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METAI-VOL XVI

Prancūzai nenori susiartinti su Vokietija
T. SĄJUNGA NEPRIPAŽĮSTA PASKEL

BTO KARO MANDŽIORIJOJ
. • '___________ ,

Japonai rengiasi pulti kinus

ANGLIJOS KARALIUS ATIDARĖ 
: PARLAMENTO SESIJĄ

LAVALTS BARAMAS KARO KLAUSIMAS

PARYŽIUS, lapkr. 11. ŽENEVA, lapkr. 10. — T.
Prancūzijos ministerio pirmi- Sąjungos sluoksniuose nenori- 
ninko Lavai’io pastangos su- ina pripažinti karo, paskelbto 
siartinti su Vokietija eina nie- japonams Mandžiū rijoj. Sako,

Kiekvienų žiemų Paryžius daug nukenčia dėl Senos (Sei 
ne) upės vandens išsiliejimo. Apsisaugojimui nuo ti) potvy
nių, prancūzai paupiu statydina užtvankas (šliužas), kurio
mis galės kontroliuoti vandenį.

:i: ’

CHICAGOJEl ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PATS BAIN’AS BUS PA
ŠAUKTAS LIUDYTI

KRATOS ATEITININKŲ 
NAMUOSE

Pranešta, kad uždarytųjų j Prieš keletu dienų praneši- 
12-os bankų prezidentas J. me apie eilę krattj “Ryto” re-

čių įstatymo 23 paragr., aps
kričių ir miestų apskričių tei
sėmis savivaldybės kas metai 
gauna iki 5 nuoš. valstybinio 
degtinės ir spirito gryno pel-

kais. Jis baramas.
Lavai ’is priklauso prie tau

tininkų partijos. Šios gi par
tijoj vadų daugumas yra nu
sistatę nedraugauti su Vokie
tija, nedaryti jai jokių nusilei
dimų, nepasitikėk vokiečiais.

Jie'tad ir trukdo Lavai’iui 
dirbti susiartinimo darbų. Ši 
darbų dirbti jis sutarė su pre
zidentu tfoover’iu AVasliingto-
n e

karų gali skelbti tik vyriausy
bės, bet ne atskiri generolai.

10,000 KINŲ PRIEŠ 
JAPONUS

KATALIKAI IR NUSIGINK

LAVIMAS
PALIAUBŲ DIENA

MUK DEN A S, M a ndžiii rija, 
lapkr. 11. — Japonai skelbia, 
kad kinų kariuomenės gen. Ma 
Chan-shan koncentruoja prieš 
japonus 10,000 kareivių.

NEPRIKLAUSOMA
VALDŽIAATIDARYTAS ANGLIJOS

PARLAMENTAS » ---------------
------------ ! MUKDENAS, lapkr. 11. —

LONDONAS, lapkr. 11. —I Jųponai čia įsteigė nepriklau- 
Anglijos karalius vakar atida- l somų Kinijai Liaoningo pro- 
rė parlamento sesijų 'ir skai-1 vincijos valdžių. Jos priešaky
t ė savo pranešimų. Tarp kit
ko jis sakė:*“Mano vyriausybė 
šiandie d'augiausia dėmesio 
kreipia į pasirengimų nusigin
klavimo konferencijai ir pa
geidauja, kad ta konferencija 
visais atžvilgiais pavyktų.”

yra buvusis kiirų valdininkas 
Yuan Cbin-kai.

JAPONAI PULS KINUS

VIESULĄS HONDURASE

TEGUCIGALPĄ, Hondū
ras, lapkr. 19. — Kai kurias 
llonduraso vietas ištiko nepa
prastas viesulas. Padaryti di
deli nuostoliai.

DARBINAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 11. — Kinrj kariuome
nė antrų dienų apšaudo japo
nus ties Nonni’o upe. Japonai 
ginasi. Laukia pagalbos — dau 
giau kariuomenes. Sulaukę pa
galbos, jie žada tuojau pulti 
kinus.

------------- . J Šiandie Chicagoj į(ir visam
\VlASHINGTON, lapkr. 10. krašte) minimtf praėjusio ka

— Etikos, tarptautinių teisiu r„ paliaub,j diena (Arn,isticf
ir katalikų sųjungos tarptau- r. \ - • i. 1 Dav). Rengiamas karo vete-tines taikos komitetai pnskel-

jbė pareiškimų pasaulio ausi- Pradas. Vakare prakal-

j ginklavimo klausimu. Rcmdb- 'KIS' *s ^n’ kare at-
Į įniesi Šventojo Tėvo Pijaus IbffTTfnūl“.
XI apaštališkuoju laišku, ko^ ’
mitetai nusprendė, kad kiek-’ ^AJP PASKELBTAS KA-

vieno Amerikos kataliko pa- RAS JAPONAMS
reiga yra visomis priemonė- ------------
mis dirbti pasaulio nusigink- HARBINAS, lapkr. 10. —
lavimui. Kinu kariuomenės Mandžiūri-l s

-------------------------------- ii— , joj vadas gen. Ma Chan-sha-

EGIPTO ATSTOVAS — n’as paskelbė karų japortams.
— KATALIKAS , Tas įvyko po to, kada kinų

------------- kariuomenės vadas gen. Hon-
\VASHINGTON, lapkr. 10. jo reikalavo, kad gen. Ma at-

— Čion atvyko naujas Egipto sistatyddntų. Gen. Honjo pa-
atstovas Seostris Sidarouss, siuntė jam ultimatumų, kad 
pašai, įžymus koptų ritu (apei- jis kariuomenės vadovybę pa- 
gų) katalikas. Iš Egipto ka- vestų japonų šalininkui, gene- 
talikų tik jis vienas turi pa- rolui Chang Hai-peng’ui. Sky- 
šos titulų. rė jam 12 valandų laiko. Gen.

įteikęs savo kredejicijalus Ma atsakė 3aP°™I vadui kar0 
j prezidentui Hoover’ui, afsto- paskelbimu.

Bain’as bus pašauktas prieš 
“grand jury”, kada pasveiks 
po padarytos jam operacijos
German Deaconess ligoninėje.•

Apygardos teisėjas Feinbe- 
rgas nori' surasti Bain’o tur
tus — apie 1,600,000 dolerių, 
kurių jis sakosi neturi. Per 
dvi dienas buvo klausinėjama 
Rain ’o privati sekretorė. Į sta
tomus klausimus ji tik išsisu
kinėjo. Be to, klausinėta dar 
keletas kitų asmenų.

Paaiškėjo, kad prieš pat už
darant bankus Bain’as iš ban
kų išėmė daug pinigų. Kur jie 
yra? Į šį klausimų turės atsa
kyti pats Bain’as.

NUŽUDYTAS DARBININ
KŲ VADAS

Užvakar vakare Maywood’e 
ties savo namais nežinomų 
žmogžudžių iš pasali) užpultas 
ir nušautas organizuotų dar
bininkų vadas T. J. Lynch’as, 
60 m. amž.

NUŠOVĖ POLICMONO 
SŪNŲ

Arti SAeridan road ir Wil- 
son avė. Lincoln’o parko po-

RIAUŠES PASIKARTOJO
tvas tuojau aplankė apaštališ- Paskelbus karų, kinų kayiuo
kų delegatų, J o Eksc. arkivy s- menė atsisuko prieš japonus 
kūpą Fumasoni-Biondi.

PERKASAS UŽBLO
KUOTAS

BALBOA, lapkr. 11. — Ties 
Gaillardo kalva į perkasų į- 
griuvo daug žemės ir užbloka
vo laivų judėjimų.

2 NUŽUDYTI, 23 SUŽEISTI

BERLYNAS, lapkr. 10. r- 
Yakar Vokietijoj minėta res
publikos 13-os metų sukaktu
vės. Bremene ir šąlia Hambu
rgo įvyko tarp politiškų prie
šininkų kruvini susirėmimai. 2 
asmeny* nužudyti, 23 sužeista 
ir kelios dešimtys areštuota.

MUKDENAS, lapkr. 10. —
Tientsine, Kinijoj, riaušės 
prieš japonus pasikartojo. Nu
žudyti du japonų kareiviai. BERLYNAS, lapkr. 10. 
Prieš .riaušininkus panaudoti Vokietijos karo ir vidaus rei-1 
kulkosvaidžiai. _ kalų ministeris gen. W. Groe-

ner’is pareiškia, kad nusigin
klavimo reikalu Vokietija ne
reikalauja ko kita, kaip tik 
teisybės. Būtent, jei Vokieti
ja jiusiginklavo, tai ir kitos 
valstybės turi nusiginkluoti. 
Be to, kaip kitoms valstybė
ms, taip ir Vokietijai turi būt 
užtikrintas saugumas. '

NAUJAS LONDONO LOR
DAS MAJORAS ’

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Vakar įvyko nepaprastos iš
kilmės. Užėmė vietų naujas što 
miesto lordas majoras. Šit 
Maurice Jenks’as. Iškilmių me 
tu blizgėjo vien auksas ir ki
tos brangenybės.

SUMAŽINS IŠLAIDAS
NEW YORK, lapkr. 10. — 

Dėl numatomo karo tolimuose 
Rytuose ima brangti sidabras. 
Šiandie didelį pelnų Geriasi 
Meksika, nes ten daugiau Waip

Chicagos majoras Cerma- 
k’as pareiškia, kad ateinan
čiais metais jis sumažins mie-1 kur kitur sidabro pagamina- 
sto išlaidaR 12 milijonų dol. ma.

IEŠKO TEISYBES

OANDI’S GRĮŽTA NAMO

LONDONAS, lapkr. 10. -- 
Indijos tautininkų vadas Ma
hatma Ga'ndhi’s nusprendė la
pkr. 29 d. apleisti Londonu. 
Grįš namo ir pradės naujų ko
vų prieš britų valdžių, nes ko
nferencija nepavyko.

su lauko patrankomis. Neat- 
laikusi tos ugnies, japonų ka
riuomenė atsimetė atgal per 
Nonni’o upę ir laukia daugiau 
kariuomenės.

UŽPUOLĖ RADIOSTOTI
/

dakcijoje ir kai kurių kunigų(>Mo. Šiais metais tokiu būdu 
Savivaldybės gavo 423,225.07 
lt. Taip, Alytaus, Kėdainių, 
Kretingos, Mariampolės, Ma
žeikių, Raseinių ir Tauragės 
apskričių savivaldybės gavo 
po 15,000 lt., Biržų ir Pane
vėžio — po 20,000 lt.; Kauno
— 16,500; Rokiškio, Seinų, U- 
tenos, Vilkaviškio ir Zarasų 
apskr. savivaldybės gavo po 
15,000 lt.; Šakių apskr. sųv.
— 18,000 lt.; Šiaulių — 23,000 
lt.; Telšių — 15,500 lt.; Trakų 
ir Ukmergės apskr. savival
dybės gavo po 18,000 lt. Kau
no miesto savivaldybė iš mo
nopolio pelno gavo 22,000 lt;

ir studentų ateitininkų butuo
se.

Iš Lietuvos, štai, vėl atėjo 
naujų žinių apie tolimesnių a- 
tęitinink-ų persekiojimų eigą. 
Spaudos žiniomis, be anksčiau 
minėtųjų asmenų, krata buvo 
padaryta pas studentus atei
tininkus MikeliūnųJ Pr. Mont- 
vidų, Palteraitį, J. Matijošai- 
tį, A. Pauliukoni, Aleks. Žvi- 
gulį, Henr. Idzelevičių ir V» 
Normantų.

DŽIAUGSMAS DĖL
TARPT. TEISMO 

SPRENDIMO
Marijampolės —i 12,225.07 lt.; 

Lietuvos visuomenė yra la-1 Panevėžio ir Šiaulių — po
20,000 lt. ir Ukmergės miesto 
savivaldybė gavo 13,600 lt.

Šių pajamų sųskaiton iki 
šiol savivaldybės buvo paėmu- 
sios 300,000 lt. avanso.

bai jautri savo tautos reika
luose. Kai tik pasklido žinia, 
kad ITaagos Teismas vienu ba
lsu pripažino Lietuvos nusi
statymų dėl santykių su len; 
kais teisėtu, vadinasi, teisin
gu, džiaugsmo ir pasitenkini
mo banga perbėgo visų kraš
tų. Suprantama, kad Lietuvos 
visuomenė panorėjo pagerbti 
ir tuos asmenis, kurių darbo 
dėka teisingumas galėjo būti 
pareikštas. Todėl, atvažiuoja-

REIKALAUJA TARPTAU* 
TINĘS KARIUOMENES

limenas Holden’as nušovė nt ’ Kaun« Lietuvos v-vfi“u 
.... „ svbės agentui mimsteriui Simėginus) pabėgti plėšikų. Pa- j _ 3.__ , 1

sirodė nušautasis yra polici
jos seržanto Zabel’io sūnus
Robertas, 26 m. amž., kurs su 
plėšikais sėbravo, nepaisyda
mas tėvo įspėjimų.

IMAMI NAGAN POLICI
JOS KAPITONAI

Tarp Chicagos policijos ka
pitonų yra turtingų. Atitinka
mi federalinės vyriausybės am 
toritetai tikrina, ar kapitonai 
moka valdiškus mokesčius už 
savo pajamas.

AREŠTUOTIEJI PALEISTI
Praėjusį sekmadienį Chica-

MEXICO CITY, lapkr. 9. 808 stadijume areštuotuosius 
— Vėlokai vakare komunistų J penkis asmenis, kada miesto 
būrys įsibrovė į radiostotį majorui neleista kalbėti, poli-
XEW, surišo operatorių ir 
pradėjo skelbti savo raudinu
sias idėjas. Gavo vėjo Meksi
kos vyriausybė ir J. Valsty
bių kapitalizmas. Prieš pat 

atvykstant policijai į stotį, ko
munistai išbėgiojo.

rija paleido, neradusi kuo ka
ltinti juos.

BOMBININKAI TEISMAN

LANKĖSI SENATORIUS

Sugautus du vyrus, J. Sie- 
gel’į iri R. Ropp’ų, dedant ant 
vieno stogo bombų, “grand 
jury’’’ pripažino kaltais ir juos 
pavedė kriminaliniam teismui.

dzikauskui ir sprendime daly
vavusiam tautiniam teisėjui 
Stašinskiui drauge su jo se
kretorium Natkevičium, buvo 
parodyta daug simpatijų. Pa
rvažiuojančius gražiai sutiko 
didelis žmonių būrys Kybar
tuose, Pilviškiuose ir Kazlų 
Rūdoj. Visur pasakyti trumpi, 
bet širdinjji ir džiaugsmo pil
ni sveikinimo žodžiai, parei
kšta daug linkėjimų. Bet įspū
dingiausias sutikimas buvo, 
be abejojimo, Kaune.

Kaune grįžtančių sutikti į 
stotį susirinko didžiausia žmo 
nių minia. Ątvyko ministeris 
pirmininkas, užsienių reikab) 
ministeris, kelėtas diplomatų, 
daug karių, aukštų valdininkų, 
visuomenės veikėjų bei politi
kų ir t.t. Tautinėmis vėliavo
mis pasipuošęs garvežys šnio
kšdamas paskui save atvežė 
ilgų vagonų virtinę. Ilgas ir 
entuziastingas “valio” reiškė 
visų susirinkusių nuotaikų. 
Tokio entuziazmo, koks buvo 
tų dienų, tik retai galima pa
stebėti.

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Kinų vyriausybė kreipėsi i T. 
Sąjungų, kad ji tuojau pasių
sti) tarptautinę kariuomenę, 
nors 4,000 vyrų, pietų Mand- 
žiūrijos geležinkeliui saugoti.

MIRĖ KULKOSVAIDŽIO 
IŠRADĖJAS l

NEW YORK, lapkr. 10. — 
Mirė pulk. I. N. Lėwis’as, 73 
m. amžiaus. Jis buvo kiloja
mojo, oru atšaldomo kulka- 

i svaidžio išradėjas.
Šį savo išradimų 1912 m. jis 

siūlė šio krašto vyriausybei 
kaip dovanų. Vyriausybė ne
priėmė. Tad išradimų nupirko 
Anglija. Karo metu anglai ne
galėjo atsigerėti kulkasvaid- 
žiu, ir Leivis ’as pelnijo dide
lius pinigus.

Lewis’as mirė staiga gele
žinkelio stoty, laukdamas trau 
kinio. Turėjo širdies ligų.

ORO STOVIS

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

PINIGŲ VERTĖ

Vakar Chicagoj lankėsi de
mokratų senatoriūs T. J. Wal- 
sh*as iš Montana valstybės. 
Pasakė kelias prakalbas. Sve
čiavosi pas Chicagos major£

Ulinoia upėje, netoli Morrw 
miesto, dingo trys medžioto
jai. Matyt, prigėrė jų valčiai 
apsivožus. ., <

KIEK GAVO SAVIVALDY
BES Iš VALST. DEGTI

NES MONOPOLIO

Einant savivaldybių mokės*

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.82 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrfc.
Belgijos 100 belgų 

Bveicarijofl 100 fr.

5.10
23.74
14.00
19.58
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DIENOS KLAUSIMAI
KARO PAVOJUS

į įimtai pastatytą opų klausim# nedavė tiks
laus atsakymo, bet visoje knygutėje iš Lie
tuvos istorijos surinko visas pasakas apie 
katalikybės ir kunigų veikimo Žalingumų. 
Nuo pradžios iki galo knygutė taip parašyta, 
kad jų galėjo ir Maskvoje spausdinti. Visoje 
knygutėje tautos žemės rūpesniai ir kovos tai 
aukščiausias tikslas, labas ir įstatymas, mo-

AMERIKA AUKSO KRAS 
TAS.

turime kovoti dėl tiesioginio 
į pasidalinimo pelnu. su darb-

------------ daviais. Tuo būdu šešių valan-
Apie pusę viso pasaulio auk dų darbo diena galės gerbūvį! 

valinės vertybės autoriui stačiai nesupranta-1 s(, turi Amerika, bet •žmonės atstatyti.
mos ir jų jis nebepakenčia. O neapykanta iš- vistiek turi pakelti didžiausių 
silieja visu piktumu prieš kunigus ir jų po-j skurdų. Tartum būtų visai ne- 
litikų. Jo išmanymu, dėl dangaus džkariavimo turtingas kraštas. Taigi, da- 
nereikia skaldyti tautos jėgų. Nesupranta bar laikas Amerikos prekybos 
nabagas, kad visais amžiais katalikybė tautas 'žmonėms pripažinti, kad no- 
cementavo, stiprino, kultūrino ir vienijo, o rint susilaukti geresnės atei- 
visokįos sektos, atskalos, revoliucijos, sočia-'ties, yra tik vienas Išėjimas
lizinai ir komunizmai, kaip kurmiai rausėsi, įvesti šešių valandų darbo 
kad tautas ardyti, visur kovų už būvį sėti,!dienų visame krašte. Jeigu jie 
žmogų žmogui vilku daryti. Ir p. Untulio kjiy-1 tų sumanymų įvykdytų, tai tik 
gutė ne vienų vilkiukų mūsų tautai pagamins, tokiu būdu būtų galima su
tik ne tokį vilkiukų, kurs už tautų kovoja, bet I laukti gerbūvio.
vilkiukų, kurs nori ėsti ir daugiau nieko.”

Kas yra žmonėms nutrauk
ta ir laikoma kapitalistų ki
šenėse, turi būt žmonėms grų- 
žinta. Tų mašinų pagerinimo 
pelnas turi būti padalintas tai- 
Isyklingai. Užuot šalinti darbi
ninkus iš darbų, turėtų būti 
sutrumpintos darbo valandos 
ir padidintas atlyginimas, kad 
darbininkai galėtų išlaikyti

Trečiadienis, Lupki-. 11, 1931

Taigi, nei tos knygelės autoriams, nei jos j ganf per tuos dvejus metus a- 
leidėjams neiiipėjo Vilniaus atvadavimo rei-įpįe technologiškų nedarbu. O 
kalai, o tik'rūpėjo savo tulžį katalikybei iš-!Kas yra technologiškas nedari' 
lieti. įkas? Tai yra paprastų žmonių

Dailininkas Moses Dykaar baigia daryti Charle^’o Evans’c s 

avo šeimas ir dat nusipirkti Hughes’d biustų, kuris bus pastatytas Nacionaliam muzėjujt, , 
įvairių produktų; tik tuomet Washington’e.

Mes girdim kalbant ir ra- įgalėtų pramonė atgyti. Darb- ■ ■ 1 1 —

VARPŲ BEIEŠKANTdaviai neturi moralės teisės 
pasisavinti mašinų uždirbtų
pelnų, bet turi pagal Dievo: ___________
teisę duoti žmonėms pragyve-1 jaunas italas buvo pateli- jų. Tai buvo

Kilusio tarp Kinijos ir Japonijos konflik
to nepajėgiama likviduoti. Stengėsi Tanlij 
Sąjunga, mėgino Jungtinės Valstybės, bet ne 
pajėgė įsipykusių valstybių sutaikinti. Užsi
spyrusi Japonija nieko neklauso. Jai įsakyta 
Mandžiūrijų apleisti lapkričio 16 d., bet ji ne
mano to daryti. Greičiau .iš Tautų Sujungęs 
išstos, negu jos įsakymų klausys. -

Kinija irgi nemano nusileist^ Ji, yra ver
čiama gintis. Ir, be abejojimo, ginsis. Tuo bū
du naujo karo pavojus yra didelis. Į jį gali 
įsitraukti Rusija, Anglija ir kitos valstybės. 
Ta proga pasinaudotų ir tos valstybės, kurios 
nėra patenkintos Versalės sutartimi.

Jei šiuo momentu nebus sustiprintos pa
stangos sutaikinti Kinija su Japonija, gali
mas daiktas, kad susilauksime naujo pasauli
nio karo. * .'. • ; ' . • ' v • - . "■'■a - iN'

Kinijos — Japoni.fds^onfliktas dar kartų 
parodė Tautų Sųjungos autoriteto menkumų. 
Japonija visada buvo ištikimas Tautų Sujun
gus narys, tačiau su jos autoritetu nesiskaito. 

‘ Mat, arti jos būdama, patyrė, kad Tautų Są
junga yra bejėgė. Daug valstybių nusižengė 
jos nuostatams, o ji neišdrįso nė griežtesnio 
žodžio ištarti. Tuo Tautų Sujungus silpnumu 
dabar ir Japoni ja naudojasi.

Dabar Tautų Sąjunga turi progos paro
dyti, ar ji gali pasaulyje palaikyti taikų, nr 
ne. i.

BOLŠEVIKAI.
įspėliojami dalykai. Mašinos nimų, kad darbininkai turėtų į bintas, kad 
atima iš darbininkų * darbus.; atliekamų pinigų; tada jie ga- 

. Darbininkų šalinimas iš darbo į lėtų padauginti pirkimų ir tuo

gražiai
baigti darbas, kurį 
tančiai ir daug metų dirbo ir

pavyko karas. Valdžia 
nenuils- Daug sukilėlių

lyg namini.- 
ėmėsi ginklo, 
išsislapstė po

KODtL VILNIUS PRARASTAS?

“N-nos” savo laiku labai plačiai garsino 
savo išleistų knygelę tuo klausimu. Mūsų akai 
tytujams, be abejojimo, bus įdomu žinoti, kų 
mano apie tų knygelę Vilniaus lietuviai. Vil
niuje ėinantis laikraštis “Vilniaus Varpas” 
i’pie jų taip rašo:

“Yra tai liguisto fanatiko rašinys, kurs

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
• ENCIKLIKA
f “ Non abbiamo bisogno”) *

DĖL KATALIKIŠKOJO VEIKIMO
y

( Pabaiga.)

Mes žinome, kad jūs esate, ir tokiais 
jaučiatės, mūsų Broliai Episkopate ir A- 
paštalavime; Mes ir jūs, Garbingieji Bro
liai, žinome, kad eaate įpėdiniai tų App?- 

• falų, kuriuos šv. Povilas pavadino aukš
čiausio kilnumo vardu, būtent, ^‘Kris
taus garbe” f2 Kor. K. 23); jūs žinote,
kad ne mirtingas žmogus, rtors jis būtų ! 
Valstybės ar Vyriausybės (ląlva, bet šven
tojo Dvasia Jns pastatė Petro skiriamose 
mtyse valdyti Dievo Bažnyčių, jšiuos ir 
daugelį kitų šventų ir aukštu) dalykų, lin 
lie jus, Garbingieji Broliai, liečia, aiš
kiausiai nešino ar užmiršta tie, kurie Jus, 
Italijos Vyskupas, mano esant ir vadi- 
m “Vabrtybės valdininkais’*, nno kurių

Lietuviškieji bolševikai jau galutinai,. . ĮlUių
susiskaldę. Pruseika — Vabalas, buvęs vy
riausias jų vadas, iš komunistų partijos visa! Tllomas A
išmestas. Jis ir t)o šalininkai liko be orgahizg- Jis naudojo savo didį protą 
rijų ii be jokio laikiaščio. Buvo manoma, i§radį1Maiug> tobulino elektros 
kad jie prisiglaus prie socialistų - “Naujie- iniaSineriją žlnonių - gerOvei. 
nų” ir“K-vio”. Bet pasirodė, kad “prūsei-1 DarbUaviai> uiuot rtaIintis pa

girias ir vienuolynus, dėl to
. Į yra gerinimas mašinerijos, įžy-j b ūdų jplėsti prekybų. Tada trusėsi. Jis, užbaigęs tų dar- daug-vienuolynų buvo išgriau- 

žmonių, kaip kad' buvo j prasidėtų geresnis progresas į atsikvėpė ir manė jau ' ta ir išnaikinta, 
pastaruoju laiku įžymus išra- prekybos srityje, daugiaiTpi- į pasilsėti. Džiaugėsi, nes ir bu- Kuomet sukilimai pasibaigė,

iugų atsirastų apyvartoje 
(cirkuliacijoje) ir daugiau 
darbininkų gautų darbo.

Darbininkams reikėtų pra
dėti vieningai ir bendrai veik- 

tada išvengtume didelio 
nedarbo ir skurdo. Bet kapi- 

tai suprasti ir 
niono- 
tvirtai

vo iš ko džiaugtis; mat, jis nu- žinoma, valdžiai laimėjus, 
liejo porų varpų, kurių gau- jaunas italas, kuris slapstėsi

kiniai” bolševikai savo organizacijų organi-|nu su darbininkais? sUsidėjo ti 
zuo.įa ir laikraštį steigia. Laikraštis pasirody- peln^ sau j kišeneSj o darbį. 
siųs šiomis dienomis. ninku skaičių pamažu mažino talistai turi

Iš to bolševkų susiskaldymo yra aišku, į ir šalino iš darbo. ‘nelaukti darbo klasės
kas jų vadams rūpi. Jiems nerūpi darbo žino-1 jau turėdamas keturiastle- P°^zav*91°’ turi

d imas davė 
maloniausius 
kad jo laikas

gražiausius

gai sunaudotas.

ir giriose, sugrjzo ) savo sena 
garsus; jautė, vietų ir labai nusiminė, kai 
buvo išmint’1 n-, pamatė, kad jo namelio vi-ai

nebėra, vienuolvnas
JITO laik, jis nenorėjo per-I1*“’ ° varPai’ - "“J“*“,

įmylėti varpai -r- kažkur din-

I nusistatyti iš pasidalinti su

si skil ti su tais varpais. Jam
rodėsi, kad juose tūno jo gy.!«- Tik “»"<>*• k»'>
vvbės dalis. Parduoti, tai vienuolyno vatpa. liko ršvei?-
itikštų lyg parduoti savo vai- 0 • ««““♦ 0 * koki» -
kus. Pagaliau, nepritek'.iaus n“,kjlS nežmojo.

bu_ į Apgailėdavęs ramųjį* kam
pelį, jaunas italas pasileido į 

sugristų jais ir parduoti, vienuolynui, P^Lijjį pasaulį varpų ieškoii

mų gerovė, bet tiktai asmens reikalai. Jie shnt nietų netenki
darbininkus išnaudoja išimtinai sau. Nauja (jarbo ]r milijonai darbinin- 'darbininkais pelnu
bolševikų organizacija ir naujas jų laikraštis kų, netekę darbo, laukė ir lau- Ir mes laukiame, kad grgi- ir skurdo prispaustas, jis/bu- 
uiėko daugiau nereiški^, kaip> smukimas-kia jau bevelk dvejus metus, člau sugrįštū ^gerbūvis, kad ko priverstas atsisveikini su 
šilto lizdo Pruseikai ir jo šakniniams. Jei n« kada jie sugrj§ atgaJ į fabrč milijonai bedarbių
tas, įeiktų eiti į diibtuvę duonų užsidiibti. kns bpf šimtai tnkstanč.iu tu <ito-ui i Ju>-ko i.-Q,i įkuria buvo pastatytas prie 11 liko klajokliu. Jis nerimo irkus, bet šimtai tūkstančių tų atgal į darbų ir kad visi vie 
O tai butų sunku minkšta raukiama ir hal- daibįninkų ūiekados negalės nodai dirbtų po šešias valau 
tarankiams nroletnrams.” ' t i ■ • _ . ' , .. ............ .•tarankiams proletarams.

~‘ ‘Taigi, bolševikai skaidosi dėl to, kad jtj 
vadai viename lizde nebesutelpa. Bet jokio 
ideologinio skirtumo tarp jų nėra. Jie visi y- 
ra žmonių išnaudotojai ir didžiaūsi Lietuvos 
priešai. Lietuviai darbininkai tur šalintis ir 
nuo “bimbinių” ir nuo “pruseikinių” ’bolše- ateityje, 
vikų.

gražaus Komo*s ežero kranto, paliovos apie juos mušte. 
Nors jam gerai užmokėta* tr- Dienų, būdamas kelionėje, gir- 

Dėl to, kad mašiūos užėmė tų (būvis galės atgyti. čiau jis jautė, kad negali at- ^čjo jų gaudimų, o naktį juos
darbininkų vietas. Darbdaviui Juozas N, Medinis. si skirti nuo numylėtų varpų. ‘<aPnavo. Žmonės badė ji pirs-
savimyla arba dorovės trūku-! ____________  , Dėl to netoli vienuolyno pa- ! kokį pabastų, o Vai
nius pelno pasidalinimui yra Joks žmogaus žodis begali sistatė mažų trobelę, kad ry- kai, bijodamiesi jo, slapstėsi, 
jiriemonė naujai verguvei įves atstoti Kristau- pasakojimo, tų, vidudienį ir vakarų, gale- ’,is apaugo ilgais plaukais ii

tų darbų gauti. Dėl ko gi ne? das per dienų. Tik tada ger

Todėl įsigykite iš “Draugo” tų gėrėtis, jiems skambinant ^TaMla ridavo visuomet su
lazda, llgainiu jis buvo pra
mintas ‘4 žingeidumu ”, nes
visuomet buvo žingeidus ir 
klausinėdavo apie brangiau- 

ia trnhipo s,Ufi *r numylėtus jo varpus.
j Jis tekiausdavo tik viųno 
dalyko:
I’ “Kur dingo varpai iš vie
nuolyno, buvusio ties Komius 
ežerr- ?

Kol darbdaviai nepasiryš knygyno ar nuo “Draugo” "Viešpaties Angelas”. Jis 
neturėjo giminių ir gyv no 
vienų vienas, su viltimi, mal
dingai, ramiai ir su pasiten
kinimu praleisti

bendrai su darbininkais teisė-' talkininkų Naujįjį-Testamentų 
tai pelnu dalintis, tol krašte1 ($1.25), kur rasite Kristaus

Tautininkų vyriausybei uždarius dienraš- nebus visiško ekonomiško ger- pasakojimu; 
tį “Rytų” trims mėnesiams, buvo manoma,'būvio. Tiktai šis atsakymas • —
kad bus leidžiamas kitas dienraštis, žinoma, darbininkams: dirbti
kitu vardu. Praeityje taip būdavo. Bet šiuo vblandas per dienų, 
tarpu tautininkai matyti neleido 'katalikams Nauji išradimai

šešias Žmogus auga, bet jo protas '.■vveninio dienas.♦ X
Tačiau gražus ir ramus kam 

• | pėlis, apie kurį jis svajojo,
jokio dienraščio leisti. Vadinasi, Lietuvos ha- darbininkų teises. Bet mes.; Gėda ant gėdos būti katuli neturėjo giminių ir gyveno 
tulikai per tris mėnesius bus be jokio dien- darbi r kai, turime kovoti ne ku, o skaityti bedieviškų laik- trukus kilo ••umišin.ai: žmo-
aaščio. i prieš mašinų tobulinimų, bet raštį. . * nės sukilo prieš žiaurių poni-'

sudarkė
neišeina iš vystyklų.

Tęsinys 3 pusi.)

taip aiškiai atskiria net pati priesaikos 
formulė, kurių reikia duoti Monarchui ir 
kurioje aiškiai yra išreikšta bei pasaky
ta: “Kaip pritinka Katalikų Vyskupui”.

Paskui dideJie ir tikrai neįkaimtoju- 
nras Mūsų vilties pagrindas yra taip pat 
didelė daugybė maldų, kurias Jėzaus Kri
staus Bažnyčia iš visų pasaulio dalių siun
čia Dieviškam Steigėjui ir Jo švenčiau
siai Motinai už įmatomųjų Balžnyčios Gal- 

’vų, šv. Petro įpėdinį, lygiai taip, kaip 
prieš dvidešimt amžių, kada persekio
jimą* palietė paties Petro .asmenį: mal
dos šventų ganytojų ir žmonių, dvasiš- 
kijos ir tikinčiųjų, vienuolių vyrų ir mo
tery, suaugusių ir jaunuolių, vaikų ir 
mergaičių; maldos kilniausiose ir sėkmin
giausiose fonuose, būtent: šventos Mi> 
šios ir Komunijos, suplikacijos, adoraęi- 
jds ir atsiteisimo valandos, laisvi pasiau
kojimai ir krikščioniškai iškentėti var
gai; maldos, apie kurias šiomis dieno
mis ir tuojau po liūdnų įvykių iš visų 
pusių mus pasiekė pilni paguodos, kaip 
šioje Apaštalų Kunigaikščių minėjimo

šventoje ir iškilmingoje dienoje, kurioje,* 
dieviškojo gerumo surėdymu, galėjome
pabaigti šių Mūsų Encdkli'kų.^

1
Prašantiems yra Dievo visa pažadė

ta: jei jau nebus suardytoje padėtyje 
pragiedrėjimo ir ramybės, tai bent visi 
įsigvs krikščioniškojo kantrumo, šventos 
drąsos, neapsakomo džiaugsmo kęsti su 
Jėzumi ir dėl Jėzaus, su jaunimu ir dėl 
jauriimo, kurį Jis taip numylėjo, ir tai 
iki vien dieviškai Širdžiai žinomai va
landai, kuri neklaidingai tiesos ir gėrio 
reikalams yra rfaudingiansia.

Kadangi iš tokios daugybės maldų 
visko galime tikėtis ir kadangi pas Die
vų, kftris maldai viską pažadėjo, visa yra 
galima, turime tvirtos vilties, kad Jis 
apšvies protus liesai - ir palenks žmonių 
valių į gėrį, tiek, kad Dievo Bažnyčiai, 
knri nevedžia iš Valstybės tai, kas Vals
tybėj priklauso, nebus ginčijama tai, kus 
jai priklauso, būtent, krikščioniškas jau
nuomenės auklėjipias ir ugdymas,, jai ne 
iš žmonių malonės, bet iš dieviškojo pa
vedimo suteiktas, ir kurio ji visuomet

nenusileisdama ir su visu tvirtumu, kuris 
negali baigtis ir būti palaužtas, reikalavo 
ir reikalaus, kadangi jis turi pagrindų 
nę žmobių pritarime ir išskaičiavimuose, 
arba įvairiais laikais ir įvairiose vietose 
dažnai besikeičiančiose žmonių ideologi
jose, bet dieviškame ir neliečiamame su
rėdyme. >-

Mumyse taip pat sužadina pasitikėji
mo ir vilties tas gėris, kuris neabejotinai 
gaunamas, po&inūs tokių tiesų ir tokias 
teises. Visų atpirktųjų Tėvas ir Vietinin
kas to Atpirkėjo, kuris išmokęs ir įsakęs 
visiems mylėti savo priešus', mirė atleis
damas savo kankintojams, nėra ir niekuo
met nebus bet kieno priešas, ir to laiky
sis visi geri ir tikri Jo sūnus, katalikai, 
kurie nori būti to vardo verti; bet jie nie
kuomet negalės dalyvauti, prisitaikinti ir 
pritarti toms minties ir veikimo normoms 
b< i dėsniams, kurie yra priešingi Bažny
čios ir sielų teisėms ir, todėl prieštarauja 
paties Dievo teisėms.

Kaip labai pageidaujama šiame nepa
taisomam© protų' ii* valios pasidalinime

—...r i ■■■■■■ r .
j taikinga ir rami minčių ir jausmų vienybė, 

kuri su laimingu būtinumu atsilieptą vai
singame visų bendradarbiavime bimdra- 
.Jani visų labui, ir tai džiaugsmingai pri
tariant viso jiasaulio katalikams, o ne vi
siems papeikiant ir pasipiktinant, kaip 
kud dabar yra? Maldaujame visokio gai-

' lestingumo Dievų, užtariant Jo Hvenč. Mo
tinai, kurios garbės jubiliejų kų tik minė
jome, ir Šventiesiems Apaštalams Petrui 
ir Povilui, kad Jis suteiktų matyti tai, 
kas tinka įlaryjti, ir duotų jėgos tai įvyk
dyti.

Mūsų Ajiaštališkas Palaiminimas,
' kaip visokios (dieviškos Palaimos linkėji

mas ir lakbfc, tenužengia ant Jūsų, ftni- 
bingieji Broliai, tat Jūsų dvasiškijos, ant 
Jūsų tikinčiųjų ir tepasilieka visuomet.

Ryme, Vatikane, šventųjų Apaštalų 
Petro ir Povilo šventėje., 1.931 inotuis 
hi i želio mėn, 29 d, >

HJtt K* XI.

Išvertė Dr. J. Vaišnora M. L C,
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Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof Kampininkas-

LINKSMOS NAYYNOS spacerų vadina alkanųjų mnr- 
šavimu.

žinomi tik! Tokia rokunda anų dien pa-

LIETUVIAI AMERIKOJE 

GRANO RAMOS, MICH.

[M. prelatas Krušas ir komp. 
A. Pocius.

LIETUVIŲ VALANDA. 'yra duodama ir finansuojama 
j .los. .F. Bud riko korporacijos,

P-as S. Barto yra mandagus 
(žmogus, savo amatu visiems

Per vakarienę 
pp. Bartam

pasakytai ^ere*tam sekmadieny, lap-įknri užlaiko didžiausių radio 
linkėjimų |brb*;’° ® » su tikru malonu- j, namų rakandų kmntuvę ad

ima teko klausytis lietuvių ra- vešu 3417 So. llalslod St. Du{gražiai patarnauja; kartais Kalbėjo prelatas Krusas,
>av„ darbą aukoja, arba atlio. konlP‘ A. Pocius, vieliniu klub. ,'i» Y'”"1"8 iS St<,ti“ bar jau tari visus „t,.inan«ų

Mes, grandrapidieėiai lietu-,kn už visai maža) atlygini n,n. I:un- J- LiPku» ir kili »vetim- . - 'u - P° P 1- -.uieti, radio
limfini kunigai. Be to, jubi- '

Lapkr. 5 ,1. pp. S. Bartai suleikta daug dova)1„; h. liag.enės ir S. Rimkaus. , rieS Padėkos diena.
Šventė savo 25 meti) šeiminis. vl„na J#v#Ba vp„j sm,ius|-Jb >M<lyti solo ir duetai du- 
m gyvenimo sukaktuves. Vie- kU.bino. tai didel? sidab,.ina j«• malonaus įspūdžio. Dainos

■Įlos klebonas, kun. J. Lipte, popira, kurios sidabriniais 1*^ l,uvo rink,in0£’ /««<*• 
mišias su- lMin,tnkais ij|ipinto cjKmmtai griežė irBudriko

Gražios sukaktuvės.
lki šiol buvo

dainų, muzikos koncertai. Bet'Firodf Hoselandc, 111. Po vieno 
Bruklyno lietuviški balšavi-it°kio smagaus spacero, ai-
, - v . 'i.,,,IV.i/.;,,; disin >< Igentinių žmonių, pav., grubokai užsimanė surengti ravalin kan’ oi bt-iai slle.ię Pas . c * 1 . ’ ..... , Knvn r,u* k-Barto — Bartusevičius,eijos koncertų: esu, ravalimo- IIUs 11 patenkinę savo apetitų,
jų .dainuos, ravaliucijų šoks. aukų nelietuviškai bal-! ^ms via .
Taip ir buvo. Daugiausia nu- ūkiškai gazietai. ;ka ahku; kuns i r savo seimy-,9 va, gv
kentėjo bonkos, fš kurių ište-i Sis Puodas, kaip yla nelę aukl^o^ katalikiškose nio-1 teikė
I- • J 1 , • iliu.luvi iŠ maišo duria visiems i kyklose. Dvi jų dukreles bai-kejo daug balto' kraujo. » Ūmius is maišo, (įima visiems • , y. , v.

_________ balšavikams, kaip reikia šelp-!apstesnę mokyklų sian
ti savo tavoršeius, kurie tik- <be iau (^arba valdiškose ras-;

(viai, savo tarpe turime inteli-

raidės 1

Šiais prabišiųo čėsais jauni-

modethis ir par
ai gėrėjomės dainavimu duoda nupigintomis kainomis

Visa Sei- Shj ..Dvida5iuits ^ĮOio: £'"uika ir e'or-

žza’pa*;

RYTUOSE SNIEGAS

LAKE PLACTD, N. Y., la-
, narių, bendrai priėmė šv. Ko- Lajm}nk jug> Viešpatie; linki-|bpt ,abai Kerai išpildė gra/L:s <m " aPvhnke8(

! 1 • a _ _ • .

myna susidedanti iŠ septyni,, ki„ ,įPty 'šeimoje, j<lina- Nors ’K,diddS o,'kc’tra- į.

Įrai alkani ir reikalingi pašei- tinėse; viena dirba Lansing, 
mui rengiant vakarus — ^°"ipos iMich., valstijos raštinėj, kitai
kilis, salių savininkams patar-į ________ 'mūsų mieste
tina kiekvienam kampe pasta
tyti po didelę beskę “for la- 

for gents” tuščioms

.Jurgis Tvardauckas dažnai Barbu.

,numW- me .pp. graboriams ilgiausių;Sėtuvių melodijas.
Po mišių šeimyna ?u gim;-, metų”. j Reikia pastebėti,

Kaimynas. treti metai lietuvių
«J7 j

turi valdiška i n®mis ’r artimaisiais nuvyko
: i savo namus pietums.

sėdėdavo prie stalelio ir žiū- P-as S. Barto jau kelintas! Vakarienė buvo surengta 
5 rėdavo, kaip kiti pokerį šaū- metas kai yra šv. Jurgio drau-j Šv. Jurgio draugijos salėj, 

kinkoms sumesti, ba labai ne- nfl gykį V(ų{l naktį besėdėda- 8MOS pirmininku, jo žmona kurioj dalyvavo daug pakvies-
gražu, kai, muzikai griežiant, mas jjg saĮ<jž.iai užmigo. Pa- narė L. R. K. S. A. 54 kp., taip tų svečių, ne vien lietuvių,
tuščios pantikės pasieniais ir Hia|ę |aį pokerninkai sutarė pat raštininkė vietinės Šv. A- bet ir svetimtaučių. Svečių
išeinamoje vietose spakajaus- Tvardauckui šposų iškirsti, gotos draugijos. tarpe buvo ir iš Cbicagos J.
neturi. ,. > v . -Jiexužgesino sviesas ir prade- ------------------------------------------------------------------------------

------------- i jo garsiai tarp savęs ginčv-
Pas lietuviškus balšavikus i tis. Pašokęs iš miego Tvar-

dies” ir “

LACHAVVICZ IR SŪNUS

kad jau

tai pasnigo. Vietomis y- 
ra pusė pėdos sniego.

valanda PLATINKITE “DRAUGĄ”

dabar yra staila dažnai atry
tais maršuoti. Pavalgius, žino-i
ina, gera paspaceruoti, ba tai 
sveika. Taip daro buržujai. 
Bet balšavikai yra smart vy
rai. Kad niekas neįtartų jų

dauekas tamsoje išgųstingu 
balsu 'pradėjo šaukti:

— Vyrai! Vyrai! Ratavokit! 
Bežiūrėdamas į dudukus aš a- 
pakau!

Moralas: neloši pokerio, ne-

PAGRABŲ VEDĖJAI
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 

Notary Public reikalus.

buržujais esant, visokį savo1 sėdėk prie pokerninkų stalo. į

' Cbicago, III.
2314 W. 23rd Plaee 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III. 
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

VARPŲ BEIEŠKANT
(Tųsa iš 2 pusi.)

Tačiau niekas nežinojo, 
jis toliau eidavo ir toliau ke
liaudavo.

Vienų dienų atvykęs į pajū
ri, jis sužinojo iš vieno jūri
ninko, kad neva Ereno šalyje

|jo, lūpos 
'balso.

Kuomet jūrininkai pažvelgė 
O: į senelį, jis buvo jau miręs. Jo 

veide apsireiškė maloni lai
mės ir meilės šypsena, kokios 
jie niekada nebuvo matę.

Numylėti jo varpa; paskum-

gi neišdavė jokio

, , _ , . ’ ibino jam paskutim “Viespa-vra nuostabus varpai, netiko-' . . ,, . , . ..ties Angelas” ir gausdami jįtinas mirtingo žmogaus dar
bas.

— Tai gal būti mano, — ta
rė klajoklis. — Plauksiu ir ti
kras esu, kad juos surasiu. »

Kiti jūrininkai manė, kad 
jis yra nesveiko proto ir ne
norėjo priimti jo į laivų. Ta
čiau, kaip jis visa apsakė 
jiems, jie jo pasigailėjo ir 
priėmė.

Po ilgos ir pavojingos jūrų
kelionės, pavyko jiems pasiek- e a 1
ti Sanono įtakų. Paėmę laivelį. 
Yrėsi Limerikos uosto link. 
Artinantis prie puikios, senos 
pilies, iš tolo pamatė Mergelės 
Marijos bažnyčios bokštus, 
kurie, rodosi, apreiškė jam 
kažkų nepaprasto, žavinčio, 
stebuklingo, kas pajudino ‘jį 
prie maldingumo.

Vėjelis švelniai dvelkė, upė 
nuo saulės spindulių sidabru 
spindėjo ir iš lėto bangavo, o 
iš bažnyčios bokštų staiga pa
sigirdo varpų garsas ‘‘Viešpa
ties Angelas” ir po trigubo 
skardo ore suvirpėjo malonaus 
įspūdingo gaudime muzika 
Jūrininkai sustojo besiyrę ir 
klausėsi lyg įkvėpimo apim
ti, o pražilusio varpininko a- 
kys prisipildė laimės ašaro
mis, nes žinojo, kad surado 
tai, ko ieškojo. Tame gaudi
me jis girdėjo dingnsių-miru- 
sių varpų garsus ir keletu ini- 
nutų jis gyveno laimingų gy
venimų. Jis buvo tokio didelio 
džiaugsmo apimtas, kad nega
lėjo nė žodžio ištarti; tik jo 
liipos krutėjo ir, rodėsi, kar-' 
tojo ‘‘Viešpaties Angelas”. 
Bet gi ne! Jo širdis tai kalbė-

nulydėjo į laimingosios amži
natvės atsilsį.

A. Matuti;

PARAPIJŲ MOKYK

LOMS!

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

“Draugo” Knygyno
Vedėjas S. Motvidas.

- ■> ---- ----- -............ -

Trade

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu au kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai 'pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjį 
seną

MarkPAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

Masažuokit savo muskulus ar juo.
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę. 
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą. 
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.

Kaina 35c, ir 40c. ..... Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbažeuklį.

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

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

PAGERINS REG&JIMĄ ~

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

S. F. Martinhus, Hlon’s Sfiop
3313 So. Halsted Street

DIDELIS ISNEDiVIHAS
SVEDERIŲ; SKRYBĖLIŲ, KAKkalnieriais ir be kalnierių. Taipgi plones-

šaltesniam orui užėjus, vertėtų juras nusipirkti šiltų svedenų. Mes turime di 
delį paširinkimų: storų tikrų vilnonių su kalnieriais irb e kalnierių. Taipgi plones
nių svederių, per/galvų velkamų, su rankovėmis arba be rankovių; įvairių spalvų. 
Galima pritaikinti prie kiekvieno skonio. Dabar parduodame už labai nužemintų 
kainų.

Nupigintos Skrybėlės
Skrybėlės- Maliory Hals yra 

visoje Amerikoje 'iinonios, kai
po geriausios. Visuomet parsi
davė po $7.00; dabar parsi

duoda po . . . ...................... $4.95

Kit,ų kompanijų lfidirbystės 
skrybėlės parsiduoda po *3.45, 
$2.95, $2.45 ir *1.95.

Kaklaraiščiai, tikro šilko, ran

komis pasiūti, įvairių spalvų, 

vertės $1.00, parsiduoda po 

500., o 50c. vertės po 25C‘ Ve" 
rtės $1.50 dabar po $1.00

Apatiniai Union Siutai
Storų baltų tikrų Vilnių pir

miau parsidavė po $6.00; da

bar tik .................................... $450

Vilna su šilku maišyta, baltos 

spalvos, pirmiau parsidavė po 

$5.00; dabar .............. $4.00

Paskui kiti žieminiai Union 

siutai, su trumpomis arba il

gomis rankovėmis parsiduoda

po $1.45 lr 95c

Viršutinių marškinių laikome 

geriausių kompanijų, kaip tai, 
Wil»on ųrothers, Manhattan ir 
kit#. Turime dideli pasirinki
mu. v

SVEDERIAI, tikrai vilnoniai 

parsiduoda bo *2.95 ir *2.00

Visas musų tavoras yra vėliausios mados ir už kiekvienų daiktų pas mus pir
ktų, mes atsakome; jeigu nesinešioja gerai, mes visuomet priimame atgal, arba 
kitų duodame, arba pinigus sugrųžiname.

Nuoširdžiai prašome visus atsilankyti, o mes stengsimės jumis) užganėdinti.

BILLYrS UNC1E
/'

-- -
v
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THE MAINTENANCE OF 
THE BEST SOCIAL, ATHLE 
TIC, ETHICAL AND OTHER 
STANDARDS INHERITED 
FROM OUR UTHUANIAN
ANCESTORS AND THEIR 

k INCORPORATION INTO 
* OUR AMERICAN

CITIZENSHIP.

pust, tlnough tlie corridors of 
lier niaivelous progrese and 
pa y our tribute at tlie feet of 
lier lieroes and present day 
institutions of niercy and 
iearning. We will feel the best 
oi lier modern day patriotisiu 
and rush along with lier in 
lier higli liopes and noble as- 
pirations. Likę Dante with tlie

guage. Dr. Ripley in Ida book: more one becomes inelined ta tieully. We now boil the thenie 
“Races of Europe” on page statė tliat they are very elose-Į of our artiele down to the 
340 and 343 says that the ly relatod languages. 1 shulii great white race. In this great 
Lithuanians are “entirely dis- not give you my personai ob-
tinet from'the Slavs in langua- servations, sueh as similarity 
ge ete.” And again lie con- or root fonus, surprising si- 
tinues “For Letto-Lithua- milarities in graniatieal cons- 

nians -are not Slavs ete.”. tructions and so fortli, būt I 
Should we štili be skeptical or vili niake ūse of many foreign 
unbelieving we could avail authorities, thereby to^ niake 
ourselves of otlier remarks oursjįlves more assured of un- 
froni other authorities. We prejudicedness.

CHICAGOJE

J. J. Kripas.

Tliere are very many beau
tiful qualities wliich we can 
Lope to glean from our Litli-
uanians aneestors. As we... ,. n sale at a true understandmgskali see Irom a reading oi . .

mušt submit our artiele and
_ „„„„ ............, our P*"*’“8 llerein to » tliree great classifications

, ., „ v. .. tam Standard of brevity and ,.supeik guidanee of Virgil +h_ _ w Hhnvp the races ot
ilirough tlie regione of the ot
lier world ve will let lier liis- 
tory and language lead us 
by tlie liand until we arrive

see irom a 
the fotlowing matter tliere are 
spread all ov^r the pages ot 
Lithuanian history, that Litli- 
uanian patience and tenacity 
of customs, traditions, langua
ge and national eonsciousness, 
the will to live and not to die,

of lier worth and utter beauty. 
!Slie will most generously per- 
mit us in tlie end to adopt 
t bose most beautiful traits 
and customs of kers and let 
us veave the šame into our 
love and loyalty to our newly

thus we vili let the above 
quotations suffice. The • faet 
that the words come from a 
man apparently non-Lithua- 
nian will give tliem tlieir pro- 
per weiglit. Tliere is an old 
principle adopted by those 
interested in discussions and 
argumėnts, viz., that “Auh- 
tors are to be weighed and 
not numbered”.

, As you know tliere are 
tliree great classifications of 

the world. They

oivision of wliite races we 
no\v buvę to exclude otliers. 
\V itliin this great white race 
tliere a^e 5 niembers or sepa- 
rate races. We will study būt 
the Indo-European or Aryan 
race. We exclude throughout 
filis artiele the other races, 
namely, the Semitic, the tla- 
mitic, the Mixed Rac^s of tliisj

IS T0WN OF LAKE 
PADANGĖS.

X Sv. Pranciškaus seserų 
rėmėjos ir-gi rengia “bunco 
I party” p. Sudeikių name, 4509 
So. Paulina, lapkr. 29 d. Visi 

, kviečiami atsilankyti ir pa- 
• remti seserų pranciškiečių

Po “bunco’Kazimiero akademi- vienuoly^
1 skyrius -^aikė'S;i(lelkienė Pagamins 

susirinkimų lapkr. 8 d., moky- užkandžių, 
klos kambaryj. Narių atsilan
kė skaitlingai.

“Bunco party” pranešimų
darė p. Čepulienė. Viskas ge-

X Sv. 
jos rėmėjų skanių

group and the Remains ot the , raį seiiaKįi Daug tikietų išpla 
Primitive Races. So now wer ( tinta. Visos narės

are divided simply into tlic!tuln 0U1 atterition exciusivelv atnešti dovanų.
to the Aryan Race. “Bunco”vliite, yellow and black ra

ces. We, of course, exclude 
from our artiele the black and 
yellow races for they evident- 
lv have not enougli in com- 
mon with our race or the whi-

(Continued to-morrow)

REMK1TE TUOS PROFE- 
SIJONiALUS IR BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 

les, eitlier racially or linguis- “DRAUGE.”

prašomos

We drift now from the ne-
gative classification to the
proper. To place Lithuanian
among the Slavish languages
is an error and mo we, in
quest of the truth and no-

, tliing būt, proceed to the posi-
.liumanity. VVe vili see instan- we būt aceurately knew Litli- ,. . .... c ,J J tive classitication ot our lan-

. . , adopted land, America,to advance in Iearning and 1 ’
love of God and Country arui As we said somewhere bo
to contribute its sliare to the bore, Litliuania is to-day sur- 
litėrature, veli— being and rounded with a halo of histori-' 
betterment* in every way, of < ai and linguistic mystery. If

RADIOS
of heroicself sacrifices uania’s past and ortgin, many;ces

and weary būt patient plod- questions of historical and 
ding unto the breaking dawn pliilological import vould 
of national and perennial Ii- dissolve themselves into ama- 
berty. These qualities niake zing answers. To talk of JLitli- 
our ' aneestors . lovable and uania, linguistically or histo-

guage. To talk of properly cla-
ssifying our languąge we mušt
necessarily introduce to you
the narnės of Sanskrit, Let-
tisli, Old Prussian (Old Boru-
ssian), Creek and Latin. These

. . . ... . languages are strikingly simi-lous miitation. Let us tlien in elassity it, first of all, and , ..... ’ lar and the more one studies
a general yvay h ve for a few place h m the proper catego-J , v v o tlieir grammar and syntax the
moments in our Lithuanian ry. VV e mušt empliasise espe- ,
past and tlien emerge, I hopt> cially tlie fact that Litliua- 
and trUst, better Ainericans, niaus and cdnsequently our 
truer Lithuanians and more Lithuanian language are not 
zealous Christians. Jsiavish and as such cannot

To feel the proper atmos-.be classed as a language si- 
phere of Lithuania’s myste- niilar and very much likę Po- 
rious, historical past it is vi- ,li«h, Russian of any other. 
tally necessary to go hack as Slavish language. Those who 
far as possible and live with know Lithuanian in its puri- 
lier in a general way lier gla-jty and those who have the 
inorous and yet melanclioly įslightest acquaintance with 
history. Wie vili detect in I’olish or any other Slavish' 
her history’s pages a spirit of language vili readily be aware 
homesiekness for pure, una-!°f tlie real dissimilarity. I 
dulterated liberty. We vili need not explain here why this 
pursue along her patils of distinetion is empasised... too 
suffering and enter upon her many people ar mortally igno- 
glorious highvay of 14th cen- ranl and guilty of the true, 
tūry historical grandeur and proper classification of the 
tlien once more resurae her Lithuanians and the Lithua- 
dolorous vay along Getlisema- ilian language. Let us give ear 
ni and Calvary būt only_ to to a word or tvo froin various 
break fortli further on in the ■ authorities apropos of the pro 
exultant, enthusing strains of por classification of Litliua- 
her National Antliem. We vili

vorthy of the most serupu- rically, we mušt necessarily

nians and the Lithuanian lan-

AlA
KAZIMIERAS BAUBLIS
mirė lapkr. 9, 1931 m. 9:30
vai. vak. 61 metų amžinus. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio. A- 
merlkoje išgyveno apie 40 me
tų.

Paliko dideliunu nuliudime 
dvi dukterį Kazimierą ir Hele 
ną, žentą A. l-'lckerle, pussese
rę Pauliną Antanaitis ir gimi
nes. S.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49 Ct. Cicero, III. Laidotuves 
įvyks ketverge, lapkr. 12. Iš 
Ęudeikio koplyčio 8 vai. bus 
atlydėtas j šv. Antano par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugu» ir pažjstajmus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Žentas, pussesen-

ir Giminės.
lakidotuvėms patarnauja grafe 
Kudeikls, Tel. Yardš 1741

KŪNO PERKĖLIMAS

JONAS MAŽEIKIS
Mirė lipĮios 8, 1931 Ir palai

dotas šv. Kazimiero kapinėse J 
pavėnių duobę, šeštadieny lap
kričio >14 d. Visų šventų par. 
bažnyčioj 7:30 vai. ryte už a. 
a. Jono sielą atsibus iškilmin
gos gedulingos Sv. Mišios sii 
ekzekvljomls, o 9:30 vul. ryte 
šv. Kazimle.ro kapinėse bus 
perkeltas j lotą su pritaikinto
mis pamaldomis, kurias atliks 
kun. J. Paškauskas. Puikus ak
muo ant kapo ir-gl Ino pat lai
ku bus pašventintas, širdingai 
kviečiame visus gimines Ir pa
žįstamus dalyvauti šv. mišiose 
Ir šv. Kazimiero kapinėse per
kėlimo J lotą apeigose.

Nuliūdę;
Moteris Ir Hunus Mnžeikiai.

a|aAl A
LEONAS GRETELIS

mirė lapkr. 8, 1931 ni- 9:40
vai. vak„ sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Tauragės Apskričio Vai- 
nutos parap, ir m. Amerikoje 
išgyveno 21 metų.

l’aliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Katars- 
kaitė, du sunu Juozapą ir 
Pranciškų, dvi dukterį vienuo
lę Julietą ir vienuolę Lucijaną, 
brolienę Zikienę ir gimines, o 
.Lietuvoj du broliu Juozapą ir 
Jurgį.

Kūnas pašarvotas 3553 So. 
Wallace St. Laidotuvės Įvyks 
seredoj lapkričio 11. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas ~ į Šv. Kazimiero kaili
nes.

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

Nubudę: ,
Moteris, Runai, l>ukter>s .

ir Giminė/ 
Laid-otuvėms patarnauja grub. 
Kudeikis, Tel. Yards 1741.

A. t A.
PRANCI&KU8 POCIUS
mirė lapkr. 10, 1931 m-. 8 vai. 
ryto, sulaukęs pusaftiiio. Kilo 
iš Kuseinių Apskričio, Skirsne
munės Parap. Vensloviškių Kai 
mo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną 2 dukterį- 
Prancišką ir Loretą, sūnų Bro
nislovą, brolį Juozą seserį Ve
roniką, čekaitlenę, švogerį Jo
ną. pusseserę Prancišką Paže- 
žercck), 2 pusbroliu Pranciškų 
žcreckį, 2 pusbroliu Prancišką 
Petraitį ir jo moterį ir Vikto
rą Pocių tr gimines, o Lietuvoj 
brolį Jurgį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1866 So.
A vers avė. Laidotuvės įvyks sų- 
bntoj, lapkričio 14. Iš namą 8 
vai. bus atlydėtas 1 Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įėyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: x
Moteris, Dukterys, Hunus.

* Brolis, Sesuo Ir Gimines.
I-aldotuvėms patarnauja grab. 
Lachawlez, Tet Roosevelt 2516 Į

įvyks gruodžio G 
d., Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj.-.

i P. Čepulienė padąrė pranę- 
šinia, kati p. Matkevieienė vis 
tla tebeserga. Jų lankys tos 

j pačios lankytojos.
‘ M. Šedienė, po ligos, jau at
silankė į susirinkimų ir pa
darė pranešimų iš Centro sus
ino. Daiktams rinkti dėl “pan- 
try party” išrinkta: Čepulie 
nė, Sudeikienė, Šatunienė, 
Kalvai tė.

Darbšti mūsų kolonijos vei
kėja J. Čepulienė daug veikia, 
dėl to viskas gražiai sekasi.

Visos narės neužmirškiteV 
skvriaus “bunco”.

Onyte.

*

★

* * N N * 
*

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS |

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų. 
Nugaros skaudejima. Salti, Ranku,

( tik na roaae ).
Tūkstančiai žmonių yra iūigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Delunio Galinga Moetia yra tiek

*

k verta aukao, kiek ji pati neria ra
lis naudos gydymo.
Kaina 73 centai. 81.50 ir 33.00. >

* ir 10 centu eztra už pa—«na»4—
Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY

*
OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boz 352

★

k
Hartford, Conn. *

j * * * *

DAUGIAU NAUJO 
IŠRADIMŲ

f Ą Q. Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 26c. į 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai 13.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

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

Naujos Elektrikinės plaunamos mašinos 
vertės £110.00 po £49.00- Didelis pasi
rinkimas Thor ir Maytag plaunamų mašinų 
po £69-00 ir £79-00- Tereikia įmokė
ti £5-00, o po tam kas menesis.

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių dainos per radio iš stoties W. 
C. F. L., 970 kyl. nedėliomis nuo 1 iki 2 vai 
po pietų. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare 
iš stoties W. H. F. C.

Tų gyduolių senai svie- | 
tas laukė, tai jau yra ga- ’ 
tavos. \ I

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

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

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

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus viduriij blogumus pataisyti. 

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

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

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

•» i

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

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

A. A. SLARIS

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluodami su Llsterine, išva
lysime burną ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 17 W. Washington St. 
Roara 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: TJtarn., Ketv., Ir Subatos 
— 6 iki 9 vai

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A. OLIS
ADV0KAT/AS

11 SOUTH LA SALDE STREET 
Ftooin 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 rytoi Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

DOUBLE 
ACTING
'ifpBAKING 
roUNMDER

Tėmyk kciką gražu
mą ir Jų šviežumo 

išlaikymą.

SAMSMtkJ•^poeovm /
40YEAR*

25 ounces for 254 ’

L

MiLLIONSOF POUNDS ŪSE!) 
BY OUR COVf R’IMIMT

SKINITCHIHG EHDS
tvhen aoofhfng Žano fa atsaafj

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuii ■■■« rash«e, 
and many other skin affUctions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Phnplesand datai: Ji ta<l» wb« n sale. 
antiseptic Žemo is applied. It In- 
stant ly eases razor-smart. Alyvayi 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 85c, 60c, J1.00,

Kazimle.ro
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■S1 ............ ... " 1 -l "" "■
tarnu, ir malonu, kad mūsų Antanas ............. Benaitis A.
tautietis per savo nenuilstau- Jonas .............. •... isUtelly J. DAKTARAI:
tį trusų, ir pastangas, pasiekė Lauras Gaidys J. 1

pos ir Amerikos kontinentli, 4aip aukštų vietų. *■ Baltrus ............ . Areška P. t«i. eonai g^64
• ---------- — keletas šimtų milijonų metų, jjail. I. liekis jam paskirtų Jurgis ............. Giedraitis A.

Plačiai žinomas artistas, pie- algai, buvo apdengti tankiais Jm-bų užims nuo 1 gruodžio Matas .........  . Lapinskas 1..,
sėjas ir skulptorius p. laido- ir aukštais miškais, kuriuose n,ėn., šių metų. .Vl^nuu ........ Pazerskis K. i
liūs liekis šio mėnesio pa- slankiojo mil/žiniški driežai, PrivatiSkame gyvenime Juozas Cbkpas Al
baigoje apleis Chicagų. lekiančios gyvatės ir kitoki,^ay j liekis užsiimdavo, ir Magdė .............Jovaišaitė H J

Dail. liekis pastaruoju lai- dabar išnykę baisūs siaubu- Uakar piešimu taip •---- ••• Hugentaitė J. į
ku darbavosi Ghicagos Field nai. Ten taip pat yra natūra- vajįnanių. landscapes, arba, ....................  Grieaitė J. j
Museum’e Stanley Field liai perstatytos tos visos gy- pasakius, lanku ir E Polū-istas .. Trumpuiis ^S. j
plant reproduetion laborato- vybės, taip kaip tada buvo. mįgkų vaizdų. Taip pat yra H. Voiieistas ...... Norkus L.,
rijoje ir buvo vienas iš žy- Visi tie pavyzdžiai yra pa- tapytojas, nors toje sri- * ** dienų matė minėtųjų. 1
minusių restoratorių augalų imti iš anglių kasyklų Mazon . . nejaUg teulžsiimdavo. opereitų, tas gavo tokių malu-į 
ir gyvulių iš taip Vadinamos Creek, 111., apylinKės. Tai- pay j liekis yra da jaunas n’^ įspūdžių, kurie negreit ! 
Garboniferous gadynės (spė- gi. malonu prisiminti, kad ta- ^1U0gUs įr jgĮ to lietuviai A- išdils. Dviveiksmė operetė “J 
.jaina, apie 250,000,000 metų me istoriškame darbe prisidė- lner*lkoje Įaukįa įį j0 daug gra įspūdinga. Kas '
atgal). jo ir lietuvio p. L Įlekiu ran- menQ norėtų jų matyti ir pasirūpinti |

Jo darbo pavyzdžius gali- ka. j Mes, chįCagiškiai draugai, 3®* pastatymu bet kurioje ko-j
ma matyti Field Museum _
nesi R. Graliam liall of
torieal geology. Ten yra la-18 metus. Dabar, muzejui suma- pasisekimo naujoje

APLEIDŽIA OHICAOĄ Rea Kepublic 5350

DR. A. RAČUIS
GYDYTOJAM. CHlKUltUAS 

IK OBSTETR1KAB
(lydo staigioe Ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonj.ua priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.'

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, .Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 2?2nd STliEET
CHICAGO

DR.S.BIEZ1S
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Telefonas Grovehlll 81(1

DR. A 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MAKQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

i, Er- Dail. 1. liekis Cbicago Field- ]įIikįine dail. 1. llekiui laimiu- tegu* kreipiasi pas; į ofisas 2201 wėat 2211d Street
f lūs- į Museum darbavosi per su virš (>os kloties, daug laimės ir KrekSeiuflis 2344 We«t į^- «*• Tel- «222 į

ir dau»' -^i-d Flaee, Pilone Roosevelt
bai plačiai jr vaizdžiai paro- j žinus darbus, p. I. liekis, kai-1 dįdesnėje įstaigoje. Kadangi p. ?f4L
dyti visi to laiko periodo me-j imi gabus artistas, pakviestas L nekig 'yJ.a lietuvjs , -------------- ----
džiai ir augalai, taip pat ir i į Aew York Museum of Natų- 'patrįjotas tat nėra reikalo ne PAKK ŽINELES

irai History. Reikia atminti',gyvuliai.
Kadangi visi tie pavyzdžiai kad New York 

randami akmeninių anglių ka
syklose, tai daroma rimta iš
vada, kad dabartiniai Eure

raginti darbuotis lietuvių la-

\

DR. J. J. KQWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kentė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt 8L 

Tel. Capal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

i
Tel. Lafayette 5793

DR. A, J, JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak- 

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentworth '3000
Rez. Tel. Stewart $191

DR. H. BARTON j
Ofiso Tel. Viotory 3687 Į gydytojas ir Chirurgas

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374 6558 S. HA taSTED STREET
DR. J. P. POŠKA Į Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

3133 S. HALSTED STREET |
Antras ofisas ir Rezidencija

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boul^rd 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1930.Rezidencija: 662 8 So Kichmond 

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

Nedėlioj; 10 — 12 ryto
----------- <4----------------------------------

Tel. Gro-veliill 1595

DR. A L YUŠKAmuzejus yra kuį Vien tiktai palinkėti ge- Apaštalystės Maldos drau- 
valdiškas muzejus ir tiktai pa-įriausio pasįsekini0, 0 nuvykęs žvilgsniais didėja,
lys gabieji artistai priimami.]. Ryįus ras užtektinai dirvos kuiL A- Valančius, dr-

įsavo talentui.
Vincas M. S.

Dėl to mums, lietuviams,'link-

G R A B O R I A L

J. F. RADZIUS
Ogiausias LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Lgidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai 6174 
SKYRIUS: 8288 So. 
Halsted Street, Tel. 
VlCtory 4088.

S. D. LACHAV1GH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kųopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 3516 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cbicago

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

Tel. Cicero 5927

lies. Phone 
Englewood 6641 

6504 S. ARTESIAN AVĖ. I W-entworth 3000

KAS GAUSINGĄJĄ ČIKA 
GIEČIŲ MINIĄ ŽAVĖJO

LAPKR. 8 D, MAR- 
ŲUETTE PARKE

jos dvasios vadas, kas pirmą 
penktadienį bažnyčioj sako 
gražius pamokslus apie šv. Jė
zaus Širdį, ragindamas visus 
katalikus rašytis prie tęs dr- 
jds.

Lapkričio G d. per susirin
kimų įsirašė 13 naujų narių.

Susirinkimus dr-ja laiko

GYDYTOJAS IK 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 i vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po

2422 W. MAKQUETTE ROAD ! piet. Utarn.,ir Subat. Nuo 3-9 vak.
. Šventadieniais pagal sutarimą.

vadui. Toliau, priimta kvieti- i_________________ ,_____
liias į Vakarų, 22 d. lapkričio, Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6(59 

p. L. Šimučiui pagerbti. Nu
taria surengti “bunco party”,
lapkričio 29 d. parapijos sve- Gydytojas ir Chirurgas

Itamėj. įžanga tiktai 30c. as- lg2i south hai^ted streht 
meni ui.

į Priimtas O
kvietimas atsišaukimas “Dr- —

DR. P. Z. ZAIATORIS

Rezidencija 6600 8. Artealan Av4 
Kazlauskienės balandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Phone Boulevard 4139

• A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pata,rna\-lin*« 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-*'* dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, III.

Šiomis dienomis didesnė Či
kagos lietuvių visuomenės da- ''as ni^nuo» k0*5 pirmų penk-
lis. be abejojimo, sužinos, kad tat^ellį P° pamaldų. 1 1 v + . ... .
. . ,v. į .. ’ . augo vajaus reikalu. Nutarta Oflso Tek Victory 6893lapkričio 8 dienos vakarų o- Praeitam susirinkime pada- remti aava (draugijoS narė)
peretės “Į Tėvynę- (žiūrovai iyta daug gražių nutarimų: j kontestininkė, kad dovanų lai- 
su dideliu pasitenkinimu skir- Marijonų kolegijos rėmėjų sei- mėtų 1>vasi(yk vtylas aiškino
stėsl į namus šioje laikinoje lnų išrinkta 5 atstovai ir aukų šio mėnesio intencijų, 
avo tėvynėje. Bet daugelis paskirta; į Labdarių seimą ' q k

s jų ėjo iš Giminio Šv. Pa- taipgi išrink'fa 5 alst. ir aukų ________ 2________________

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingtou 
10-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-6. Bbc<.

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

DR. S. A. D0W1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija ’
4729 West 12 PI. NedėUomla
Tel. Cicero 2888 Susitarus

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o i 1 ■ a ■
4603 S. Marshfield' Avenue 

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7531

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tahnaa Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Cbicago, TU

I, J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5143-8413

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

neles parapijos svetainės su paskirta; visiems metams už- į DANTISTAI
jasiryžimų grįžt ten, iš kur įsakyta “Draugas”. Br-jos _________________________
yra kilę, kur jų tėvai, gimi- vardu dienraštis eis dvasios
nės ir didžiausia jų tautos da-1----------------- .
is gyvena Nepriklausomoje 
Laisvoje Tėvynėje —* Lietu
voje. Į

Tokį gražų pasiryžimą šukė-1 
lė patriotiškoji L. Šilelio ope
retė “Į Tėvynę”. Ją- suvai-į 
dino šaunus vyčių “Dainos” 
choras. O patį sunkiausių dar
bą atliko atskiri vaidilos (ar
tistai) ;

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. YAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPEGIAUSTASPetras

Angelė
...... Balsis J.
Lauraitienė S.

4 1 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Palengvins akių' įtempimų kuris
Birutė................Stulgaitė B. esti priežastim gaivos skaudėjimo,

svaigimo, akių aptemimo, nerVuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanėa 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.
r • ■

* '■’O

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame šisdingų, simpatingų ir ramu j 
p*atarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIM 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 if 1742

MARIJONA
YUTKIEWICZ

(Iš natrių Zetkevlčaitė)

mirė lapkr. 9, 1931 ni. 7:40 vai. 
ryt.* 45 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Laukuvos 
i’arap,, Vaikių Litukų Keinio. 
Amerikoje išgyveno 28 mėtuu.

Paliko dideliame nu liūdime 
vyrų Vludislovų, sūnų' Jonų, 
dukti'.rį Agnleškų, žentų Kazi
mierų ir antikų Maier, du bro
liu Juozapų ir Valerijonų ir 
brolienės Žųtkeviėlus, 3 švoge- 
rlup Dųmtntkų ir Julijonų Yut- 
kevičihs kr Adonių Zupelj ir 
Svogerkas Altnerikoj, o Ltelu- 
voj seserį Emilijų.

KunaH iiašarvotas 96 8 W. 36
St. Laidotuvės įvyks ketvergo 
lapkričio 12. Iš naigų 8 vai. 
bus atlydėta į Sv. Jurgio pur. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv, 
Kazimiero kupinės.
, Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstuftius 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę;
Vyras, Mumis, Duktė, Broliai, 

Brolienės, ŠYngcrlai, 
ftvogerkos Ir Glndnėų.

Laidotuvėms patarnauja ^trųb. 
Masalskis, Boulevard 4139

Tel. Boulevard 7589
• I

!
'IMI. Yards 1829

OR. G. SERNER♦
Liunvik AKIU MPKCIA LIKTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

758 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo t
Ned šitomis: nji* 19 Ut 19.

Tel. Cicero <754

Phone Boulevaid 7*42

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

Rez. Tel. Drexel 9191
DR/A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted Sfc 

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

10-12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4143 Archer Avenue
▼«!.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir I Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį, 
Virginia tOS*

Arti 47 Street

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
dhntibtab

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Sereijoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7491

DR. A P. KAZLAUSKIS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue z
Vai.: Nuo 19 ryto Iki t vakare

Tele. Cicero 12<0

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTA8 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

Dfi. P. P. ZALLYS
DENTI8TAS

30 EAST lllth STREET
Kampos Wabask. Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazos. X-Ray. etc.

Phone Hemlock 2061

Oft. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gaa Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

<6 63 80. WBHTKRN AVB.

DR. Pi ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 OOI'RT, CICFJtO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių fiv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
„„..i..,,. ..........  ......... . ii Ą

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. 'ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

A L DAV1D0N1S, 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

pietų: 7—8:24 
Nedėliomis II Iki U

Telefonas Midway 2880

Res. Tel. Midway 6512

DR. R. G. GUP1ER
GYDYTOJA8 Yr CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1712

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliak 
ir Ketvergais vakar*

DR. MAUIHGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Placa 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Aki 12 dienų

Tel. Hemlock 2799

TeL Proepeot 9110 1

DR. B. ARDN
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket

1

Ofisas Tel. Grovebill 0617 1
Kės. 6707 S. Artesian Avų

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. M. Nedėlioj susitartu

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
. (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2435 West 69th Street 

VALANDO3
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadieni..

1

DR. SUZĄNA A. SLAKIS
Specialiste Motery ir Vaiky Ligų

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki t vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimų.

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

Ofiso ir Rsa. Tel. Boul. 5919 ' fi«.. tr u.». t. i U<»ni 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 Wes( 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-2 tr 4:20-8:20 vai. vak. ^aL: 9-4 ir 7^8 vai. vakar*

Nsdėlloj susitarus N*dšll«d suMtsrus

t

Ligonj.ua


K j'/ •’ >S
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C H I C A G O J E
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| giainas nepaprastas — jubilė-
------------- jinis koncertas, kad jo pro-

X Lapkr. 29 d. įvyksta me- grame dalyvaus įžymiausi Chi 
tinę parapijos vakarienė, prie eagos lietuvių artistni-ės dai- 
kurios visi parapijonai smar- nininkai-ės žaibo greitumu1 
kini ruošiasi. Tikietai, atsi- plinta po visų kolonijų. Visi 
žvelgiant į šiuųs bedarbės lai-j rengiasi į koncertų, nes ne 
kus, labai pigūs, tik 50c. Mc ; dažnai pasitaiko čia girdėti 
tinės parapijos vakarienės ruo! dainuojant rinktinius daininin 
šiamos ne pasipelnymo tiksi; kus. Taigi, visi būkime nedė- į 
lu, bet kad visiems kartu pa- lioj Meldažio salėje, 
sidžiaugus praėjusių metų! x Didysis Aušros Vartų 
nuveiktais darbais ir nusta-' parapijos choras, vedamas* 
čius gaires ateinančių mėtųlvarg. J. Brazaičio, jau gerai 

^veikimui. I susimokinęs gražių, naujų dai- i
Džiaugėsi klebonas, tižiau- nų koncertui ateinantį sek- 

gėsi ir visi parapijonai gerai j madienį, Meldažio salėje, 
parsekusių parap. bazaru. X. Pereitų pirmadienį para- 
Uklanau neblogiau pasiseks ir pijos komitetas laikė savo po- 
parap. vakarienė. Taip ir rei- sėdį, kuriame padaryta gražių 
kia. I nutarimų. Pasidžiaugus gra-

X I^apkr. 15 d. parapi jos ; žiomis bazaro sėkmėmis, nu- 
svetainėj įvksta balius draugi-,tarta prieš “turkių dienų” su
jos, kuri nešioja parapijos glo- į rengti paukščių “bingo”, pla
kėjo Šv. Mykolo vardų. Ši di- dedant lapkr. 22 d. ir baigiant 
ja yra gana stipri ir didelė; 25 d.; “bingui” vesti Ims 
visokie jos parengimai būna kviečiama sios draugijos- pir- 
įskaitlingi. Tad-gi ir šis, me- vakarų parapijos choras,: 
tinis balius,-be abejo, neblo- anW — tretininkų dr-ja, tre- 
gai pasisekęs. . eių — aušrinė (moterų) dr-ja

X Dienraščio “Draugo” va- ir ketvirtų — sųjungietės. 
jus mūsų kolonijoje varomas! X Šių savaitę klebonas su 
i-isu smarkumu. Kontestantai parap. komiteto nariais pra-,..

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

BEVERLY HILLS’O LAKŠTINGALA

Iš pietinės Chieagos miesto dalies, Beverly Hills, iš gėlių,

Toliau Central Manufactu-patarnauta, taip toliau viskass f
ring Distriet veda derybas su 
New York Central geležinke
lių kojnpanija apie sunaudoji-
mų 480 akelių prie 47-tos ir do vardas duotas. Krikštatė- 
S<». Crawford avė. viais buvo p. Petras Šliogeris

(su savo žmona. Kartu čia dS 
kojų draugams ir giminėms, 
kurie prie šios progos mums

i as visas pramoninis cen
tras raminsi ųįž 20 miliutų ėji
mo nuo Brighton Parko.

B. R. Pietkiewicz, 
lteal estatininkas 
2608 West 47 St.

gero velijo. /
-Kazimieras Kulbis,

2305 So. Leavitt St.
/ ____________

PRADĖJO IŠPARDAVIMA.

Bridgeport.— S. F. .Martin
iais, turįs vyriškų drabužių 
krautuvę, 3313 So. Halsted 
St., paskelbė išpardavimų. 
P-nas Martinkus sako turįs 
gerų bargenų. Jisai yra senas.

' PRANEŠIMAI
Pirmadienį, lapkričio 16 

d., 8 vai. vakare, Aušros Vartų 
par. mokyklos kambaryje į- 
vyks “Draugo” ir “Laivo” 
vajaus talkininkų susirinkimas 
į kurį visus darbuotojus nuo-

biznierius ir savo.biznio šakoj širdHai kvieiilme. vedėjas 
turi ilgų metų patyrimų.

Vietinis.

PADĖKOS LAIŠKAS.

Universal State Bankas, * 
Chicago, III. "■
(lefb. Tamstos: • -

Laiškų iš rugsėjo 26 d., 1931 
m. ir čekį Nr. 595 $796.95 su-

medžių ir paukščių karalijos ateinantį sekmadienį West Si- ll‘ai Priemiau ,r tuonu esu

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chieagos Apskrities priešsei-- 
minis skyrių atstovų susirin
kimas trečiadienyje, lapkričio 
11 dienų, Aušros Vartų mo
kykloje, vakare 7:30 vai. Pra
šome nesivėluoti.

Valdyba.

de’je pasirodys ši Įakštingala p. M. Janušauskienė, viena 
įžymiausių dainininkių. Aušros Vartų parapijos choro jubilė- 
jiniam koncerte, Meldažio salėje ji padainuos ir gražių liau-dirba išsijuosę ir darbas jiems dės lankyti parapijomis tiks-, J n««-

I, i - . '(,ies dainų ir arijų is dulkiųjų operų. V įsi westsidiečiai laukiastebėtinai gerai sekasi. Drau- patirti, kurioms šeimynoms ; , ... . „ . . . ..... - i damininkes ir žada skaitlingai susirinkti pasiklausyti įosgijos remia moraliai ir me- reikalinga paselpa. Paselpa , . . - J • *'gijos ,uul«u«i « >..v- -------o- r- gražaus dainavimo.
džiaginiai, kas talkininkus la- teikiaiųa iš Šv. Vincento
biau skatina i darbų. Valio, « Paulio dr-jos. • ja„ pagaminti ir platinami.
North Side! X Gruodžio 6 d. aušrinė VigUg vakaro užkandžius do.

X Vietinis Federacijos skv- (vyrų ir moterų) į-ja rengia vanos pagiog p^ungietgs 
rius nutaręs suruošti gražų! didelę pramogų— bunco par

DARBUbjASI.

'ffe&adionh, Lapkr. 11, 1931

gerai klojasi. Įpėdinis auga'ir 
stiprėja, jau suteiktas jam šv. 
krikštas ir Kazimiero Gerar-

Moterys, Saugokit Savo

VIDURIUS
Kų moterys turi daryti, kad jų 

viduriai perai veiktų? Daktaras 
’ų žino. Todėl Syrup Pepsin tin
ka moterims. Jis tinka jų orga- 
nifnui. Tat receptas seno šeimynls 
ko daktaro, kurs gydė tūkstan
čius pacienčių ir studijavo vidu
rių ligas.

Labai tinka ir vaikams. Jiems 
patinka jų skonis. Duokite jiems 
kai jų liežuvis apsivelia ar Jų 
Oda išbliška. Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin pagamintas iš lluo- 
suojani’-ių žolių, gryno pepsino ir 
kitų gydančių daiktų.

Kai galva skausta, negali val
gyti, aitrus arba sustingęs, ir kai 
viduriai palinkę prie sukietėjimo, 
imk to daktaro vaistą, (visose ap- 
tiekose buteliuose). Tada sužino
site, kodef Dr. Caldwell’s Sy.rup 
Pepsin patapo mėgiamiausiu liuo-

Isuotojų moterims.

/ A

R. ANDRELIUNAS

vakarų parap. naudai. Mano
ma atvaidinti “Ubagėlis”, ar
ba Šv. Pranciškaus pašauki
mas. Veikalas labai gražus ir 
visi turėtų jį pamatyti.
X Ateinantį sekmadienį 
North Sidės dramos ratelis, 
\ adovaujant pp. Maskolai- 
čiarns vyksta į Dievo Apveiz- 
dos parap. svetainę, kur Lab
darių seimo vakare loš grftžų 
veikalų. Visi turėtų pamatyti.

X Vyčių Vytauto 5 kuopos 
susirinkimas įvyksta 18 d. 

lapkr., parap. svetainėj. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Prasideda basketball sezonas,
išgirsime raportų.

Bijūnėlis

Bridgeport. — Gyvenimas 
čia nestovi vietoj. Kaikurių

. . uolumas “ darbe dabar padi-
darbuojasi, kad pramoga pa-j Į komisijų įėjo valdybos na- dgj0 Tie “darbuotojai” pra
virktų. Nariai prašomi dova- rėš pp. E. Nedvarienė, B. By- ?imang l1ŽIM1idingti ir apįpiė. 
nas is anksto atnešti pas pirm. tautienė, . p. Aleksiunienė, Sįnėti ypag įsigėrusius žmones.

art ų, 2 . 22 PL, ar- Gedvilienė, Kučinskienė. Tai Patėmija bomeliai svyruojantį
ba Duobos — Brazaičio bar- musų kuopos darbščiosios 
bcrnčUj 2209 AV. 23rd Placc. sųjungietės.

X Aušros Vartų parap. cho- Tikrai malonu darbuotis su Tokiu užpuolimu skaičius di- 
ras nuga narių skaičiumi. inteligentiSkoniiSi idealiomis deja.'

Pereita pirmadienį įsirašė ,„oterjmSj kurios prityrę or-i Pereito sekmadienio vakare 
trys mergaitės, t vai paragin- gilni.zaeijlj darbuotėj ir moka p-no J. Garucko šeimyna buvo 
kit savo vaikus, ypač sūnūs save gerbti ir kita, pagerbtl. i5„iskira!iug 
įsirašyti choram Visiems ma- Tjk ,aip elgialrtįes galima po 
lonu kai choras bažnyčioje zitvviai ,,irbti
gražiai gieda.

X Pereitų pirmadienį Auš- Kuopos tvarka.

ty”, parap. salėje. Komisija Vakaro komisija.

žmogelį, apipuola jį, nusivelka 
į jėlų ir iškrausto kišenius.

Bridgeport. — Palaimintos 
pilnai su tamstų banku atsi- Lietuvos dr-jos susirinkimas 
skaitęs.* įvyks lapkričio 11 "d., 8 vai.

U*ž teisingų ir greitų man vak., Lietuvių Auditorijoj, 
prisiuntimų pinigų, tariu ban- Malonėkite nariai skaitlingai 
kui ačių, o labiausiai, kad atsilankyti. Bus renkami dar- 
tamstų bankos čekį Lietuvoje bininkai dėl ‘koncerto, kuris 
visur maino, gi kitų bankų ce- Į)as! |5 d lapkričio Lietuvių 
kių visai neima; kad ir ima, auditorijoj. Valdyba,
tai pinigų neduoda be mene-J *
šio laiko; sako, mes nežinome, ( 
ai tas bankas dar gyvas, arI .
jau miręs. , T- .. .

1Tv. . . v ,. , J TT 1,a- Kvažiuojam.Užtat as linkiu, kad Uni-|
versal State bank ’a gyvno- i 
tų ir visi, turėdami reikalų,: 
jon kreiptųsi.

Lieku tamstoms ant visados 
dėkingas, ' 1

Parsiduoda 4 kambarių ra
kandai. Labai prieinama kai-

6420 So. California Avė.
2-ras augštis 

Tel. Republic 8581

WEST SIDE ŽINIOS.

X žinia, kad ateinantį sek
madienį Meldažio rolėje ren-

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Run t«.75 tonas 
Pochontas laimp or Kgg 10.00 tonas 
Black Band launp S.50 tofuis
Grecn Valley I/ump 0.50 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 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402
Chicago, UI. *

(5rarąiieltp .|pwplry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už »5 ar dau 

eiau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI
Tel

Hemioek 8380

/

JL

Su pagarba, (
T. P. Bichusas,

Veršių k., Žagarės val.,^ 
Šiaulių ap.

PAIEŠKAU darbo prie na
mų ruošos.

1932 So. Union Avenue
2-ros lubos iš užpakalio 

Chicago, III.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VAMjEY 
PRODOCT8 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

I«44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1S89

AS ŽADI KRAUSTYTIS?

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

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

kraičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

taą, geras ir nebrangus.

Mes perv^žame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

REAL ESTATEį įvairias pramo
ga&. Sugrįžę pamato, kad ne- -7 “ ■ " Savininkas parduoda labai pigiai
kviestu svečiu butą Tvrinėii- prideramų ir sumanų pa- (Parkboim riace) 3 natų nauja na- 

mai parodė, kad svečiai ne-< turnavimų Dr. Jovaišai ir sv. ml nTO<ierniSkas visais žvilgsniais, i-
v , K - ... "Mžūi Pėlnė - p-lė Kotrina.KtyHsu. ligoninės vedėjoms. ,'SSrtUS. ?«»'

įos vartų bažnyčioje pasi- Dabartinė kuopos raštimn- pas4gedo $24, o p-lė Pranikė huvo garnio atsilankymo so. si ava. arti Dougias Pk. “L”.

baigė vėlinių astuonių <Lenų kė p. Gudienė tikrai sųžinin- $5 jr vertės žiedo progų mano šeimynoje. Kaip Pigiai 8 ak. pager. Hkio, 11 mai-

oktava pamaldomis ir gražiu gaį ir gražiai eina savo parei- Nftktį į§ pirmadienjo j aB. (viskas pradžioje buvo gerai "„n,’2^2/aST g^a,n>SHU
pamokslu. gas Narių mokesčiai gražiai, 4 ..... i — • ,  gg*p . niuivc vitn i«»i, (radienj vienam lietuviui ir

- 1 -va-rlz/iiiii ir Izirvornc! ima * * 1TĮ -,vgaradiziaus pavogė naują au- 
tomobilių.

X Aušros Vffrtų parap. ko- tvarkomi ir knygos yra 
mitetas vienbalsiai nutarė No. A 1 shape”. 
remti choro koncertų ir. iš p0 susirinkimo "visos pilnos 
savo f tarpo išrinko darbiniu- entuziazmo skirstės į namus, 

kad būsimas vakaras padary
tų kodaugiausiai naudos taip 
kuopai, kaip ir šelpimo darbui. 

! Nina.

Tas pat.

kus.
ĮDOMI ŽINIA

Malonu yra viešai padėkoti-----

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

MOTERŲ SĄ-GOS 1-MOS 
KPS SUSIRINKIMAS.

Bridgeport. — Lapkr. 3 d., 
Šv. Jurgio par. mok. įvyko 
Mot. Sų-gos 1-mos kps. susi
rinkimas.

Kaip visuomet, mūsų kuo-

DENTISTERIJOS KLINIKA 
SV. KRYŽIAUS LIGONINĖJ

Brighton Park. — Nedauge
lis lietuvių*, težino apie jiems
įdomų dalykų.

i
Šalę lietuvių kolonijos pra

dės plėstis didelis pramoninis 
centras., Mat Central Manu- 
facturing Distriet užpirko že-Pereitų šeštadienį Dr. K.

susirinkimai gyvi,’įdomiįz J*”!™™- «»o pa ' mė« plotų, apimant) 480 ake-
ir naudingi nutarimais. ci“‘ams Pa,lar5 .bUrnos T” rių žemės. Tas plotas yra ap

Kuopos pirm. p. E. Nedva- racDas* Jaunuoliams lietu- guptaa trimis geležinkelių li- 
rienė padarė sugestijų, kad viams išimta kekt* dantų* rijomis ir Lake & Gulf vart- 
ųrigelbėjus J. M. prelatui šel- Amerikonei> MJ8- M* Grant, be (}ens keHu pagerinįmaį tame 
pimo ‘beturčių mūsų parapijoj dantų, išimta įgedusio p|ote prasidės netrukus. Bus
darbe, dalį pelno nuo busimo-(^'and’kau^° Kaka^ak yis* Pa‘ n u {i ėst a gatvės ir po to prasi
jo kuopos vakaro paskirti šel
pimo fondan. Visos mielai tam 
sumanymui pritarė.

Kada įvyks vakaras.
Vakaras su m uzika, ska

niais užkandžiais ir programų

cientni huvo apmarinti. Ari.- (|fs fabrikų atatyba Jau da. 
tovo Dr. A. Lauraitis. ba(. & Pacific Tea Co.

Kaip jauni pacientai, taip ir statosi milžiniškų kepyklų, 
jų tėvai patenkinti geru dar- Nnmas atseig- $150,000 ir ran- 
bu ir nebrangiu atlyginimu. dasi*ant šiaur-vakarinio kam- 

Ligoninė ir slaugės tų įvv- po 47-tos ir So. Baidare avė.
įvyks lapkričio 28 d., Šv. Jur--kį labai įvertino ir pavadino Yra kalbų, kad jau esu dau
gio parap. svet., ant 2 lubų. 
Įžanga tik 75c. asm. Bilietai

“tikra dentisterijos klinika”.
Rap.

giau kompanijų nšinteresuotų 
nauju pramoniniu centru.

LAIVAKORTES Į LIETUVA
Tebėra Patogus Laikas" Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — ČJOLUMBUS — EU
ROPA ir kitais. ,

IŠPLAUKIA:

BREMEN HOV. 18 BERLIN NOV. 19 
EUROPA NOV. 25 STUTTGART NOV. 26

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kaino ja:

H<1 Klaipėdos...................................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

PAS1NATJDOK1T PAPIOINTOMIS'kA1N0MIS.
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Rcyistruotas NOTARAI.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Ilfinois

Tel. Yards 4669 

M. ZIZ A S
( Namų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinama

' kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemioek 5628

Telef. Republic (»<

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kalno* prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemioek 2323 v

JOSEPH VILIMAS
’NAMŲ statymo kontrak- 

I TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemioek 2817

Namų Telef. 

Republic 6588

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1145
D0UGLAS ELECTRIC 00 

JOSEPH SHAGZDAfl, Bav. 
Elektros reikmenos Ir fikSčie

rtai. Įvedame elektrų | namus Ir 
dirbtuves.
•1M B. Halsted St. S

* _


