas choras padainavo 
“Pragėriau žirgelį.“

10) Panelės B. Petroniutė ir 
O. ir M. Budaitė’s sykiu pas 
kambino pianu “La Secret“.

11) P-lė O. Dudaitė paskam
bino piano ‘Mountain stream*.

12) Visas choras padainavo 
“Šalta žiemužė.’’

13) P-lė B. Petroniutė pas
kambino pianu ‘V‘alse“.

14) Programas baigtas Lie
tuva, tėvynė mūsų. -

Po programa sekė šokiai.
Koncertas visiems labai pa

liko. Mergaitės gražiai išmo
ko dailias. Vakarėlis gražaus

i

pelno atnešė.
Klebonas ir komitetas taria 

ačiū vargoninkei p-lei O. Stat- 
kiutei ir choro pirmininkei B. 
Petroniutei bei visoms meigai- 
lėnis už tokį puikų koncertų.

Kolumbo Vyčiai.
Vietos Kolumbo Vyčiai nu

tarė lapkr. 15 d. susirinkti šv.

(Tęsinys 5 pusi.)

KAIP VAIKŲ SPECIALIS 
TAI GYDO SUKIE

KIETĖJIMĄ.
Sukletėjua viduriams pat. vaikus at

siranda dieglys, išpūtimas. odos 
gos ir tt. Tus silpnina juos, kaip:r 
suaugusias; padaro juos pikius, 
kurščiuojunčius ir nerpnaujaučius 
Let nevartok vaikojus gyduolių, ski 
rian.ų suaugus,cms pataria vailyj 
spcr ai'.stal. 90rį daktarų m.olimt.s 
ralarla' vieną, vaistą nuo siikiotė'lmi.. 
slogų, ir kitų va.ii) ir kud,R ų su
sirgimų. Milijonai įnoUni) jridė jos 
g< rūmų per JO metų. CastoUo yra 
grynai augmeniu*, nekenksminga ir 
Hardi. Tikroji Cartotia visada turi 
Uletcho ‘o par’.',ų. Saugokis irūitaci- 
tu.

* .j, *

Buy gloves with vi 
it savęs

Nereik mokėti 50c. 
dantų inostį. Llsterine 
oth Pašte gaunama po 2 
Tėtnyk, kaip gerai ji • 
kia Jų vartotadamas 
metus sutaupai $3 00

. LISTERINE 
TOOTH PAS1

25‘

NUO SLOGŲ -- 
PAŠALINK RUOŠTIS 

Iš SAVO KŪNO
Daktarai visur gydo slogas šiuo, 

budu; tūkstančiai džiaugiasi greita 
pagelba, kuomet tinkamai vartoja-

i ra dek, kai pajust s'ogas turjs. 
Imk šaukštų Uhillijs Milk of Mag- 
riesia vandens stikle, ryte, vidudieny

Fraye’iaš J. ' *r vakare pirmų dienų. Sekamų dienų 
’ . I pakartok. Po to imk tik vakarais.

PetlvUS yi’U 1111- i Slogos pripildo jūsų sistemų rugš- 
i „j? ii- timis. Tas jus sargina, silpnina, sulietos konferencijos vaidyboj. į keilai Kaimus, karst}, pimiips Muk

Visi savo užduotis taip gerai I of Ma^nesia yra vaistas nekenks- 
I mingas, gardus. Jis atitolina slogas 

I atlieka ir dėl to mūsų pavapi- panaikindamas viduriuose rūgštis.
Po 50 metų vartojamas, kaipo ge

riausias priešrugstinis vaistas. Dak
tarai jsako vartoti Phillips Milk of 
Magnesia! vartojamos ligoninėse, 
milijonai žino, kaip jis palengvina 
surugusius vidurius, pašalina gesus, 
nevirškinimų ir kitokius rugšlumo 
ženklus. Visose aptiekose patariamas. 
Po £5c. ir 50c. buteliai su pilnais 
c-įrodymais. 'taip vartoti.

“Milk of Magmsia” buvo Chas. 
H. PLSilips Ct einical Kompanijos 
š. V. tefistruo.-as vaizbos lenkias ir

kare. I
Jubiliejaus reikalu nepa

prastai energingai darbuojasi 
visos šios kolonijos draugijos, 
rengdamos įvairias pramogas, 
kad sukėlus kapitalo, o jubilie 
jaus metu bus įteiktas para i 
pijai, kaipo atminties ir dė- I
kingumo dovanėlė už, ilgų me
tų teiktų draugijoms prielan
kumų ir patarnavimų.

Jubiliejaus puotoje, kiek 
girdėjau, žada dalyvauti “in 
corpore’’ šios draugijos. Šv 
Onos, Šv. Petro ir Pauliaus, 
Šv. Vincento a Paulo, Kalva
rijų — stacijų, Susivienijimo 
L. H. K. 33 kuopa, Idealių ka
talikių moterų meno kliubas, 
Tretininkų, Apaštalystės mal
dos brolija, Šv. Kazimiero 
akademijos rėmėjos, Amžino 
Jtažanč.iaus, Moterų Sąjungos 
kp. ir visas Roselando jauni
mas.

Šv. Onos draugija yra skait 
lingiausia; narių turi 175. Ji 
apsiėmė surengti puotų ir, 
tur būt, didžiausių dovanų pa
rapijai įteiks.

Kitos draugijos, kad ir ne 
taip skaitlingos nariais, bet 
nenorės įlžsi leisti šv. Onos 
draugijai. ,

Pamatysime, kas-su dovano-' 
mis užims pirmų vietų.

Klebonas pareiškė, kad pa
rapijos skola visai baigiama 
išmokėti. Su jubiliejaus ap- 
vaikščiojimu, visai sko’os ne
beliks. z

jos šelpimo darbas yra įstaty
tas Chicago,s Katalikų Labda 
rybės centre pirmoj vietoj.

; Komisija šios konferencijos 
‘ susideda iš 14 žmonių, kurių 
tikslas yra ištirti š'dmvnų 
stovį ir išduoti raportų susi
rinkimuose, kurie būna kas jns p1rmtakun,, chas. m. Phii.ip. 

j savaitė 7 valandų vakare, mo- 1S7P 
kyklos kambary. Darbas yra 
nelengvas, bet visi iŠ pasišven
timo dirba be jokio atlygini
mo.

Lai Dievas jiems už tai atly
gina.

Vietinis.

SIOUX CITY, IOWA
Koncertas.

Lapkr. 1 d. Marijos vaike
lių choras, vadovaujant p-lei
O. Stakiutei, surengė laba’

KAZIMIERAS DUBA
mirė lapkr. 4, 
r./to. sulaukęs 
Marijampolės 
džių i’urap.,

1931 m. 2 vai. 
pusainž. Kilo iš 
Apskr., Skriau- 
Gudenų Kaimo.

At.ierlkoje išgyveno 26 metų.
Paliko dideliame nuiiudiim- 

moterį Juzefų po tėvais Mika
lauskaitė, dukter) Juzefų, sūnų 
Kazimierų, brolį Vincentų, dvi 
brolienių Antaniną Dtibienę ir 
Oną Slrunienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4501 So. 
Fatrfleld avė. Laidotuvės įvyks 
panedėly, lapkričio 9. Iš na
mų X vai. bus atlydėtaa.į Ne
kalto Prasidėjimo pa,r. bažny
čių, kurtoj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazmiero kapines.

Nuoširdžiai kvočiame visus 
gimines, draugus ir pažįstu)mis 
dalyvauti šitose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, l>»iktė, Mttiras,

Rrrdietiės. tr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grao.
Eudelkis, Tel. Yards 1741. !

+ A.

KATARINA 
MALINAUSKIENĖ •

mirė lapkr. 4, 1931 m.. 1:10
vai. ryt., sulaukus pusamžio. 
Kilo iš Mariampolės Apskričio, 
l’rienų Parap. Senatų Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
dvi dukteris Marijonų Ražins- 
kienę, žentų Jurgį ir Onų Riau- 
bienę, sūnų Juozapų, marčių 
Mugdelenų, 15 anūkų ir gimi
nes, o Lietuvoj, seserį Marijo
nų Tamošiūnienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6747 3o.
Western avė. laidotuvės įvyks 
panedėly lapkričio 9 d. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Gi
mimo F’knelės Šv. par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos 
piumaldos už velionės sielų, l’o 
pamaldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Dukterys, žentas. Marti,

1 Antikai ir Giminės.
1 jtidotuvėnis patarnauja, graii. 
H. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

“GRANU OPENING”
Pranešu visiems lietuviams, ^fpač Marąuettepar- 

kieč.ian\s, kad *

SUBATGi LAPKR.--NOVEMBER 7,1931
atidarau lietuviškų krautuvę. Turėsime lAbai gerų bar- 
genų.

1. Vyrų čevervkai po $1.95 labai geri. Kainos skir
tingos — ligi Florsbeim čeverykų. ,

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

Turėsime moterims ir mergaitėms čeverykų gerų ii 
Pigių •

Pirmos rųžies Cliiffon pančekos vertės 95c., dabar po 
65c. Bus taipgi ir ant paneiakų skirtingos kainos.

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

Kiekvienas atsilankęs ant pradžios atidarymb gaus 
“souvenir” arba dovana.

J, REMDZUS DEPT. STORE

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmo, Ranku, Kojų, 
Nusaroe akaudojima. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą. ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tukstanžiai žmonių yra Uaiyyde o 
milijonai dar nežino apiaktai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su- | 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir *3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

* * *

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

f. A. D.
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tog visos gyduolės yru 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatų, 

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

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

Lumgag'o pilės

2444 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL.

PIKĖS METŲ SUKAKTUVĖS

JUOZEFINOS KARPUTĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu musų mylima dukrelė Juozefirtn 
8 d. Gegužio 1931. Vos tik sulaukius 16 metų amžiaus palik
dama labai didžlftni nultudhne savo Tėvus ir brolį. Jau prabėgo 
pusė meti) kaip tų musų niilima dukrelė a. a. Juozeflna palikai 
mus, bet niusų atmintyje ir širdyje mylima, musų dukrelė gyvensi 
su mumis amžinai'. Lai tavo kūnas ilsisi šv. Kazimiero kapinėse, 
o likusieji liūdime. Mes Tėvai ir brolis niekad tavęs neužmiršim 
kol gyvi busime. Palikai mus, mylima dukrelė, labai didžiam 
nubudime. Tu pas mus jau daugiau nesugryši, bet mes ankščiau 
ar vėliau, kari Myliausis Dievas paveljs pas tavę ateisim. Reng
dami pusės metų pa*iinėjimų už a. a. Juozeflnos sielų su ge
dulingomis pamaldomis kurios bus Lapkričio 7 d. 1931, 7:45 
vai. ryto šv. Antano Bažnyčioje. Po pamaldų Šv. Kazimiero ka
pinėse įvyks perkėlimas musų mylimos dukrelės a. a. šofios ir 
sūnelio a a. Juozapo į šeimynos lotų. Visus gimines Ir pažįsta
mus nuoširdžiai meldžiame atsilankyti į 'pamaldos tr pasimelsti 
už a. a,, musų vaikelių sielas, kad Miclaširdingiausiais ir Gai- 
lestingiausis Dievas suteiktų |ienis amžnų atilsį ir amžinoji švie
su jiems šviest,!) per nepabaigtus amžius.

IštariuJm labai širdingų ačių giminėms Ir pažįstamiems, 
kurie yra dalyvavę a. a Juozefinos pagrnbo ir laidotuvių dienose

Nulludusi: J. Kaiąiių šeimyna.

i Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
' A. D. produets.

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

ADVOKATAI

. JOHN B. BŪRDEN
(John Bagdztlinas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 I

Telephone Rando! ph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas '< ■ W. Washtngton St 
Rootm 1502 Tel.'Central 297*

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Rubato- 
— 6 Iki 9 vai 

<145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7JS"

Namų Tel. Hyde Park 3296

A. A. OLIS -
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

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

Valandos — 7 Iki 9 vakan
Utarn., Ketv. Ir Subatoa vakare

i

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos niek 

nenori? Ji pati to nežino 

Jos kvapas nemalonus. Č 

to visi nekenčia. Išgarga 

duodami su Llsterine, išva 

,ysi«ne bumų Ir užmušimi 

ligų perui. Vartok ka> 

dien.

LISTERiN
DOUBLE
ACT1NG

’BAKING 
IMMIVDER

Tėmyk kcikų gražu
mų ir jų šviežumo 

išlaikymų,

j *)YtAHS
CZSounces for”!
MIl'.IOkSOF POUNDS U 

3Y OUR COVEPiMMEN'

SKIS ITCHING EN
ivAen aooIMng Zamo la u»

Right from the firet touch, antia 
healing Žemo takea the iti 
misery out of mosąuito bites, ra 
and many other skin afflictions 
it also for itehing, peeling 
Bathers and other outdoor 
thank cooling Žemo for relief 
sunburn. Douse it on ivy-poiso 
Pimples and dandruff fade when 
antiseptic Žemo is applied. 1 
stantly eases razor-emart. Al 
have Žemo nearby wherever vo 
Any druggist, 35c, 60c, $1.00.

EftNATIONAL CAMTOO* u N f

flltt and Runn-^—K Ac Toc Nails Were Ingrovrn Th» Dopc Woutd Draw Them Out!
ĮGtfeift- grrf- am O'.b MtHEEM
■NoofcKT « tui portooM

1 'PWSt»|F90<- i CAMI 
'----- \ LKTH4-

įtb feraou ♦dAOštd-iSiif'! 
I*ti I IKOMRl voo. «HA*

AM «tntw Ii-fc Bt 11^9 ? (
r-

I Ibį NNl'ij
. •—i Si«— 1 l

T

I
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LIETUVIAI AMERIKOJE
S1OUX CITY, IOWA

(Tąsa iš .4 pusi.) 
Kazimiero bažnyčioje, išklau
syti šv. mišių ir priimti šv. 
Komunijų. Kun. Jurgis fies- 
na, kuris yra jų kapelionas, 
pasakys pamokslų. Po šv. įei
si ų svetainėje bus pagaminti

į lyties lietuvių jaunimas jnu 
susiorganizavo į draugijų var
du: “St. Casimir’s Busters’’, 

klebonijai statyti. Turi 35%narius. Jų tarpe ran
dasi gerų ir rftntų vaikinų.

pinigų

l Todėl prašo visų pagelbos
Korespond. I#aug via vilties, kad ši drau- 

----------------- ---- gija bus stipri ir gerai gy-

6HICA60 HEIGHTS, ILL. '«*•

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatikų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonkų linimento

PAIN-EXPELLER

D A K T A R A
Tel Ciinul 6764 Res. Kepubllc 5350 Telefonas ^Irovehlll 3262

DR. A. RAČKUS OR. A. G. RAKAUSKAS

X Šv. Kazimiero par. kie
mas gražėja. Pasodinta 50 
naujų medelių. Už kelių melų, 

X Šv. Kazimiero par. ren-Jiems suaugus, bus labai gra-

fanutės.

pusryčiai, per kuriuos kalbės giasi prie vakaro lapkričio*£u.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IK lOkUdTETK1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motei ų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iltį 8 vai. vakaro. 

Nodviloiuis ir seredomis tik 
įskaino susitarus 

Ofisas, Laboi>atorija ir X-Ray

2130 WEBT 22nd STREET
CH1CAGO

rengėjui ir nariai patenki siti.
Dėkingi taipgi ir ulž gausių 
palaimi Lu1.štienei, Švėgždai 
ir visiems kitiems. Visi vi'a 
patenkinti.

Nežiūrant blogų laikų, pa
rengimas būva sėkmingas nors

žymūs kalbėtojai. ■ (Nov.) 22 .1. Hradzta b:ill vai. >> Spalio 18 ,1. kun. A. Mar- ga|o buvu WilJ B(.
Bavaras. . (vakare. Vakaras Įvyks ital.au ,ink„s garMo moterystės >7- susipratįlllu. Tas atsitiko tar-

Parapijos bazaras eis* sek- umon co-operative liall, ui Mm jaunų porų, A. Čiapaitęxii karštuolių. Mat, “bkivv-
madieniais: lapkr. 29 d., K. Htli St., 2 bloku į rytus’s. Petricek’ą, Abu geri katuli laikai, o da Cicero. Vi-
gruod. 6 d., 13 d. ir 20 d. Pas- nuo bažnyčios. Tame vakare kai. Anastazija per daug me- pasauli^ žino kas yra
kutinę dienų bus dalinamos hus naujų ir nepaprastų daly- tų buvo gera sodelicijos drau- cero
įvairios dovanos. ■ kų. Visas maloniai prašome gijos narė.

Mūsų klebonui pasitaikė atsilankyti. Šios rūšies pesliu- Jaunai porai velijame ge- X 6io šeštadienio vakarh ........ ............. ............ ~
didelė laimė. Jis parašė eiles Vinis pusi linksminimas prie* i i ausios kloties naujame gy ve- Lietuvos tautiškos seserys tu- cpr. su. Leavitt st. Tei. uanai <1222 

oarMntlamas “Dwarfie* break adventų. ' nime. . rėš savo parengimų L ukštie-1 Rezidencija: ««2g so Richmond
fast food’’ ir to budu laimėjd X Sodelicijos draugija ren-' X M. Burniauskas .jau pra- ne8 sverainej.
9 tūbų Majestic radio, 'kurį giu šokių vakarų lapkričio S deda vaikščioti. Porų mėn. at- x Lapkr. 25 u, rengia šo 
aukojo parapijai, Dabar par- d., Carpenter’s salėją 1715 1 lai- gal jam dirbtuvėj buvo su- kįus K. ]{. baseball grupė

DR. S, BlEZIS '
GYDYTOJAS ir chirurgas 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street

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

Tel.. Grovehill 1595

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARUUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vėl. — 

4 Ir 6:30 iki 8 v«.l. vakare 
Spredomis nuo 9 — lf vai. ryto 

Nedėltomis psgs< sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
. Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET 

Kertė So. VVestorn Avenue- 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt St.
Tel. CanaJ J 830

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. et 
Nedėlioj pagal susitarimų

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis Gydytojas ir Chi-įvat: 2 nei s po pietų, 7 iu • vate

rurgas perkėlė savo ofisus i'Office: 4459 S. California Avė. 
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. 1. JAVAS

Nedėlioję pagal sutarti

davinėjami to radio tikietai. sted^ St. Salė didelė ir graži laužta abi koji. 
Be yadio, daug yra kitpkių Šokiai prasidės 8 vai. Vųsus,.
gražų dalykų. labiausiai jaunimų, nuosir- t------------

Klebonas rūpinasi kogrei- tižiai kviečia.
čiausiai surinkti reikalingų X Chieago Heiglits vyriškos j

Rap.

R06KFORB, IL

GRABORIAl; Užbaigom.

Kliubo nariai ir pašaliečiai 
turėtų paremti.

e

X Pereitų sekmadienį Liet. 
Kareivių dr-ja laikė nepap
rastų susirinkimų konstituci
jos pataisymo reikalu. Narių

DR. A. L. YUŠKA

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

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

2 422 W. MARQUETTE ROAD
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. UUrn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Res. Phone 
Euglewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pitono 
Wentworth 8000

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

.Praeitų sekmadieni užbai- susirink© skaitlingai ir pusę

S. D.LACHAVICH Igėm parapijinį bazarų, Pelno dienos diskusavo.
*1 i: m... .... . j..i,

t LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Laidotuvėse pa- , Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti , 
todėl, Kad priklau- j 
sau prie grabų Iš- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago

Rez. Tel. Ui|lway 5512

DR. R. G. GDPLER
Gint ĮVIJAS. IK CHIRURGAS 

oakiey .a v euue ir z 4- tas Street 
Teiet. VViiuiette luti arba 

CaucCT 1713

Vaiauuue. z nu 4 p. p. i/auetiehtu. 
ir Ketvergats vakare .

B. A. LACHAVICH
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

parapijai liko daugiau, negu Geras dalykas, kati nariai
I tikėtasi. rūpinas dr-jos ateitim. x
i Antradienį po hazaro buvo ,, ,! r X Ketvirtadienių vakarais
susirinkunas vietinės ledera- .. ..... . .spulkos susirinkimai. Jei da
cijos kuopos, kuriame išsiaiš- ... . . ., ,. . .. bepriklausai prie spulkos, .tin
kino, kiek kokia draugija oa- . ... . .. . , . .. t

, , . bar pradek taupyti juodai uie- nukenutėios T»t verta " "darė pelno. Pirmų vietų užėmė . . , • , nuKenuiejęs. lat velta jonus
r. • • T . nai5 patark ir savo draugiu. n..s,tikėti *Susivienymo L. R. K. A. kuo- rp . • ■ ... pasitiKeti.

... . lai geriausias patarimas. t.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian AV4 
i Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

6 iki 8:30 vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturl- 

’ me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
pi y** A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobiline viso

kietus reikalams. Kaina priei 
aazn*.
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, Iii.

pa. Už tat jai išreikšta pūdė- . r; 1 Šiais laikais zmoiie.se daug
ka. Be to, nutarta per spaudų .... _.....................1 via nepasitikėjimo įvairiomis
padėkoti sekantiems prisidė į u- ... . . .. . . tinansiskomis įstaigomis ir ne
siems prie bazaro pasisekimo ’ ... ,,. . , T išmano, kas daryti su atlieka-
astnemms: bfznrerianis; P. vv. mais centais, o tas neismany-

EZERSKI
| LIETUVIS GRABORIUS
' Ofisai

4603 S. Marsh field Avefnre
Tel. Boulevard 9277

fc M. SKUBĄS
IjIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevelt 7682

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 8e*. T&lmaa Avs. 
Tel. Virglnia 129M 

Varde 1138 
€9deawto> Ilk

L J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel- Boulevard 5203-8413 t

Nuliudhno valandoje kreipkitės 
prie manęs, • patkrnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Grųjįliui, P. Maizeriui, P. 
Garšvai, P. Griciui, P. Zubliui, 
P. Steponavičiui, P. Poljans- 
kiui, P. Misevičiui, P. Sago- 
nui, P. Andriejauskui; Par
tneriams: P. Baeaičiui, P. Le
vickui, P. Lapinskui, P. Slie- 
niui, P. šiurkštaviui, P. Pa 
tlelecliiui, P. Miklotonui, U. 

jSabaliui, P. Atkočienei ir 
[šiaip aukotojams: P. Neverau-

skui, P. Digriui, P. Karveliui, •
P. Baranauskui, P. Urboniu- 
tei, P. Sanvaičiui, P. Pilipai- 
čiui, P. D. Mfsiunui, P. J. 
Misiūnui, Viverienei, Ivanau-

nias .kartais brangiai atseina 
0 nuo spulkų da niekas nėra

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO T$ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

X LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

M

i '• ^4

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

I. F. EUDĖIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Atydziai skaitykite biznie- gydytojas ir fiKT>Tn?.flAS' 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street 

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

10-12

OTISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingtou 
19-12. 2-4, 7-9 12-2. 4-9. BlVd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2469-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
9729 West 12 PI. Nedėliotais
Tel. Cicero 2888 Susitarus

nų gaibiiUiinus buj genus

DE NT ISTAI
Faooc Bouleva. d <042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T i s ar A s 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47* Street

Tel. Can&l 6221 - '

DR. 6. L BLOŽIS
dentibtas

2201 YVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Sercdoj pagal sutarti

Palengvins akių įtempimų kuris

skui, Bartusevičiui, GrigentL est‘ .Pr.iežastin‘ salv°s skaudėjimo,
9 ° ’ svaigimo, akfų aptemimo, nepvuotu-

Čepienei, Šilinskienei, Bagi]o- mo' skaudamų akių karštį. Nuimu 
. cataractus. Atitaisau trumpų legys-. '

niuncij l\alatkienei, Joccnt.ic- tę ir toliiug regystę.

nei Kemenčienei Taškai Tbm Prirengiu teisingai akinius visuose nei, Htminuienei, .JUhkai, Jtau- atsitikimuose, egzaminavimas daro- 

Sllianili, Patapavičiui, Patašiiii mas su <fektra, parodaača mažiau- 

Čepuli ui, BlfUntiui, Srebutie- Speciale atyda atkreipiama mok/-

nui, Gedminskui, Jankui, Nau “'vaianS^mo 10 ryto iki s va- 

junienei, Keliotienei, Maldai- kare- Nedėliomis nuo įo iki 12.

kiui, A. Misevičienei, N. Ali- pą laiką su nauju išradimu

sevičienei, Ginienei, Vaviako- Kaug,e,lų. aky« atitaisomos
’ ’ be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

J’enei- 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Bazaro komiteto nariais

buvo Keliotifi, Sautela. Budvi- 
hlas. Bintkiis ir Varašius.

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E T i S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1* ryto iki 8 vakar*

Tele. Cicero 1260

UR. GUSSEN

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

P. s.
Komisija.

Ateinantį šeštadienį DR. G. SEKNER
j mūsų sodalietės parapijinėj urriJV|8 
,svetainėj vaidins linksmų vei
kalą. Visi kviečiami.

ARIU SPECIALISTAS

GICERO, ILL
Apie parengimus ir kitką.

X Kaip jau buvo rašyta, 
Raudonos Rožės kliuhas pe
reitų šeštailienį minėjo 17 gy
vavimo sukaktuves. Jaunimo 

'susirinko gražus būrys ir pa
vyzdingai linksminosi prie ge
ros orkeslros. Parengimu ir

OfisasJr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 9—6 
Nsdėllomls: nuo lt Iki 11.

Tel. Cicero 6766

DR. CHARLES SEGAL
Parlfėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 1—4 po 

pietų: 7—8:16 vakare 
Nedėliomis 1« ikt 11

Telefonas Midway 2880
' f

DR. T. DDNDDLIS j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4141 Archer Avenue
▼ai.: i> ryto nu l po pfestep 

1 iki 4 ir t Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 19 iki 11 ryla

Telefonai dienų ir naktį 
Vlrglnia 0»3e

A. L DAVIDONIS, M. D.
4110 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel? Kenwood 5107 
x Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

South Side Office North Slde Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. CMc. Av 
Tel. Aberdeeu 0028 Tel. Bruns. 7249 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10344 LONGWOOD DRIVB 
Tel. Beverly 0870

Tel. Sfemlock 9799

Ras. TeL Prospeet 961N

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant K**.

X-Ray

LIETUVIS DENTISTA8 
kasdien nuo įo v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTI8TAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Waba«h Avenue 

Tel. Pullman 0856 
(lažas, X- Ray, etc.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTA8 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

* 6568 80. VVEHTERM AVB.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1140 SOUTH 49 COURT, CICERO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa >294

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Ned ei nuo 10 Iki 12 dienų

Ofhaa Tek Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS r 

2423 West Marųnette -Road
Vai. 2-8 Ir 7-9 P. M. Ketv. t-l t. 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS
19 Iki 12 ryto. 9:30 Iki 8:30 vak 
Apart šventadienio ir KetvirtadleMe

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Motery Ir Vaiky Lfgy

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki 2 vai.).
Seredomis ir Nedlllomts pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 1914
DR. BERTASH DR. NAIKELI8
756 West 39 Street (Kamp. 39 ir Halsted St)

.: 1-4 V 9:69-6:30 vai. vak. 
Nedalioj susitarus

VaL: 3-4 * 7-4 vai vakaro 
NodlUod oosRarao

ital.au
zmoiie.se


6 • DRAUGAS Penktadienis, I^apkr. 6, 1931

CHICAGOJE
IŠ ŠV. CECILIJOS DR-JOS i iai nepamirškite atsivesti nau 

VEIKIMO. jų narių j vienų didžiausių
'*■"-------------i North Side draugijų.

North Side. — Lupkr. 3 d. j Koresp.
parap. svetainėj įvyko šv. i Smagūs šokiai.
Cecilijos dr-jos susirinkimas^ į i^apkr, 8 d. parap. svetainėj 
kuriame apkalbėta daug svar-1 įvyksta smagūs šokiai, ku
kių reikalų. Apie rengiamųjų riuos rengta parap. choras ir 
draugijos metinį balių, kuris ' visų pelnų skiria naujo piano 
įvyks 22 d. lapkr., North įtaisymui, nes senasis baigia 
West Masonic temple, 1547 N*. I savo dienas.
Leavitt st., komisija pranešė, 
kad viskas tinkamai priruošta

ra i Užsirekomendavo, ypač ! 
skaitytas laiškas gražiai griežia liet. šokius. Cho ' 

ro vedėjas daug deda pastan-: 
gų, kad šokiai pasisektų, nes [
jau nusibodo jam daužyti su
kleręs pianas. Jis lankosi į dr- 
jų Susirinkimus kviesdamas 
jas paremti rengiamų choro 
vakarų.

Tikimos, kad parapijonai 
skaitlingai atsilankys. Tikie- 
tai pigūs, tik 35c.

Lauksime visų.
Kcresp.

Šokiams grieš naujai susi
tvėrusi North Side orkestrą,1 

ir tik reikalavo išrinkti dar-!kuri jau griežė šv. Juozapo! 
bininkus, kų susirinkimas ir J draugijom vakarui ir labai ge- ( 
padarė.

Toliau
— kvietimas Marijonų kolegi
jos rėmėjų seiman. Laiškas 
priimtas ir išrinkta atstovai 
bei paskirta $5 aukų.

Kitas svarbus laiškas buvo 
skaitytas nuo dienraščio “Dr
augo’’, kuris, minėdamas savo 
15 metų sukaktuves, skelbia 
vajij ir kviečia pavienius bei 
draugijas platinti ir remti ka
talikiškųjų spaudų. Šį laiškų 
susirinkimas rimtai apsvars
tė. ir nutarė pasiskirti “Drau
gų” sau už organų, užsipre
numeruojant jį 1932 metams.
Taipgi susirinkimas nutarė 
visomis galimybėmis remti 
“Draugo” skelbiamų vajų ir 
bendrai platinti katalikiškų
jų spaudų.

P. Antanas Benai tis; žymus vaidy- 
la — mėgėjas. Ateinantį sekmadienį o- 
peretėj “Į tėvynę” jis bus viso labo 
tik Antanas girtuoklis, kuris už viso
kius nusikaltimus bus policijos nušau
tas. Operetė bus statoma scenoj Gimi
mo P. š. parapijos salėje, lapkr. 8 d., 
7:30 vai. vakare.

D. L. K. Vy- 
.17 metų su- 

jkaktuviij proga rengia didelį 
Bridgeport. — Prie Šv. Jur-i koneertfL kurio programų iš- 

gio par., jau antra savaitė kai P'blys p. K. Sabonis,

VARGŠŲ GLOBA.

beturčiams mokyklos vaiku
čiams duodama pietūs.

Į pietus susirenka daugiau 
Be to, buvo svarstyta ir dau ; nei 80 vaikų.

VYTAUTIEčIŲ BALIUS, į teko pirmų syk per 
radio girdėti Zabukienė ir Sa
dauskas. Jiems pianu akom
panavo p-lė Brifedžiutė, Dr. E. 
Drangelis pasakė gerų, gerai 
priruoštų kalbų apie dantų 
sveikatų (Jo kalba telpa ats-

Koncertas bus lapkričio 8 d. [kirai kitoje vietoje). O Čalis

i Bridgeport. —
tautas draugija

kalboje ragino sutverti šaky-, Bridgeport: B. Bytautienę,įsirinkimų penktadienį, lapkri
tos dr-jos skyrių. . j 911 W. 33 St., M. L. Gurirn- čio G, tuoj po pamaldų. Bn>

• Paskui apie labdarybę Lai,‘kaitę, 3347 Auburn A\e,
bėjo. Mr. Kennedy.

Sutverta dr-jos skyrius, ku- i k,I» 1706 \\. 47 St., J. Čepu- 
rin tuojau įsirašė 12 narių. 4439 So. Donoro St.

Town of Lake- V. Stanci-
, naujų narių priėmimas. Todėl 
visi prašomi atsilankvti.

Valdybon išrinkta: pirm. — 
Valuckis, vice-pimn — Čes- 
navičius, rast. — A. Vardaus- 
kas, ižd, P. Varakulis.

Susirinkimai nutarta laiky
ti kas savaitė. Rašt.

PRANEŠIMAI
Šį rudenį vieniam įžymiau

sių mūsų katalikiškos visuo
menės lyderių —t veikėjų, bū
tent p. L, Šimučiui (Šileliui),
“Draugo” redaktoriui, suei
na 20 m. visuomeninės dar-.
•buotės.. *

Taja proga Chicagos lietu-j _____ ;_______
vių visuomenė rengia didelį; Brighton Park. — Marijonų 
p. Šimučiui pagerbti banketų, Rėmėjų 35 sk. turės Bunco

Brigbton Park: P. Vaice
kauskienę, 4507 So. Califor- 
nia avė., Ant. Lekų, 4534 So, 
Calif. Avė., Rengimo Konpt. 
pirm. Ant.' Žvirblį, 442G So. 
Western Avė.

| West Side: Ig. Sakalų, 2334 
So. Oakley Avė.

Marųuette Park. — South 
Side Lietuvių Demokratų kliu 
bo susirinkimas įvyks Lap
kričio 6 d., 7:30 vai. vakare, 
K, J. Macke ofise, 6812 So. 
Westem avė., Chic&go.

Valdyta.

PATAISYMAS.
’ Marųuette Park: J. Micke-----------
liūnų, 6747 S. Artesian avė. ( Prfieitam “Draugo” num. 
Pudžvelio krautuvėj, 2650 W. (žinutėje apie Seserų Pran-
69 st. ir Bielskio . aptiekoj, 
2422 W. Marųuette Road.

Cicero, BĮ.: A. J. Janušaus
kų, 1301 So. 50th Ct.

West Pūllman, BĮ.: Z. Ged
vilų, 12022 S. Halsted St.

eiškiečių vajų Bridgeporte pa
sakyta vajus bus gruodžio 6 
d. ir toliau per klaida pasa
kyta “tų dienų prie baižny- 
čios buvo renkama aukos.” 
Turėjo būt: “bus renkama 
aukos.”

lapkričio 22 d., Gimimo Pane
lės Šv. parapijos salėje, Mar- 
ųuette Parke.

Banketas rūpestingai ruo
šiamas. Bus ir gražus mu|i- 
kalis programas.
Šiuomi nurodome vietas, kur 

galima įsigyti bilietų p. ši
mučio pagerbimo vakarui. 
Pas bankieto rengimo komisi
jos narius:

North Side: A. Bacevičių ir
V. Rėkų, 1850 Wabansia avė..

Party lapkričio 8 d. lygiai 4 
vai. po pietų namuose 2635 
W. 43 st. Jžanga 50c. Visų 
maloniai prašome atsilankyti.

Rengėjai.

/.

klau

A

R. ANDRELIUNAS 4

(Marųuettc Jewelry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

bus dykai nufotografuoti.
Brighton Park. — Apašta- 2650 West 63 St., Ohicago, III. 

lystės Maldos. dr-ja turės su- Tel.
Hemlock 8880

I BRENDA VI M U I
/

Kambarys su valgiu. $8 ar $10 sav. 
6142 So. Rockwell St. Prospect 6178

Lietuvių auditorijoj.
Komitetas darbuojas,

[vakaro sėkmės būtų geros. Dil
ba taip pat ir nariai, o biznie-giau reikalų, kurie liečia 

vidujinį draugijos gyvenimų, 
kaip tai apie pašelpų išmokė- vykdinti pradėjo gerb. prel. Pav- Baltutis, Ruzgynųs, Ju 
jimų, pomirtinių sutvarkymų j Krušas/ o jam į pagelbų nevičius, Liesis. Draugija 

stojo kunigai, seserys, komi-'^ems i® anksto ačiuoja. Be to, 
tetai, bažnyčios tarnai ir pa- j ^us suteikta garbės dovanos 
rapijonys, kurių vieni pasi- į nar’arns, neėmusiėrhš pasėlpoš 
švenčia darbu, kiti aukoja pi-Ter arka ^9 metų. 
nigais, treti valgomais daik-1 k. K. Vytauto draugija

ir kitus.
Kitas, priešmetinls draugi

jos susirinkimas įvyks gruod. 
1 d., toje pat svetainėje. Na-

PARAPIJŲ MOKYK 
LOMS!

“Mažoji Šventoji Teresėlė” 
vaikų teatrui pritaikintas la
imi įdomus scenos veikalėlis 
tik kų “Draugo” knygyno lė
šomis atspausdinta*, 
vaidinimui parengti

Per savaitę pavalgydinta

[Kepurė, kaip ir kas antradie- 
kad nį, papasakojo visokių štukų. 

Peoples Furniture Co. radio 
programai s gėrisi ne vien lie-

418 vaikų. Tų graižų darbų žada aukoti gerų dovanų, i tuviai, bet ir svetimtaučiai
XI.

PRISIRENGĖ NAUJAM 
SEZONUI.

Rendon 6 kamb. flatas, maudynė, 
elektra, atikas, gar. k. v. $30. Klaust 

Juoz. Berkelį, 1645 Waban-įi9i7 w. 34 pi.

šia avė.
Dievų Apveizdos parap., 

Kastų Sabonį, 2079 Canalport 
avė.

REAL ESTATE

Vienam 
užtenka

1(> knygučių, kurias iškarto 
užsisakant, knygynas parduo
da tik už vienų dolerį. Pavie
niais eezemplinriais perkant 
imama už knygutę 15c. Norin
tieji šiuo nauju veikalu pasi
naudoti tepaskubina užsisaky
ti, nes vėliau gali jiems nebe
likti “Drauge” šių knygelių.

“Draugo” Knygyno 
Vedėjas S. Motvidas.

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mino Rtin 46.7.V tonas 
Pochontas laimp or Fgg 10.00 tonas 
Black Band Iaimtp 8.50 tonas
Grccn Valiny Iaimp 9.50 tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 Šouth Long Avenue

TeL Republic 8402 
Ohicago, UI.

tais.
Daug yra moterėlių, pasi

šventusių tam darbui. Su kle
bono liudijimu jos. vaikščio
ja po biznierius ir namus link
damos aukas vaikučiu pietums

Pietų gaminimas prasi

pereitais metais tuo pat laiku 
turėjo parengimų, kuris buvo 
labai sėkmingas. Manoma, kad 
ir šįmet bus tokios pat sėk
mės, nes nariai darbuojasi,
platina tikietus. Vakaras pra- j narnos, 
si dės 6 vai. vakare.

P. K.

Bridgeport. —* P-nas Mar- 
tinkus, turįs vyriškų drabužių 
krautuvę 3317 So. Halsted 
st., prisirengė aprūpinti vy
rus šaltesniam orui atėjus. 
P-no Martinkaus

Už $260 caah gausi 5 kamb. bung. 
4 metų, k. v. S. dvigubas gar. jokių 
mėn. išmok. Cedarcrest 3364

BRIGHTON PARK
Del išrendavimo 5 kamb. 

flatas, 2-ros lubos , su visais’ 
naujais pagerinimais. Renda 
pigi. Namas mūrinis. Pečium 
šildomas.

4424 S. Fraancisco Avė.

4044 so

»Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oi sėlis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1380

krautuvėj 
gerų daiktų kainos yra priei-

Kostomeris.

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na- , 
mų po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti $3,000, likusių, po $35 mėn. 
Arba mainysiu J mažesnį namų. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”.

spalio 26 d. Kasdien šiltus pie
tus iki soties gauna vaikai,

, kurių tėvai neturi pinigų, na
mučių, kurių tėvai darbo ne
gauna ir našlių vaikai j ------------- '

Ačiū visiems aukotojams, Pereit* antradieni vėl teko 
kurių vardai bus- paskelbti ^rdėti «ražus iš
‘ ‘ Drauge ’ ’.

GRAŽUS RADIO PROGRA
MAS.

SUSITVĖRĖ SV. VINCENTO 
A. PAULO DRAUGIJA.

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

Pigiai 4 lotai, perpus išmokėti, 
Ivanhoe. La Crosse ir 46, Lowell 
ir Rosemont. Visai pigiai. A. Han- 
sen 1755 N. Nagi e Avė.

Išsirenduoja flatas, 6 švie
sus kambariai, karštu vande
niu šildomi. Arti bažnyčių, 
mokyklų, storų, strytkarių 
ir parko.

7034 So. Fairfield Avė.
Tel. Republic 8511

Išsirenduoja 6 kanfb. flatas 
1 augštis, karštu vandeniu šil
domas. Visi patogumai. Renda 
pigi. Kampinis namas. Dailus

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Ir toliau nepamirškim varg-
radio
leido

stoties WGES, kurį

Dievo Apveizdos Parap. — •
Spalio 29 d., tuojau po pa
maldų, sušaukta sus-mas be
darbių šelpimo reikalu. Į sus-

Pigiai 6-4 kamb. štymo šilima. ■ beizmentas. 
2 karų gar. f morgičial. Agentų 
nereik. 4306 No. Campbell. 7258 So. Talman Avenue ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

šų, našlių su mažais vaikais, Furniture Co. Be gražios, rink 
Šelpimas yra begalo brangus tinės reprodukcinė* muzikos, 
darbas ir sykiu malda V. Die
vui. Nėra doro žmogaus, ku- r? 
ris nemylėtų Dievo ir artimo.
Kristus atėjo aut žemės pas 
neturtėlius ir juos mylėjo, o 

labiausiai mažus kūdikėlius; 
ant kelių pasisodinęs glaudė 
prie savo širdies, mokino, gy
dė ir visiems gera darė. Kas 
myli Dievų, tas myli ir varg
šų. Jų nemylėti, tai atsisaky
ti to, ko Dievas reikalauja. •
. Susitvėrus pas mus “Vaikų 
Globa” jau antri metai mo
kyklos vaikučius valgydina ir 
drabužių suteikia. Prie to dar
bo kiekvienas katalikas turė
tų prisidėti ir jį remti. Tada 
nušluostysim tiems kūdikė
liams ašaras nuo .jų nekaltų, 
išblyškusių veidelių 

Kur tik susirenkam, nepa
mirškim pratarti porų žodžių 
ir pi įsiminti dėl aukos betur
čių vaikučių pietums

Kukorius.

savo lėšomis Peoples mų atsilankė ir atstovas (pre-
latas) iš Šv. Vincento a Pau
lio dr-jos centro, kuris savo

Pardavimui 2 pagyvenimų 
medinis namas su visais įtai
symais. Šviesus kambariai, 
naujai grafžiai ištaisyti. Prie- 
žastis norim eiti į biznį.

2723 So. Emerald avė.

Rendon didelis kambarys, 
karštu vandeniu šildomas. Tin 
ka vienam ar dviem ar vedu
siai porai. 1 lubos.

7148 So. Talman Avenue
Tel. Prospect 8921

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217. S. CALIFORNTA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

“DRAUGO” VAJAUS
VAKARAS\ - .

Penktadienyje, Lapkričio-Nov. 6 d. 8 vai. vakare,
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES SV. PARAP. SVET., BRIGHTON PARKE 
\ ' , ■■■■'.. ■ - ■ 
įvyks gražus “Draugo” vajaus vakaras su muzikale programa ir prakalbomis. Kalbės gerb. 
KUN. A. BRIŠKĄ ir nesenai atvykęs, tarnavęs Lietuvos kariuomenėj Kapitonas P. JUR- 
GELA. Bus ir kitų kalbėtojų. Įžanga visiems VELTUI. Jokių kolekty nebus.

Nuoširdžiai visus kviečia “DRAUGO” VAJAUS KOMISIJA.

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
OENERALIF KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo msžlsnslo Iki didžiausio. 
Kainos prieinamlausloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
t

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO r rus

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

iflapoa Talef. 
Ramlook 2147

Namų Telaf. 
Republic 6488

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas ptlnal garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tai. Vlctory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JO8KPH SRAGZDAS. Ra v. 
Elektros relkmenos Ir flkšdle- 

rlaL įvedame elektrų į namus lr 
dlrbtuvša
S1SS S. Halsted St. 8


