
draugas
vienatįnis tautinės ir 
tikybinės minties iie 
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

DRAUGAS
The most influentiaJ 
Lithuanian Daily in 

America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 267 2334 So. (Jokią, Avenue CHlCAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 12 D., 1931 M.

3c A COPY
3c A COPY

ENTERED A8 8ECOND CLA88 M ATT E R MAUCH II, 1I1«. AT CHICAOO. ILLINOIS UNpER THE ACT OF MARCH I, U7» Telefonas: RoO8eVelt 7791 METAI-VOL XVI

VILNIAUS STUDENTU RIAUŠES PRIEŠ ŽYDUS
HOOVER’IS RAGINA PASAULIO VAL

STYBES DIRBTI TAIKAI
jai laisvė arba kova - 

--Gandhi w ■

«

K

• ;į:'V «

: >*&,•
fe

r/

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NUTEISTI LENKŲ ŠNIPAI

I Kariuomenės teismas nntei- 
,sė du lenku šnipus brolius Vi- 
1 limavičius po 15 metų kalėti. 
; Jie rinko slaptas žinias apieI *
Į Lietuvos kariuomenę ir šnu- 
i lių sąjungų.

LENKAI PASKYRĖ PEN
SIJĄ UŽ “GERĄ” MOKY
TOJAVIMĄ LIETUVOJE

600 KINŲ KAREIVIŲ ŽUVO KAUTYNĖ
SE SU JAPONAIS

C H- j
NEĮSILEIS SVETIMŠALIŲ 

ARTISTŲ

VILNIUJE STUDENTŲ 
RIAUŠES

PREZIDENTAS UŽ PA
SAULIO TAIKĄ

Pueblo padermės indėnas menininkas A\ya Tsiren. Indėnų padermių meno parodoje 
už šj savo brėžinį jis laimėjo 100 dolerių doVaną. .

VILNIUS, lapkr. 11. —j 
Vietos universiteto studentai

AVASHINGTON, .lapkr. 12. 
- Vakar Paliaubų dienos iš-

TIESOS DRAUGIJOS 
VEIKIMAS CHICAGOJE BOLŠEVIKAI KINŲ 

PUSĖJE

NEW YORK, lapkr. 11.
pakilo kovoti prieš žydus stu- kilmių metu ties nežinomojo. £<įa įvyko tarptautinės Kata- 
Mentus. Riaušių metu vienas kalvio paminklu prezidentas Tiesos draugijos 32-asis 
studentas žuvo. j Hoover is pasakė kalbų. (metinis “biznio” susirinki-

PALIAUBŲ DIENA

Jis pareiškė, kad prieš 13

Iki 1930 m. Kauno lenkų 
gimnazijoje mokytojavo Juzė 
Butkevičiūtė. Čia bemokyto- 
jaudama ji sėkmingai variusi 
naudingų Lenkijai darbu. Kaip 
mes iš visai patikimų šalti
nių sužinojome, Juzė Butke
vičiūtė, kuri nuo minėtų metų 
gyvena Vilniuje, iš lenkų gau
na už savo “nuopelnus”, gy
venant Kaune, nemažų pensi- 
34-

Lietuvos vyriausybė rengia 
projektų taisyklių, kuriomis 
vadovaujantis bus uždrausta 

i įvažiuoti į Lietuvą įvairiems 
svetimšaliams artistams, no
rintiems Lietuvoje pigiu būdu 
pasipelnyti.

KOVA ATNAUJINTA
\-BARBINĄS, lapkr. 11. — 

Žinovai pasakoja, kad kinus 
medžiagiškai remia Rusijos 
bolševikai. Teikia kinams pi
nigų, ginklų ir amunicijos.

Aiškėja, kadi bolševikai ku
rsto kinus prieš japonus. Bol
ševikai pageidauja karo, bet 
patys jo vengia. Jų tikslas y- 
ra gauti progos Kinijoje įve
sti sovietus.

TOKIJO, lapkr. 11. — Tie- 
ntsine, Kinijoj, padėtis blogė
ja. Kinų kareiviai ir civiliniai 
su kai kuriomis pertraukomis 
puola japonų gyvenamųjų mie
sto dalį (koncesijų), kur gy-

Vakar minėta paliaubų die
na. 11:00 prieš pietus kare žu
vusių atminimui Chieagos vi- 
duniiesty vienai minutai su
stabdytas - visas judėjimas, 
žmonės gi atsigręžė į rytų šo
nų.

IŠSIUNTĖ Iš VOKIETIJOS
mas. Pranešta, kad praėju
siais metais ši draugija tarp 

ir nepaprastu šio krašto pa-Į žmonių paskleidė apie viena 
' siaukojimu grąžinta pasauliui milijonų brošiūrų. Tuo pačiu

JAPONAI BRIAUJAS k : metų sunkiomis pastangomis
________ * X* 1__ XX- __
PIRMYN

Vidaus reikalų ministerijos 
piliečių apsaugos departamen-

taika.
Tad šiandie kiekvienos val- 

jnngai, kad japonų kariuomZ- Pareiga yra dirbti tai- ja gavo apie 12,000 laiškų ii
nė briaujas Tsitsibar linkon1 ka*‘ ^am Pas*ekti, reikalin- i visus atsakė. Išsiųsta 53,569 
per kur eina kinų rvtinis ge- ffas vaIstyhių susiartinimas ir laikraščiai ir žurnalai, 
ležinkelis. ! tarpusavio pasitikėjimas. Rei-

Be to, pranešama, kad Non-j ^a’’n^as bendras visų tautų
ni upės apylinkėse yra 4,000 darbas finan81J ir Pram™ės 
japonų kareivių. • reikaluose.

Šis kraštas, sakė preziden
tas, tikrai tarnauja pasaulio 
taikos reikalui.

ŽENEVA, lapkr. 12. — Ki
nų vyriausybė pranešė T. Sų-

SIUNČIAMA JAPONŲ 
KARIUOMENĖ

TQKIJO, lapkr. 12. — Pa
skelbta, kad Hirosakio divizi
jos dalis iš šiaurinės Japoni
jos siunčiama Į Mandžiūrijų. 
Ši kariuomenė, kaip sakoma,

DAVVES’AS Į ŽENEVĄ

VVASHINGTON, lapkr, 12.

pakeis ten nusikamavusių Ko- kimų Ženevoje siunčia iš Lo- 
rejos kariuomenę.

600 KINU KAREIVIŲ 
ŽUVO

laikotarpiu atspaudinta 183,- 
839 brošiūros. Be to, draugi-

BAIN’O BANKŲ REIKALAS

Nežiūrint krašto šventės, 
Praėjusiais metais ypač da- vakar toliau buvo klausinėja- 

ug laiškų gauta nuo misijo-! mi liudytojai dėl dvylikos 
nierių iš Indijos. Buvo pra- Bain‘o bankij uždarymo, no- 
šoma i Indiją siųsti kuodau- pint susekti dingusius turtus, 
giausia įvairių katalikiškų ra
štų.

AREŠTUOTAS PREZI
DENTO SVAINIS

APIPLĖŠĖ ĮSTAIGĄ

QUEBEC’O PROVINCIJOS 
MISIJONIEMAl

QUEBEC, Ont., Kanada, la-
— J. Valstybių vyriausybė į pkr. 11. — ši provincija savo 
T. Sąjungos tarybos susirin- kreditui turi 1,103 misijonie- 

rius — 432 kunigus ir brolius

Trys plėšikai vakar apiplė-i bicijos įstatymo peržengimų 
šė SHiell Petroleum Co. įstai
gų, 2751 VV. 31 gat. Paimta 
1,170 dol.

SANTA MONICA, Cal., la

pkr. 11. — Probibicijos agen-

tai suėmė prezidento Hoove- vien? gie])ę Kaun0 

r’io svainį C. Van Ness Lea-|se bavo platinamaa ^CTa8 at. 

yitt’ą, 57 m. amž., nž protu- ‘ siSaukima8; karis

ms piliečiams sukeldavo dide-

REPARACIJŲ KONFE
RENCIJA

MIGLOTA DIENA

i ndono ambasadorių Dawee’ų.! ir 671 seserę vienuolę. Žyme-
i Ji. įgaliojamas ten bendrai J autoji Šių misijonierių dalia k6ae baTO tirMas rflkas (mi(C. 
ąn k.hj valat>d..ų atatnva’a tar- d.rba avetimuoae kraštuose, ki- ,os) Nė 15ktuvas ne.

Vakar Chicagoj ir apylin-

tis Mandžiūrijos reikalu.

BERLYNAS, lapkr. 11. — 
Prancūzai su vokiečiais nus
prendė gruodžio 14 d. pradė
ti tarptautinę konferencijų re
paracijų reikalu.

ti gi namie.

.MUKDENAS, lapkr. 12. — 
Japonai suskaičiavo, kad ties 
Nonni upe kautynėse kinų ka
riuomenė neteko apie 600 ka
reivių (nukauti).

GANDHI’S SIEKIA 
• LAISVĖS

VAIDYLU VEIKIMAS

apleido Chieagos ir iš kitur 
neatskrido. PRIEŠFAŠISTINĖ PRO- 

GANDA

KINAI GRĄSINA T. 
SĄJUNGAI

;------------  ! NEW YORK, lapkr. 11. —
LONDONAS, lapkr. 12. — Amerikos katalikų vaidylų (o- 

Indų vadas Gandhi’s pareiš- ktorių) gildija nusprendė ve- 
kia, kad Anglija turi duoti In- sti kampanijų prieš nepado- 
dijai laisvę — nepriklausomy- rius vaidinimus ir į teatrus 
bę. Kitaip milijonai pakils ko- įvesti krikščioniškų nuotaikų

UŽMUŠTA VIENUOLE

118 gat. ir Barneli avė. ske
rsgatvy automdbilio užmuš
ta Šv. Katarinos iš Genoa vie- j

vai prieš anglus. (atmosferų).
ŽENEVA, lapkr. 11. — Ki

nų vyriausybė pranešė T. Są
jungos tarybai, kad jei ji nie
ko neveiks prieš japonus, Ki
nija sutrukdys tarptaūtinę nu
siginklavimo konferencijų ir 
savo krašto apsaugai imsis or
ganizuoti milžiniškų kariuo
menę.

DUBLINE RIAUŠĖS PRIEŠKATALIKIŠKOS
RIAUŠĖS

TOKIJO, lapkr. 11. — Arli 
Kuchengtzu, Mandžiūrijoj, ja
ponų kariuomenės susirėmime 
su kinų kariuomene 300 kinų 
ir 3 japonai nukauta ir 77 ja
ponai sužeista.

DUBLINAS, Airija, lapkr. 
12. — Vakar vietos policija 
tnrėjo daug darbo, malšinda
ma riaušes, kurios sukeltos 
protestuojant prieš visuome
nės saugumo įstatymų (apie 
išdavikus).

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Vakar anglų parlamentas pl
ynių kartų balsų daugumu pa
reiškė naujai vyriausybei pa- 

1 fritikėjimų.

MADRIDAS, lapkr. 11. — 
Burgos mieste policijai malši
nant prieškatalikiškas riaušes 
viena moteriškė žuvo, 3 asrne-

tas praneša, kad nuo rugpiū- vena apie 5,000 japonų civili- 
čio mėn. 1 dienos ligi spalių imu- Koncesijų gina apie 1,000 
mėn. 1 dienos iš Vokietijos į japonų kareivių. Prieš puola- 
Lietuvų išsiųsta 30 Lietuvos nčius kinus dažnai panaudo- 
piliečių. Departamentas tyri- jama artilerija. Patrankų šo- 
nėja to išsiuntimo priežastis viniai svaidomi į kinų gyvena- 
ir po to-bus padarytos atitin- mųjų, miesto dalį. Keletas šo
kamos išvados. vinių pakliudė amerikoniškų

metodistų išlaikomų mergaičių 
mokyklų ir misijų.

Be to, kinų miesto daly gy
ventojai kovoja su policija.

Tientsine ir apylinkėse yra 
apie 30,000 kinų kariuomenės. 
Kol kas ji ramiai laikosi.

KEISTAS ATSIŠAUKIMAS

I *lio nusistebėjimo. Atsišauki
mo turinys toks: “Mama? Ti
krai žinome, kad Mama yra 
Kaune. Jonukas serga sodžiu
je. Prašau pati kuo greičiau 
atvažiuoti, nes ieškoti brangiai 
kaštuoja... Ola”. Tame pačia
me lapelyje yra ir lenkiškas 
tekstas tuo pačiu reikalu ir

CONSTANCE, Vokietija, 
lapkr. 11. — Suimta nežino
mas lakūnas ir kitas vyras. 
Rasta priešfašistiniai atsišau-

... ikimai, kuriuos norėta pasklei-nuolijos vienuole sesuo Mar-
- sti Italijoj iš oro.via, 40 m. amz. Kita su ja *

ėjusi vienuolė lengvai sužeista.

BUS AUKŠTESNI MO
KESČIAI

KITAS PAŠALINTAS Iš 
SUSIRINKIMO

MADRIDAS, Ispanija, lap
kr. 11. — Praėjusių savaitę

Aifikėja, kad ganeraliSki mo- „ atairiamojo „,Rirink(mo nž 
kabiai ui 1930 matus Cook’o papirkimlla paSalinta« atstovas 

___________ apskrity ir Chicagoj bus at*-įWwi(u<. Dabar ^aliutas ki-
nys pavojingai ir apie 30 len- Kėani. Nėra pagalbos nugaiš- — Juan March’as 

ti politikierių įsivyravimų.gviau sužeista.

MASKVA, lapkr. 11. — 
črezvičaikos agentai Petrograj

NUŠOVĖ VAČĮ

Dft broliai James ir Alės

NAUJAS ARKIVYSKUPAS

VATIKANAS, lapkr. 11. - 
St Paul, Minn., arkivyskupude areštavo 48 asmenis už mai- Potroškiai (Petrauskai Y) nu 

sto ženklų (kortelių) klasta- šovė ragį, įsikrausčiusį J par-. Popiežius paskyrė PortJand’o 
vimų. duotuvę, 3312 So. Halsted gat. Į vyskupu Murray’ų. , c

NUŽUDĖ 8 ASMENIS

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 
U. — Iš kalėjimo pabėgo S. 
Manalov’as. Apsiginklavęs re
volveriu ir kirviu, miestely 
Kuaric’e jis nužudė 8 asme
nis ir pasislėpė. Tarp nužn- 

tuo pačiu parašu. Kaip mato- djdų yra miestelio viršaitis, 
me, tokio turinio atsišauki- policininkffs, kūdikis ir 80 me-
mas iš tikrųjų nematytas ir 
negirdėtas. Žmonės jo niekaip 
negali suprasti. Ypač nuosta
bumų dar didino tas, kad la
pelis buvo spausdintas “Pri
ma” spaustuvėj (toj kur spau 
sdinamas “Dz. Kowienski”) 
ir nebuvo karo cenzūros leis
tas.

Mūsų korespondentas, pasi
teiravęs, šio atsišaukimo pas
laptį sužinojo. Pasirodė, kad 
šį lapelį minėtoje “Prima” 
spaustuvėje užsakė p-lės 01- 
gos JasinakaitČ8 prašoma, po
nia Mendelšteinienė. Olga su
žinojo, kad į Kauną atvažiavo 
jos psichiniai nenormali mo- 
tina-Jasinskienė. Kaime liko 
sergantis Olgos brolis, šių la
pelių pagalba Olga nori savo 
motiną grąžinti namo. Kaune 
tai bene pirmas toks motinos 
ieškojimo būdas. “L. AL”1

tų amž. senelis.

PRANCŪZUOS GELE
ŽINKELIAI

PARYŽIUS, lapkr. 11. —• 
Prancūzijos geležinkeliai, ku
riuos valdo valstybė, turi 200 
milijonų dolerių nepritekliaus.

ORO STOVIS

CHICAOO IR APYLIN 
KĖS. — Šiandie numatoma 
daugiau lietaus; šilčiau.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.82 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.16 
Vokietijos 100 mrE 23.74 
Belgijos 100 belgų 14.00
Š\'Kinijos 1B0 fr. 19.58
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PRENUMEKATOS RAINA: Metame — $0-00. Pu- 
Mt Metų — *>.60, Trims Mėnesiams -a- $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoj* — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $0.00. Kopija .02c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rų- 
tlna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

e
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:0O Tai.
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai di^ųai priimami iki 5 
yai. po piet

DRAUGAS”
UTHUANiAN DAILY FRIEND

Pub.lls.bed Daily, Elcept ĘundST- •
8UB8CRIPTION8: One Tear — $0.00. Six Montbs 

— $2.20. Tbree Monika — $2.00. On^ Montb — 70c. 
Europe — One Tear — $7.00. Šit $<o*nths — >0R0- 
Copy — .02c.

Advertlslng įn “DRAUGAS” b ringą best results.
Ądvartising ratas on appUoatlon.

“DRAUGAS” 2334 S, Oakley A v., Chicagc
sg>»nu-ULU^j-iAJUi.«>jn.iai. . <i ..................... į... .  .

kas iš to a#iaeina. Ko toliau ir griežčiau 
“ eksperimeotuojuRia ”, to labiau plinta gir-1 
tuokliaviniai, auga visokių nusižengimų skgi 
čius, pripildomi kalėjimai ir beprotnamiai. 
Milijonui dolerių kasmet išleidžiami proliibi- 
cijos įstatymo eksperimentams, bet daugiau 
iš to blogo, negu gero susilaukiama.

nūs.

DIENOS KLAUSIMAI

\.
STIPRINA POLICIJĄ

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, tautinin
kų vyriausybė projektuoja žymiai sustiprin
ti Lietuvos policijų.

Mes nesiginčysime dėl to, kad kiekvie
nam kraštui, dideliam ar mažam, policija y- 
ra reikalinga. Tik galima stebėtis, dėl ko 
tautininkai sumanė Lietuvoje policijų sustip
rinti. Mums rodos, ir dabar ji buvo pakan
kamai stipri.

PĄBKŲJINIS SEIMO BEI 
KAJUJ ŽODIS.

Labd. Sąjunga šiuomi kvįe-
Menkas'tai daiktas, kad prezidento šyo- &a **** Chieagoe ir apvlin-

geris nusižejųgė Volstedp aktui. Kiek yra kon letuvią visuomenę į L-jį
greso narių ir šiaipjau aukštų valdininkų, ku- i“^.Jun ‘̂s ^e’in4> kuris į\\ks
riems “išsigerti” nėra pro šalį. Įstatymų p^. U ipknuo 1 d., l)ie\o Apveiz
laiko, bet jo nesilaiko. ,l<* P^08 8al^e’ 18 St ir

L nion Av,e.
Seimas prasidės iškilmingo

mis šv. Mišiomis už mirusius 
Sų-gos narius 10:30 vai. ryto. 
Visi skyrių ir draugijų atsto
vai prašomi suvažiuoti į pa
rapijos salę 10 vai. ryto. Iš 
čia “in eorpore” eisime į baž
nyčių.

Prezidento švogerio areštavimas nieko 
daugiau nereiškia, kaip tik pa:oliibici3os įsta
tymo modifikavimo arba jo atšaukimo reika
lų. Kol tai nebus padaryta, panašių “baikų” 
ir daugiau galima laukti.

TRYLIKTOSIOS SUKAKTUVES
Vakar visame pasaulyje minėta pasauli

nio karo paliaubų 13 metų sukaktis. Ši pa
liaubų diena visaip minėta. Kai kuriuose 
kraštuose iškilmingiau, o kituose tik šiaip
jau paminėta.

1918 m. lapkričio 11 d. visas pasaulis 
bendrai, vienodai džiaugėsi. Džiaugėsi karo 
laimėtojai, džiaugėsi ir pralaimėtojų pusės 
žmonės, nes karo našta visiems pasidarė ne
bepakeliama. „

Šiandien nebėra to džiaugsmo. Kodėl — 
nesunku yra atspėti.

Mieli.....................  $5.00
N. N............................. $2.00
S. Kumprienę Ručine, Wis-

consin .......................... $2.00
Labdarių 9 kp. Melrose Pk.,

111. .........................  $30.00
Labdarių 1 kp. Šv.. Kry

žiaus par. ................  $100.00
Labdarių 4 kp. Dievo Ap

vaizdos par.................     $9.00
Labdarių 8 kp. Nekalto Pra

sidėjimo par. ................... $9.00
Labdarių 6 kp. Šv. Mykolo

parap. ........................... $9.33
Labdarių 8 kp. Nekalto Pra

sidėjimo par................ $43.20
Labdarių 5 kp. Šv. Jurgio

parap.............................$100.00 . . . * i r
Nuošimtis už L P Bo vaikanis iiau.M -saugumo būdų pereinant miesto kryzkelius.

r-ar# -$p|lI1
■ v j

hi:- s?:.

Pliiladelpbia, Pa., policijos atstovas mokyklose aiškina

Po pamaldų visi atstovai i
vėl sueis į salę, kur 4-ji kuo- jr,us .............................. $76.00
pa patieks skanius pietus. Į Labdarių 7 kp.^ Aušros A ar

Seimas prasidės 2 vai. po tl-1 Par- • • • »•................ $54.0t

GRAŽIAI PASIDARBAVO. įvargusių šeimynų, kurios krei- 
------------- Ipiasi į Labdaringųjų Sąjungą

l.abd. Sų-gos 6 kp. iš Nortli pašelpos, o Sų-ga neturi pini
pietų. Labdarių 1 kp. Šv. Kryžiaus sįde pereįtų šeštadienį gra- 'gų, kad galėtų vargšus šelpti.

Vakare,, seimui pasibaigus'Par- •••••• ••............. $200.0^..^ pasidarbavo Labd. Są-<odei dabar visose kolonijose
bus atvaidinta gražus vaizde- Labdarių 3 kp. Šv. Antano i ^v. Atvažiavę vyrai iš- steigiama šv. Vincento a Pau-

Cicero ............. $92.12

jNorth Side) padainuos gražių 
Jungtinės Valstybės, įstodamos į pašau- liaudies dainų. ,

lis “Apkalbos ir meilė’’. Vai- Pal 
dins Nortli Side artistai mė-1 
gėjai vadovaujant pp. Masko- dėjimo par.
laičiams. Be to, Moterų Są-' labdarių 10 kp. Šv. Petro ir A kuris SUorgani-
gos kuopos choras (taip pat iš Pov>'10 Par...................zavo tiek daug vyrų.

Nuošimčiai................$5.35 '

kirto daug krūmokšlių ir me- iio dr-jos skyriai, kurie teiks 
lietuviams vragšams pašelposLabdarių 8 kp. Nek. Prasi . JV.* r ! džius apgenėjo, vadinas, gla-

40■ x* ' žų darbų padarė. Ačiū uz tai

linį karų, pasisakė, kad-jos kovos dėl mažų
jų tautų laisvės, dėl demokratijos ir dėl nuo- 

Tautininkų vyriausybė policijų stiprina i latinės pasaulyj^ taikos įvykdymo. Šįs obal-
potitiškais sumetimais. Ji, valdydama kraštų 
policinėmis priemonėmis, apstato policija vi
sas jos režimui nepritariančias įstaigas, net 
ir atskirus asmenis. Ir kadangi opozicija nc- 
teisėtajai vyriausybei didėja, esamos polici
jos, matyti, nebeužtenka.

Kraštas reikalauja rinkimų, reikalauja 
Seimo. Tautininkai neina į rinkimus, nes jie 
yra tikri, kad juos pralaimės. Kada prof. 
Voldemaras buvo diktatorium, jis bent ret
karčiais .•prisimindavo apie rinkimus. Pava
sarį sakydavo, įiaj rinkimai bus rudenį, o 
rūdeųs sulaukus, sakydavo, kad tai bus pa- 

, vasarį. P. Smetona ir p. Tūbelis ir kalbėti a-
pie jokius, rinkinius nenori.

Dėl to visiškai yra suprantama, dėl ko 
jie planuoja sustiprinti Lietuvos policijų.

Visus atstovus-es iš anksto 
prašome po seimo-pasilikti sa
lėje ir pamatyti gražų veikalų.

Visuomenė kviečiahia skad-

Išlaidos.

PREZJDĘNTO ŠVOGERIS
Šiomis dienomis areštuotas prezidento 

llooverio švogeris Lomelius Van Ness Lea- 
vitt‘as. Jis areštuotas dėl laužymo prohibi- 
cijos įstatymo., kurį jo giminaitis prezidentas 
sav.o laiku yra pavadinęs “garbingu eksperi
mentu” ir kuriam įvykdyti gyveniman jis 
imasi griežtų priemonių.

,Šiš “garbingas” eksperimentas jau da
romas per dešimt metų. Bet matome, kad jaie- 

■ Wįwi"ieįi.iiiii iw imumi, ..ij! HL«P' ”
Kur. Pr. J. Vąjtukąiitis

ŠV, ANUMS SOTUME
I

(700 matų rro jo mirties sukaktuvių 
proga)

(1231 — 1931)

Katalikiškas pasaulis žino ir gerbia 
Šv. Antanų Padvietį stebukladarį, tačiau 
Portugalijoje jis yra žinomas, kaipo Šv. 
Antauas Li-'d’oiuetis. Abu vardui tinka
mi. Padvos mieste, Italijoj, Aventaais yra 
palaidotas, o lųabofio miestas, Portugali
joj, yru jo gimimo vįeita. Taigi, tiktų, 
kad Lisbono miestas ir Portugalijos val
stybė užimtų pįrinutijuę vietą, atiduodant 
pagarbų j&v. Auriumi, kaip garbingam 
tėvynės sūnui, per septynių šimtų metų 
nuo jo mirimo sukaktuvių iškilmes.

Šv. Antano koplyčia IJsbona atnau
jinta ir pagrųžųrta puošniomis ir meniš
komis dekoracijomis, ir Portugalijos val
stybė išleido tam tikrą pašto ženklų lei
dę Šv. Antano 700 Rtefcų jubiliejui Įiaiui- 
aėti. Kartu sui-engtu Šv. Antano paroda,

sis ir Europoje buvo paskleistas. Žmonės 
jam patikėjo ir .dėl to džiaugėsi. Bet neriu- j tingai dalyvauti taip seime, į 
kus pamatė, kati tie gražūs obalslai tik teo-ltaip ir labdarių vakare, 
rijoje tegalimi, .o praktikoje jie nėra vykdo- i C. Valdyba. i
mi. Visiškos taikos nejmvo. Daug valstybių i -----------------------
viena kitų skriaudė, keršijo, daug liko neišlv- L. R. K. LABDARINGOSIOS 
gintų dalykų, dėl kurių karas gali bet kadai SĄJUNGOS 1931 M. AT- 

ar gin- jįkilti. Juk Japonija ir Kinija ir 
klais barškina ir karo pavojum pasaulį bau
gina. Nesiskaitoma su gražiais taikęs obai- 
siais. Pati Tautų Sųjunga, kurios vyriausiu 
tikslu turėtų būti talkas vykdyimas pasaulyje, 
satfo pareigų tinkamai ne-vykda, imperialisti
nėms valstybėms pataikauja.

Taigi, valstybės klaidingų kelių pasirin
ko taikai pasaulyje vykdyti.

SKAITA IKI LAPKRI 
ČlO 15 D.

kp

Pajamos:
Bažnyčioj rinkliava 8-tos!

$55,20 į 
Party”!

.'........... . ................. . $47.50
Indiana HŽ>bor 25 kp. $15.00 
Apaštalystės Maldos Dr-'

................ $5.00
Moterų Sąjungos 21 kuo

pos ......... . $5.00

■Centro 'ii Bunco

jos'Šiomis dienomis nom-niuojami kandidatai 
į SLA. centro valdybų. Socialistai labai sten
giasi šios organizacijos vadovavimų paimti į

raajkas. Tuo būdu MA. nuo 'vilko už-! Party (Ceutrp reng-

bėgtu aut meškos. _ J Dimša 7. į'$«78
Federacijos 12 sk. .. $25.00

Jei bolševikai nebūtų iš ^?A. jįšfjėgę, jie i Sodalicija Nekalto Prasidė- 
tikrai socjalistų ir liberalų susiskaldymų bū ,jimo Šv. Kryžiaus par. $5.00 

* siinais vaidybos rinkimais būtų pasinaudoję. Labdarių 1 kp. St. Kry- 
Tai tur būt socialistai ir (tautmm&į nujautė. > žįaus par
dėl to .bolševikus sn policijos .pagalba išmetė.

kur matyti ryškus jo gyveninio ir nuo
pelnų apibūdinimas knygose, kokias tik y- 
ra išėjusios iš spaudos, ir paveiksluose, 
kokie tik buvo tapyti per tą visą laiką.

Šie Šv. Antano jubiliejaus metai taip

Kontrakto rius Jonas Base- 
į vičia^darbininkus nuvežė ir 
parvežė savo troku, ir pats 
dirbo visų dienų nieko neim
damas ulž nuvežimų. Ačiū jam.

Be northsįd,iečių, buvo dar-

Jnsurance ............ $141.00
Agitacijos kėlionėms $50.00
Šėpa.................. . 35.00
Pirmininko išlaidos .. 4.00 l,inink« ir iS k°lonW
Draugui už spaud, 289.65' M-rąueHe Park’o, Bnghton 
r ;ži„;jao 'tu no i Bark’o ir \Vest Side. Jie dir-

iš Cliicagos Katalikų ‘ Labda
rių organizacijos.

Labd. Sų-gos kuopų valdy
bos ir nariai turėtų tapti šv. 
Vincento a Paulio dr-jos sky
rių nariais ir padėti šelpimo 
darbe.

Kurioj 'kolonijoj oa nėra su 
tverto sakytos draugijos sky- 
110, kuopos valdyba lai pa
prašo savo gęrb. klebono ini- 
ti iniciatyvos Šv. V. a P. dr- 

Be to
B. Sekleckio išlaidos 75.00 e .
Redaktoriui alga .. 120.001*40 k*tą darbą visą dieną skyriui sutverti.
Taxai ....................... 164.58 Prudą ir tikrai didėli . vįena kolonija negaus pi-
,, t d i i • rp darbą atliko. Žinoma viena die . . » , ..Dr. A- Rakauskui .. bz.ob * . įnigų vargšams šelpti.
Nnošimėift. 744 )n na negalima padaryti kas rei-įNuosmmmi ............. 744.00 . Daugelis klausinėja, kas
Gėlės kapų dienai .. iOO.OO;kal n^aJ/«lk a kelet« bus su Labd. Są-gos skyriais,

— padirbėti, kad įskasus dideli , ° J ’Dėžutės ............... 26.h i v sutverus bv. Vincento a Panori nn prūdą, kad vandens užtektų i .^v-uu . .v • • iio dr-jos skyriaus, ar Labd.visai vasarai. 'Ac.iu visiems a v
kurie pasidarbavo; ačiū B. Ne
nartoniui, kuris ir pats dirbo
ir savo automobiliu patarna- byvU0b

Gražus jos tikslai, ir siekimai, 
kaip iki šiol, taip ir toliau 
bus vykinami. Šv. Vincento a 
Paulio dr-ja teikia lėšų varg
šams šelpti. Kadangi Labd. 
Bą-gos kuopos ir-gi vargšus 
šelpia, kiek pajėgia, todėl kuo
pos turėtų kas savaitę laikyti 
susirinkimus ir sykiu su Šv. 
Vincento a Paulio dr-jos sky
riais varyti kilnų vargšų šel
pimo darbą.

L. S. Centro Valdyba.
iI

(Tęsinys 3 pusi).

A. (Irikšienei ^ ....
Kun. K. Matulaičiui do

vana ................ 10.00
Aušros Vartų par. pa

garsinimas ............. 10.00

Viso ......... . $1,85190
Pajamų 1931 m.. 1,161.76 
Balansas 1930 2,434.04

Viso
Išlaidų 1931

Lieka

3,595.82
1,851.90

$1,743.92

v o.
Kitos Labdarių kuopos' taip 

pat prašomos susitarus nuva
žiuoti Labd. Bą-gos ūkin miš
ką apgenėti ir pruaą pakasti. 
Oras gražus, gera laukuose 
dirbti. ,

Buvęs.

PRANEŠIMAS VISUOME
NEI.

Gėda ant gėdos būti katali- 
$100.00 ku, o skaityti bedievišką laik- 

Labdarių 27 kp. Detroit, į raštį.

giminės, o motina buvo Marija Taverai- 
tė, Dievą mylinti moteriškė iš kilnios gi
minės, pagarsėjusias didžiais darbais. Jo 
tėvai vertino labiau dorybei, negu aukštą 
kilmę, ir dėl to rūpinosi,'kad nntanas, jų

pat vadinami Antaniniais metais. Dėl to i sūnns, būtų gražiai krikščioniškai išauk-
jie taip vadinami, kad ne tik Katalikų 
Bažnyčių, bet ir visas katalikiškas pasau
lis šįais metais nepaprastomis ir garbin
gomis iškilmėmis pagerbia Šv. Antaną, o 
Portugalijos ir Italijos valstybės išleido 
valstybinius pašto Iženktus minint tas sep
tynių šimtų metų sukaktuves nuo Šv. An
tano mirties.

Bv. Antano <um»ias kr jaunatvė
Gimimu Šv. Antanas nebuvo italas. 

Ir, kadangi jis, ilgai gyvendamas Italijo
je, jiadarė ten daug stebuklų, tai daugelis 
mano, kad jis yra italų šventasis, o Pad
vės miestas (Italijoj) iškilmingai pripa
žino jį savo sūnum ir globėju.

? ' Šv. Antanas gimė 1195 m. rugpiūčio 
IS dienų, Lisbono mieste, Portugalijoj. Jis 
pakrikštytas Ferdinando vardu. Jo tėvas 
buvo Martynas de Bouillon’as, kilęs iš 
garsaus pirmutinio Kryžiaus karo vado

lėtas.
Antanas išaugo žavus jaunikaitis ir 

pavedėjo gražių talentų, kuriais pasižy
mėjo, darydamas nepaprastą pažangų į- 
^airiuose moksluose, kuriuos jam dėstė 
katedros xl variniu kai. Betgi Antanas la
biau linko į 'dorybių pratybas. Kai jis 
sukako penkioliką metų, jis buvo jau 
pasižadėjęs laikytus gyvenime kilnios 
skaistybės ir širdies tyrumo, išsižadėti 
apgaulingų pasaulio .džiugulių ir [šauko
ti gyvenimo dienas Dievo garbei vienuo
lyne.

Rūpestingas vienuolis
1210 metais Ferdiuamlas įstojo į au- 

gustijonų vienuolyną, kur užsidaręs pra
leido dešimt metų, savęs išsitžadėjęs ir sa
ve marindamas. šv. Raštas buvo jo mė- 
giamiausias dalykas; jis daug ašarų iš
liejo, apmąstydamas skausmingą Kris

Kadangi dabar, siaučiant 
nedarbui, atsirado daug sn

taus. Tačiau Dievo Apvaizda rengė jam 
naują gyvenimo veidmenį. Vieną dienų 
jis sutiko neturtinguosius pranciškonus, 
su prastais drabužiais, basus, susiveržu
sius pančiais, ir jie vaizdavosi 'jam Jyg^ 
angelai iš dangaus. Jis pasiryžo tapti nu
žemintu Šv. Pranciškaus .sekėju. Augus-

skyriais gyvuos, ar likviduo- 
sis. Atsakome, kad Labd. Sų-.

kaip ir gyvavo.

Apaštališkas pamokslininkas

Po kiek laiko Forlio vienuolyne j-
vyko pranciškonų ir dominikonų 
žiavimas. Ir niekas nebuvo pasirengęs 
pamokslą sakyti tokia ^proga. Kiekvienus 
nusjzemanes atsisakinėjo sakyti pamoks-

su\a-

... lą. Tada vyriausias, Dievui taip lendant,
fjona, nenorom sutiko jį paleisti. Ir 1220 j p#žveJgi! . AnUniĮ jr . 
metais Ferdinandas apsivilko Šv. Pran
ciškaus abitu; ir jam buvo duotas Anta
no vardus.

Antano širdy įsiliepsnojo .traškinuis 
tapti kankiniu. Ko didesnę šventumo pa
žangą jis darė, to labiau stiprėjo tas jo 
troškimas. Tačiau, kai Antanas gavo lei
dimą keliauti Afrikon maurų atversti, tai 
kelionėje jo laivas susidaužė ties Sicilijos 
laikraščiais, ir jį ištiko baisi liga.

Vėliau, kai Antanas buvo siųstas į 
Monte Paolo, tai jis paslėpė aukštą sjftvo 
kilmę ir visus talentus, kuriais buvo pa
garsėjęs, prisiėmė klusnumą ir nusižemi
nimų, ištikimiausiai atsiduodamas sun
kiausiems ir prasčiausiems vienuolyno 
darbams.

Tat, tamsta garsinsi pamokslų taip, 
kaip Šventoji Dvasia įkvėps ir nurodys.

Tai buvo didis klusnumo ir nusiže
minimo bandymas. Antanas neatsisakė ir, 
lyg kūdikis, priėmė tų įsakymų.

Ir Antanas su iškalba pasakė pa
mokslų, turiningų nepaprastu Šv. Rašto 
žinojimu ir negirdėtu mokslingumu, kad 
tai visa sužavėjo visus klampojus. Per 
tą pamokslą sužavėtiems klausytojams 
jis rodėsi ne iš šio pasaulio ugningas pa
mokslininkas, bet liepsnojantis Serafinas, 
nužengęs, iš dangaus.

(Bus daugiau)
'i ‘irL.
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------------Rašo prof Kampininkas—;---------
Chadži kantoriaus likimas. ,je nuplėšė nuo sienos

I
<ryziį

Auganistaro že.ufrjo prie di-1 ir. pn"1fj" " apardyti
‘mis. Jo mokslo, Pedarac'jos 
doleriais Įgyto, pasirodė 
sus grožis.

tižiojo ežero gyveno vienas 
mula, vardu Cliudži — Rlioo- 
nas. Jisai turėjo kantorių. 
Tasai kantorius aut senatvės
užsimanė eiti j aukštus uni-,1*0’ 
versitetd mokslus. Mulai su-

vi-
Apio tai išgirdę iš

tikimieji mulos labai susirupi 
ka<l .jie savo antyje iš-

Kad sušvelninus jo
buvo išduotas 

— “Kantorius
tinkant, kantorius išvažiavo j lnaslzenSllu9,
Vokietiją meno mokintis. ,komunikatas:

Kadangi neturtingas kaulo- buVęs girtns”

liūs neturėjo lėšų sėdėti už-. Kantorius neteko savo pric- 
sienyje, tai jis prašėsi savo lėlių mulų paramos. Reikėjo 
Įirietelių, kad jam gelbėtų, ieškoti Įielningesnio gyvenimo, 
Chadži—Rhoofao draugas mu- negu mečetės kantoriaus vie
la Chadži-Dfeidžiora kreipėsi i ra. Nutarė vykti j aukso šalį. 
užsienio moksleivių fondų,! Sumanyta — padaryta. Patsai 
prašydamas jam pašelpos. Sa-į kantorius nebuvo ištikimas 
vo prašyme jisai nurodė vLus’ savo pašaukimui. Visų gyve-
kantoriaus gabumus ir pažy
mėjo aukštosios meno moky
klos vardų, kurioje kantorius 
manas mokslus eiti.

Neturtingus tuomet moks
leivius šelpė Amerikos drau
gija, vardu Pedaracija. Mu'ų 
protekcija suteikė kantoriui 
stipendijų. Pedaraeijos pade 
damas kantorius cibulizavosi 
Monachijume. Užbaigęs ne
pradėtus mokslus sugrįžo į 
Auganistano sostinę, miestų 
Kabul.

Čia jisai, žinoma, turėjo 
parodyti savo mokslų. Vienų 
gra'žių dienų, verčiau naktį, 
kantorius vienoje konditorsko-

nimų jovalu misdamas* pradė
jo tuo pačiu jovalu ir kitus 
maitinti. Ištikimieji islamo 

(garbintojai atsisakė jovalu 
misti. j

Prieita prie tos profesijos, ! 
kurios imasi visi ekspreziden- i

IŠ RADIO STOTIES Į WEST SIDE ja. Ne, gerbiamieji, nekaltin-įgalima išmokti tik skaitant į banketus vesti ir t. t. TaiPg 
kini jaunimo; kaltinkim patys'geras knygas ir katalikiškus yra tikras faktas. Nieks to 
save, kad mes jo neraginame laikraščius. Kurie knygų ir negali užginčyti.
skaityti lietuviškų laikraščių, laikraščių neskaito, tokie žmo- 
Nupirkim gerų, su įdomiais Įneš visai mažai težino, 

aprašymais knygų, matysime,1
s, • . . . ... Daug yra mūsų draugijose
kaip musų jaunimas skaitys. ' °

a adų, bet kas iš to, kad tokieDabar, darant katalikiškoj 
spaudos vajui, “Draugo’’ re
dukcijoj! partraukta gerų kny- 
gų, gražių lietuviškų pasakų. 
Jei tokios knygos pateks į 
mūsų jaunimo rankas, jis ne- 
patlės jų tol, kol neperskaitys.

Jeigu kam' neparanku yra 
nuvažiuoti į “Draugo’’ redak
ciją, kreipkitės į mane, aš pri
statysiu įvairiausių knygų ir 
laikraščių ir duosiu patari
mų, kokios knygos užintere- 
suos jaunimų.

I Knygos ir laikraščiai gali 
visus išmokinti būti geru kal-

pi įmininkai nemoka susirin
kimų arba vakarų vesti, ta
čiau nori pirmininkais ir drau 
gijų vadais būti. Toks pirmi
ninkas, arba vakaro vedėjas, 
nė sau, nė publikai naudos ne
padaro. Dėlko taip yra? Dėl 
to, kad tie žmonės neskaito 
knygų, laikraščių. O jei skai
to, tai visai mažai. Jie sako: 
teskaito vaikai, tai ne mano 
darbas, o patys niekams lai
kų praleidžia. Skaitydamas 
knygas ir laikraščius turėsi 
daug naudos ir būsi geras vi
suomenės vadas; visi tave

bėtojum, geru vakarų vedė-1gerbs, viskų žinosi. Kuris tik 
jum, draugijų pirmininku ir j yra daug knygų skaitęs, tai 
gabiai susirinkimus vesti, ir! moka gražias kalbas sakyti,

* geru visuomenės vadu. Viso to gražiai sus-mus, vakarus,

Jonas Romanas, tenoras, pakviestas ateinantį sekmadienį, 
tai, eksministeriai, eksprofc- lapkr. 15 d., dainuoti Pasaulinės Parodos 1933 m. Chicago’je 
šoriai, eksartistai ir ekskanto- lietuvių-ukrainiečių programoj per radio iš stoties W9XAA 
riai. Taip ir Chadži — Rhoo- (25.34 mefers, 11840 kilocycles) nuo 3 iki 3:30 po pietų. Plo
no kantorius paliko redakto- gramas bus girdimas ir iš stoties WCFL (970 kilocycles). Iš; 
rimu. Nuvyko į Riešutų Salų, radio stoties p. Romanas atvyks į Wėst Side dalyvauti Auš- 
į Cibuliij Laukų ir uždėjo sa- vos Vartų parapijos choro koncerto programe Meldažio saiė- 
vo gazietų, kurios tikslu yra ’ je, 7:30 vai. vakare.
šmeižti sau neištikimus mulas ... . - , ■■ —
ir vargo dienomis maitintoje-i 
įę — Pedaracijų. Salem Alei-;

: kum !

IŠ LABDARYBĖS CENTRO m iš savo mielaširdystės pa- Į

AR VISOS ATLIKOTE SA
VO PAREIGAS?

Ar visos kuopų valdybos 
atlikote savo pareigas reika
le rinkliavos bažnyčioje? Jei

įėmė į savo globų gydyti. . . , . . , _ ...J i Atsisaukimas į katalikus ir
Jo broliškumas, mokslas, pa- katj».1ikižkfl.s draugijas

naudojant naujausius išradi- ‘ 
mus liuosuoja sustingusius'

• • ' tmano sąnarius; pradedu pa-

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL

bei veikėjus.

Tat ir duba r, darant “Dr
augo“ vajų, galite įsigyti j- 
vairiaušių knygų. Tuo sau ge
ra padarysite ir katalikiškų 
spaudų parernsile.

Dabar prašau visų biznierių 
savo biznį garsinti “Draugo“ 
dienraštyje. Išgarsinsite savo 
biznį ir tuo paremsite kata 
Ūkiškųjų spauda.

“Draugas“ kviečia visus 
ir Į koncertų ir prašo visų iš 
anksto įsigyti tikietus. “Dr
augas“ visados gražius kon
certus surengia. Jis niekad 
publikos neapvilia.

Męs, katalikai, savo spau
dų galime visokiais būdais 
remti. O kaip bus gražu, ka
da mūsų spauda gerai gy
vuos. Visi po biskį prisidėda-

(Tųsa ant 4-to pusi.)

vaikčiot, svėrių 13 svarų dau
giau ir jėgos stiprėja. Tai ne

purios da neatliko, privalo ^pasakytas man džiuagsmas! 
tuojau paprašyti savo gerb. ^er medžioklės nelaimę, šu- 
klebonų, kad rinkliavų, pas- v*u susižeidęs ligoja. Du metu 
kelbtų. Labd. Sų-gai dabar la- Odelius skausmus kentėjau li-

Gerbiamieji ir gerbiamosios! 
Dabar eina mūsų, katalikiš

kos spaudos, vajus. Tat, visi 
stokim i darbų ir platinkirn

katalikiškųjų spaudų. Stokim 
į kontestininkus-es, raginki m 
viens kitų skaityti katalikiš
kus laikraščius ir knygas; ra- 
ginkim mūsų jaunimų skai
tyti lietuviškų spaudų.

Dažnai mes .nusiskundžiam 
mūsų jaunimu, kad jis ištautė-

MĖGO VALGYTI, IR 
DABAR VALGYTI 

JI JAU GALI!

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ 9?

bai reikalingi pinigai, nes 
trumpu laiku reikės morgičių 
$7,000 sumoje atmokėti.

Labd. Sų-gos žemė jai’ for
maliai pervesta vyskupijos 
globon. Tai atliko spalio 21 d. 
komisija iš kun. Vaičiūno, 
adv. J. Grišio ir A. Nausėdos.

C. V.

AGITACIJOS KOMISIJA.

Stasaitienė aukojo maisto. Ge
ri mano šeimininkai B. M. Po- 
sankai irgi daug manim rū-

. . pinasi. TaigLgyvenU pas lab- Dau* kentėjimo nuo taip vadinamo ,Plas. Šimtai gydytojų tyrinę- . .. “nevirškinimo” ar rūgštinės dispep- Į
. j .. ' . daringus žmones pp. Kavaliau sijos gali būti išvengta, jei kiekvienas ;

galėtų flnotl u
name. tūkstančiai tokių

Širdingai prašau

goninėse lovoj nepasijudinda-

jo mane; daugelis lankytojų 
netikėjo, kad gyvas liksiu. 
Bet, ačiū Dievui, esu da gyvas 
ir einu sveikvn.

Kęsdamas baisius skaus
mus, ir gydydamasis likau be 
cento, bet mielaširdingi žmo
nės neapleido manęs ir tikiu, 
kad išvaduos mane iš tos ne
laimės. Daugelis žmonių pa
vieniai ar organizuotai aplan-

llGtUVl Cl kaip p-lė Lillian 
Ralston patyrė. $1

visuomenes nyelaširdingos pa New York city 
,, i • i ii biznio moteris, kugelbos. Neturiu cento gydyto ri gyVena 11G0

jui užmokėti, vaistų nusipirk- raxk Ave- sako: 
ii, nė iš ko maitintis.

Labd. Sų-gos Centro Valdy
boje yra taip vadinama agi
tacijos komisija naujoms kuo ne aukomis. Vietinė Labdarių 
poms organizuoti ir apsilpu- •’ kuopa kas mėnuo skiria po

“Aš kentėjau nuo 
galvos skaudėjimų 

ir sesutės Ir širdies degini
nių po valgio; ne- 

. . . , gaėjau miegoti
leido, nuoširdžiai prašau ir kaip bučiau turėjus; 
jūsų pasigailėti manęs biedno Jaučiau gerai 

ligonio.

Brangus broliai 
lietuviai, Dievas manęs neap-

niekad nesi-

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 pageidiĮŲj^ 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų“. .„j'.k

C" ’>
Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 

“Draugų”! ■ - *
Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

t ** • i , • i - ■ ‘Per penkis metus aš eksperimen-
Kiek kurio malone, tavau su gyduolėmis Ir treatinentais,

sioms gaivinti. Dabar kaip tik 
laikas agitacijos komisijai pra 
dėti savo veikimų Cliicagoje 
ir apylinkėse.

Dėl to, Labd. Sų-gos kuopos 
rengkit prakalbas ir kvieskit 
agitatorius su prakalbomis. A- 
gitacijos komisijos narių adre 
sai dažnai skelbiami ‘Drauge’.

e. v.

MIELASIRDYSTES
DARBAI!

Cicero, III. — Brangiausias 
žmogaus turtas — sveikata. 
Viena gražiausių žmogaus do
rybių — mielaširdystė. Be 

mielaširdystės vargšams ir li
goniams nebūtų . jokios išei
ties.

Širdingai ačiū Dr. Simonai
čiui, kuris mane, vargšų ligo-

Rydami ar laiškais, šelpia ma- prašau pagelbėti aukomis dėl iki patyriau apie Pape’s Diapep- 
1 1 . . sin. AS dabar esu suvartojusi tris

maisto ir gvdymos. pakelius; laimėjau penkis svarus i’’ ,
c. ... . ' , . . jaučiuos puikiai."
Sll dėkingumu lauksiu pa- Jeigu jus irgi kenčiate nuo rugš- 1 

lumiĮ; gasų, išpūtimo, vėmimo, gal-

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

' s
Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

$19.00. Kp. valdybos narys'gelbos sekančiu adresu:
’l'auroza aukojo $1.00. kuopos 1 
narė ūkininkė Globienė auko
jo $2.00 ir be to drabužių; p.

J. Lapinskas,
1432 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

vos skaudėjimų, kvaitulių, ar skau- ' 
dėjimų po valgio — ar reguliariai ar 
tik protarpiais, gaukite dėžutę l’a- 
pe's Diapepsln nuo savo aptieklnln- 
Uo. Tada jums niekad nebereikės 
rūpintis apie tai ką. jus valgote. i

1

BltLY'S VtfCLE
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UETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

nu,

(Tusu nuo 3 pusi.) 
daug padarysiimPsau ir

visuomenei.✓
Knygų ir laikraščių, tikin

tų dėl koncerto ir automobi
liams galite gauti pas mane; 
taipgi ir visokių informacijų 
apie katalikiškųjų spaudų. Gi 
biznieriai, kurie astikreips į 
mane, jų biznį ko geriau
siai išgarsinsiu. 1

Anastazas Valančius,
1226 So. 50 Avė.,

Ciceor, Illinois. „

THE MAINTENANCE OF . XI: Sart and Tate 
THE BEST SOCIAL, ATHLE | XII: Dard (llindu and Mon- 
TIC, ETHICAL AND OTHER golian).
STANDARDS INHERITED j Erom the above schema you 
FROM OUR LITHUANIAN can exactly see and under-
ANCESTORS AND THEIR , stand just where and witli 

INCORPORATION INTO ,whicli languages our Litliua-
man tongue belongs. You im- 
mediately saw that it was not 

------------ classified with the Slavisli.v
J. J. Kripas. This schema was taken bodily

The great Aryan (or Indo 'froni^the Catholie Bncyelope. 
- European, as it sometimes

OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

Radio stotis A J J.
X Šv. Antano parapijos me 

tinis banketas įvyks lapkričio \e^ilel.|anjers)

ėalled) can every well be com- 
prised in the following sche
ma:

1: Teutonic (Germans, Eu- 
glish, iScandavians, Frisians,

dia. It gives you a fair idea. 
J liope, as to the proper clas- 
sification of our Mother-Ton-

22 d., parapijos salėj. Visi ci- II: Romantic: (Italians,

And now we hear from Dr. .there are others who eąually i“Dr. Cuno says that the cia-ihome of the Aryans was in * 
Taylor in his elaseie bookjiavor not only Europe butidle of the Aryan Rače is to J the great swamps of Rohit- 
“Origin of the Aryans” page niore especially Lithuania asjbe sought in plain^ of North- no. The archaic cbaracter of 
15, “It niay be surmised tkat|tho place of origin or cradle era Europe where Lithua- the Lithuanian language in- 
if we possessed a Lithuanian j ot the great Aryan Kace. Page ! niaus, Celts, Teutonic and duced him to believe that the 
iiterature of a date contempo- 29 of the šame book we read: j'Slavic tribes were living and Llthuanians were a surviving 
rary with the oldest literature (“Dr. Geiger maintains that whom he regards as auto- relic of this oldest Aryan 
ot India it inight be conten- no pioof has ever been addu- chthonųus.” Rače.”
ded with great reason that 
the crądlę of the Aryan lan
guages nidst have been in tlie 
Lithuanian region.” This cer-'of the Aryans is more proba-

ced of any Aryan migration 
from esat to Mest, and that

The šame book page 41 goes 
as follows: “Dr. Spiegei says 

grounds tIle cradIe that the home. of the Aryans 
mušt be sought in Europe 45-

(Continued to-inorrow)

teini, is an amaaing statė-,hly to he sought in Europe allelled latitude?>
ment and very positive m pur- rather than in Asia.” Page
pose to say the least.

i------ . ----- ...
Būt 30 of the šame book ve read: Page 43 of the šame book:. 

“Dr. Pasche says that the'

PROBAK

Knygos * * * *

gue.
Erom the schema you noticed 

that all tliese languages were
named under the great head 
of Aryan. Now there are ma- MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga,'parašė A. Jakštas 

400 puslapių kaina ...................................................... $2.00

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

ceriečiai, ir bulvariškiai, ruo- ., . o , iny theories about the place p p ų ......................i’ t,„„kete *re“d‘> bpa,uards- Portugeee, * BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, WraM D-
šiasi dalyvauti tame bankete. j^jiae^ 
Šeimininkės lanko biznierius, 
ir šiaip’žmones, prašydamos 
aukų sakytam bankietui.

Per banketų bus išpildyta 
dailus programas. Bus atvai
dinta “Tarnas įpainiojo”, vie
no veįksmo komedija; jų vai
dins J. Lapeikis, S. Cučiutė, 
Narkrošius ir K. Žilvitis. Rė
žis. J. Lapeikis.

Romans, Ladins, 
Eriauls, Roumanians)

UI: Slav: (a, West Slavs: 
Wends, Poles, Tchechs, Slo- 
vaks)

(b, East Slavs: the Great, 
White and Little Russians 
(Ruthenians).

(c, South Sldvs: Slovėnės 
and Serbocroats.

IV: Creek (With strong Šla- 
visli štrain),

V: Celtic; (a, Gauls)^
m ™ X , , . . , b, Cymri (Welsh and Cor-Tai bus 20 metų sukaktuves.

X Dievo Motinos Sopulin
gos draugija taip-gi rengia
šaunų vakarų, lapkričio 29 d.

Vakaras bus parapijos salėj 
Kiek teko nugirsti, vakaro 
komisija smarkiai darbuojas, 
kad suruošus puikiausių vaka
rienę ir dailų, sukaktuvėms 
pritaikintų, programų. Nepa
mirškite lapkr. 29 d.

RAGINE, WIS.
Iš Susivienymo apskrities 

darbų.

Lapkričio 8 d. parap. sve
tainėj buvo S. L. R. K. A.

c, Bretoną.
d, Gaels (Irish and Scotch) 
VI: Lettic or Lithuanian 
VU: lranian (Persians, Af-

ghans, Baluchis, Ossetians, 
Kurds).

VIII: Indian (llindu), Ka
li r.

IX: Armenian (Mixed type) 
X: Albanian

Auka bernaičių kolegijai.
Racino atstovas Vaiskus į- 

nešė paaukoti $100 bernaičių
naujai kolegijai. Kun. A. B&- 

Wisconsin’o apskrities šuva-' Unskas karštai pargmė ir pla. 
U avimas. Atstovų ir svečių gjaį aiškino reikalų lietu

viams aukštesnės mokyklos
Amerikoj. Sumanymas paleis- 

susirinkimų, vietos klebonas tas perbalsuoti ir nubalsuota 
kun. A. Balinskas atkalbėjo paaukoti šimtinę.
maldų ir po to sveikino at-' Tokiu budu ir Wisconsin’c 
stovus, nurodinėdamas, kaip L. R. K. S. A. apskr. vardas 
svarbu yra turėti apskritį ir bus įrašytas kolegijos rėmėjų 
kaip malonu suvažiavus ben- knygose. Apskrities ižde da li- 
drai svarstyti savo ir tautos ko suvirs $200.
reikalus; perbėgęs nuveiktus 
apskrities darbus, kvietė rim
tai svarstyti reikalus.

dalyvavo 30.

Pirm. A. Stankui .atidarius

of origin of the great Aryan —— pąrase iž-ras A. Maliauskas 20c.
Rače The old būt now obso- K0K&J0S BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
lete opinion was that the Arv- JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
aus originated someplace in ŠVENC- ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
Asia and then migrated to MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku- 
Europe. We shall not dwelf krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
on this point with our own'
pet theories būt >vjll snbmit .
to ourselves tlie opinions of ^aRia.........«.......................................................... j
excellent, lipe scholars. i EUCHAKISTUA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. |

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
lirst of all did the Aryans ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešimus ir ilius-

of Europe migrate from Asia tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c.
into Europe or was it just GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
tlieopposite T According to the ............................................................................ |qc

Smithsonian Rteport, 506 NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
SM6R37, page 475 we read v kaina .............................................................................. 75c.
that; “Dr. Latham says that KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Ųangūnas 4-rių veiks
it is unreasonable to derive j mų drama, kaina   ...................................................... 25c.
the majority of the Indo — | ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
European languages froma: Pranas Jakštas, kaina...................................................50c.
continent to which only two GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla- 
members of the group are; pįų knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
known to belong. These lan- ’ TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
guages have grown out of the pr Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
dialeets once ekisting withinl, 246 puslapių kaina ........... :.................. . ................ $1.75
tlie parent speech itsetf and. TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
i t certainly appears more pro- j Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 
bable that two of sucb. dia- ^VENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- 
lects or languages should ha<_ g 7_toj0 Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
ve made their way in to a j kun J. Bikinas, kaina...................................................... 90c.
new world„ aeross the bleak' PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
plains of Tartary, than that t.TETTTVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina 20c.
DIEVO AKYVAIZDGJE, vertė Byrąs, kaina ..........40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina .......................   15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

Zajančkauskas kaina ....................................... . 15c.
ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.i

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų. 
Nugaros zkaudajima, šalti. Ranku.

( tik na ronaz ).
Tukitančiai žmonių yra Uainrde e Į 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dalumo Galinga Moatia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria au> 
lig naudos gydymo. |
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu eztra už persiuntime. 

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKBVS NEW DISCOVEKY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bbx $52 
Hartford. Conn.

* * *

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

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

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

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

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

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

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

ADVOKATAI

JOHN R. BORDEN

seven or eight should have 
done so.” In other words Dr. 
Latham thinks with most mo
tiem scholars that the origin 
of the great Aryan Rače was 
some place in Europe, and not 
in Asia.

(John Bagdztunas Borden)
ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolpb $727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
—- arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už S — |i už 10 

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION
«M ntll AVINUS

Stop 
Itching

HSkio
Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 36c., 60c.,
31.00.

This new cheese 
treat

žemo
PC)R I p R . -r Irt; S

liemx* new achieve- 
ment! Rich mellovr cheese flavnr 
plūs added health ąualities in 
wholesonie, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elemente of rich milK. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every oru 
caneatit freely!

Velveeta spreads, 9Kces. melts 
and toasts beautifully. Try a half • 
pound package today.

KBAFT

Velveeta
ų The Deliciou* New Cheetė Food

I Valdyba ta pati.
Ateinantiems dviem metam 

vienbalsiai išrinkta ta pati 
Buvusios Wisconsino “Lie- valdyba. Anot kun. A. Balins-

tuvių Dienos” Racine, liepos ko,' geresnės mes nė negausi- 
26 d., apyskaitų darė B. Vais- me.
kus. Pasirodė, kųd peliyi liko Girtinas reiškinys, Kad visi 
$180. Pranešimas priimtas, suvažiavę atstovai dalyvavo 
Pirm. A. Stankus Racino 67 pamaldose. O gerb. klebonas 
kuopai, darbuotojams ir ren- kun. A. Balinskas sveikino vi-f t w I

gėjams dėkojo, nes šiais sūn- sus-ir linkėjo sėkmių visuo- 
kiais laikais maža kas galima se darbuose Bažnyčios ir tau-» Į
nuveikti nors ir geram tikslui, tas labui.

S. L. R. K. A. Wis. apskri-, Pavaišinti,
tvs “Lietuvių Dienas” rengia' E. Jurgaitienė, A. Vaši 
kas vasara (jau ketvirti me-iliauskienė, O. čiapukienė, S. 
tai), į kurias būna kviečiami Kumpienė, E. MarkunienČ ir 
aukšti valdininkai ir garbingi p-lės A. Zizminskaitė su Ii. 
svečiai. Žinoma, po tokių iškil-1 Mockaįtė atstovams suruošė 
mių, ir gražaus lietuvių pasi- ’buvo A. Vasiliauskas, Pa
rodymo, ypač dalyvaujant pen skanius pietus. Šeunininkum 
kių parapijų chorams, vieti- valgę atstovai draugiškai pa 
niai anglų laikraščiai būna sikalbėjo, o jaunesni ir pašo- 
pilni gražių aprašymų apie ko.
lietuvius, pagyrimų. j Garbė racimečiams, kurie

Kitais metais Wisconsin’o moka draugiškai, maloniai
“Lietuvių Diena” bus Port svečius priimti.
AVaslnngton’e, Wi< ( v j B. V.

In Dr. Tyler’s book: “The 
New Stone Age in Northern 
Europe” page 261 we read 
that “Kossina plačtes the 
cradle of the Indo European 
c u lt u re in S. Seandanavia, 
Denmark and Nortbwcstern 
Germany wherever migalithic! 
monuments with their cbarac- į 
teristic pottery occur.” This j 
also very clearly points to 
Europe and not to Asia as tlie 
place or origirf of the great į 
Aryan Rače. i

“Draugas”

A. A. SLAHS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington SL 
Room 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4146 Arcber Avė. Tel. Lafayetto 7887

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.
Namų Tel. Hyde Park 8896

Murins valo, švelnina ralvtna 
be pavdjaus. Jus ją pamėrelte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Reauty” ant pareikalavimo.

Ok,Dpt.H.S..9B.OIiieS(.,ClucM»

Tyroa, Aiškios, Sveikas 

GRAŽIOS AKYS 

Vra dideli*

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki S vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Vųlandoa — 7 Iki 9 vakaie 
Utarn.. Ketv. ir Subatos vakaro

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thl. I* r FnmouR Vlvanl Sėt and In- 
CludpR tarė povrter. Rnu*e, 7»e,
Tlsaua Cream ' 11.00. Pepllatnry 11.00, 
Faclal Aatrlnitent 61.75, Bath Salt l.M, 
Tollet Water 61.25. Perfume 62.75, Brll- 
llantlne 75c. Slcln TVhltener 76c. Totai 
Value J12.00. Speclal prlce, 61.17 for all 
ten plec.s to Introduc. thla line.

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

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Baa Vau M0-9th Avenue, New YmJi

Bt'LL Rl'NN ■Bdl Whw WHI Get tire Real Exercisc?-T»kc One Gwwi (iu>,r, m*1 Youll Win the Beri 
T

*5*1
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DRAUGI S

CHICAGOJE
BILIJONAS DOLERIŲ. į ris darosi iš biznio, lieka mu- 

------------ * * su tautiečių tarpe. \
Nors iki Kalėdų dar turirue įvairių bizniškų įmonių lie 

apie pusantro mėnesio, bet ja«rttuvių tarpe jau netrūksta, y-

ginu garsinsis, stiprins musų ^2j dienraštį. Taip dalykams ei- 1
■* nant, augs, didės ir bujos mu- yPal®nflvlnal

sų vienybė, visi stiprėsime, o X|<į sustirusius Įi|
reikale geriau įstengsime vie- i till!i •duodamus)!
ui kitus sušelpti. muskulusmilu. .

WEST SIDE ŽINIOS.

DAKTARAI:

kalbama ir rašoma apie kalė
dinio biznio padidėjimų.

Valdiški biznio dalykų žino
vai jau paskelbė, kad šios 
šalies .'žmonės kalėdiniu metu 
savo pirkiniams išleis apie 
bilijonų dolerių. Tai nebūsiu 
tiek išleista, kiek būdavo iš
leidžiama geresniais laikais 
tuo metu. Bet vis-gl tai milži
niška suma.

Amerikos lietuviai neatsi
lieka nuo kitų ir Kalėdų me- 
t,u daugiau dalykų perkasi,
negli bile kuriuo kitu metų' biznį pas tuos, kurių skelbi* 
l ūkotarpiu. Todėl šiuo laiku !mūs matote “Drauge”. Paro- 
iabiau, negu kitu, tinka pri- klykime biznieriams, kad užsi
minti musų senai skiepijamų i moka skelbtis “Drauge 
lietuviams obalsį “savas pas biznieriai, matydami

pae Cliieagoj. Nedaug terasi- 
me tokių pirkėjų, kurie nega
lėtų gauti sau pageidaujamų 
reikmenų lietuviškose parduo
tuvėse. Be to tos pačios rūšies 
turime daugiausia ne vienų 
Sakvsime

X Žinomų biznierių pp.

Liniment
Jausnauskų dukrelei Bldelijai padidint bazaro pelnų,
šiomis dienomis padaryta ger- ^au,s nutaiė ir tų nutarimų 

OP*™6'* šv- Kryžiaus ^iW*atnešdama
auksininkų kiekvienoj didės- Operacijų darė dr. I«• *• Ariu sųjung.e-

Zalatoris. - Ligonė sveiksta. ums.
Tretininkų draugija uoliai

nėj kolonijoj turime po kele
tų. Taip yra ir su drabužių x M. S. 55 kp. savo sus
parduotuvėmis ir kitomis biz- lapkr. 10 d., nutarė da kartų .110 8’^iu patekintu,
nio šakomis. smarkiai pasidarbuoti ruošia- ir jai labai ačiū.

Mes savo skaitytoj ūsą vi
sada karštai raginame daryti

o

savų”. Be to šio obalsio šie- pastangas ugdyti ir stip 
biznierius ir ma

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5360

I DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
į Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir va.kų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieni), nuo 
pietų iki S vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis Nik 
iškalno susitarus

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehlll 820

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE R0AD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutartį

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Cliirurgas

Ofisas 2)03 WE8T 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. y. 

, Nedėlioj pagal susitarimą

mani parapijos paukščių baza- Aušros Vartų moterų ir 
re prie “bingo”. Sųjungietėnis merginų draugija taip pati 
paskirta vakaras prieš pat daug pasidarbavo ir už tatai j 
“kurkiu dienų”, lapkr. 25. širdingai dėkui.
Kitais vakarais “bingui” va- Parapijos choras, Lietuvos 
dovauti kviečiami: parap. cho- Vyčiai, Nekalto Prasidėjimo

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So ltichniond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOt'lS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland A.ve. 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.

Ofiso Tel. Victory 3687

Tel. Lafayette 6793

. DR. A. J. JAVOIŠ i
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vaju 

Office: 4459 S. California Avę.
Nedėliojo pagal sutarti 

-------------------------------------------------- -—— s

Tel. Wėntworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Cliirurgas

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374 6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakareDR. J. P. POŠKA

3133 S. HALSTED STREET

Tel. Grovehill 1595moki
niai daug padėjo. Visiems 
Širdingai ačiū už darbų ir pa
sišventimų.

Padėkojus bazaro darbinin
kams, noriu nepamiršti ir *tų 
dolerių, kūrinos parapijoms 
ir svečiai sudėjo ant bazaro 
aukuro. Patėmijau, kad kaikti- 
įie su tokiu nuoširdumu da-

“Dr iaS’ au®r*nė ir dr-ja; draugija ir mokyklos 
ir tretininkų brolija.

met privalome labiau laikytis Iri liti savus 
ir dėlto, kad pergyvename I lydami geras pasekmes iš pa- 
slinkius laikus. Lai pelnas, ku-1 siskelbimų “Drauge”, dau-.

GRABORIAt;

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišąujtti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

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

Tel. Cicero 6927

Phone Boulevard 4139

A MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply-^A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY f. MAŽOKA
GRABORIUS IB

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

Iriems reikalams. Kaina priei 
namą.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

X Ryt generalė Aušros Var
tų parapijos chorė painoka. 
Visi choristai būtinai turi 
susirinkti. Sekmadienį, lapkr. 
1.5 d., choras Meldažio salėje 
pasirodys su naujomis daino
mis.

X Meldažio salėje ateinan
tį sekmadienį Aušros Vartų 
parap. choro jubilėjiniam kon
certe debiutuos naujas daini- 
ninkas-baritonas p. Leonar
das, kuris pereitų antradienį 
dainavo per radio Peoples Fur 
niture Co. programų.

X Moterų Sų-gos 55 kp. pe- 
į eitam susirinkime nutarė “in

DR. A. L YUŠKA
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.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 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-8 po

2422 W. MARQUETTE ROAD piet. U tara. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

gal, nebuvo galima pastebėti. Tel Canal 0257 
Dar kartų širdingiausiai a- į

čiu visiems bazaro bendračiai-1 
linosi savo turtu su bazaru,! biams. .' (
kad ilgai, ilgai nebegalėsiu. Kun. J. Maeiulionis, ' I j821 ^outh halsted street 
jų pamiršti. Kaikurie ne vien M. L c A. V. par. klebonas. Kadencija e<o<> s. Arte.ua Av4

____________________ I Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUg

O t 1 ■ a •

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9377

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Taimau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

S, M. SKUČAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Moęeevalt' 7599

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED4JAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

Kea Phone 
Euglewood 664J

! Wentworth 3000
Office Phone 

Wentworth 3000

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

į bazarų atsilankė, bet ateida
mi atnešė ir dovanų. Visiems! Joks žmogaus žodis negali1 — .
tariu širdingai ačiū; Už jūsų atstoti Kristaus pasakojimo. Ofiso Tel. Victory 6893 
prielankumų parapijos reika- Todėl įsigykite iš “Draugo”
lams teatlygina jums šimtelio- knygyno ar nuo “Brango” 
pai Dievas. talkininkų Naujįjį Testamentų

Jeigu buvo kam kokio ne- ($1.25), kur rasitecorpore” dalyvauti jubilėji- .
, , x - -v , smagumo, arba nemalonumo, nasakoiiinu«Uiam choro koncerte ir iš ank- ? , pasdKojimus.

sto įsigijo tikietus. prašau atleisti, nes tai nebuvo 
iš blogos valios, bet gal dėl j 
greitumo ar dėl didelio įsi
tempimo ir kaikurių dalykų,

X Policininko ir ponios 
Zaurų dviejų metų dukrelei ne 
senai padaryta gerklės ir no
sies operacija, Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Kūdikis sveiksta.

X Graborius Lekavičius 
savo biznį plečia ne vien lie
tuvių, bet ir svetimtaučių tar
pe. Gražus, mandagus patar
navimas yra geriausia reko
mendacija.

X Aušros Vartų vyrų ir mo
terų dr-ja šiais jubilėjiniais 
metais naujus narius nuo 16 
iki 30 m. amžiaus priima be
įstojimo mokesčio. Gruodžio Palengvins akių įtempimą kuria 
6 d. per dr-jos “bunco par- est‘ prieža“tim «*lv°s ^sudėjimo, 

ty” bus paskutinė proga pusi- mo> skaudamą akių karštį. Nulinu

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASi

iai

Nuliudimo valandoje 
prie manęs, patarnausiu simpatą- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau nc^gu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dyįyti. aplįkacijų.

...... -t cataractus. Atitaisau trumpą regys-
liėiUdoti laja lengvata. Norm- tę ir tųiimą regystę.

kreipkitėsltįpii isiraš-vti iš MjikMtn kvip ' Priren»lu teisingai akinius visuose 
«(Znr.oiiLįu įfeuasyu 1S aUKStO KVle- atsitikimuose, egzaminavimas daro-

č.įailli atsilankyti ir išpildyti mas su elektra, parodanča mažiau- 
r ■ sias klaidas.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Speciale atyda atkreipiama moky- 
,r .v- ,ui . glos vaikučiams.X Vyejų 24 kp. Vitkui as —— Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 

šodciai bus lapkr. 21 d., Melde- |kare' Nedėlloniis nu° 10 iki 12- 
zio saloje. Paremkime savų- pą laiką su nauju išradimu
jį jaunimų.

Už i k BAZARŲ BEN
DRADARBIAMS

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. boulevard 7589

■' w

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ j 
« visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų j

patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GR4B0RUI 

Didysis Ofisas
46054)7 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742 I

tjtzhat CUa d 1 ^tel- Jarde 1829SMJle. — Po poros sa
vaičių sunkaus, įsitempto dar- UK. G. SLRNER 
ho, laimingai užbaigėme baza- akiu bbecialistas
rų. Prie bazaro pasisekimo

Į daug prisidėjo parapijos ko- { 
mitetai, tad už jų taip gražų 
pasidarbavimų tariu širdin
gai ačių.

Be komitetų, daug pasidar
bavo Kv. Onos draugija; ji su- 
kolektavo dovanų iš parap'- 
jonų ir biznierių ir gražiai 
vedė sunkų virtuvės dalbų.
Ir joms tariu ačiū.

Moterų Sųjungos 55 kp. prie 
“bingo” taip pat daug pasi
darbavo; joms Labai gerai pa-

Ofisas ir Akinių DLrbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—I 

Nedėliomis: 19 Iki 11.

Tel. Cicero 6766

DR. A. fi. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2 4 50-2461

DR. S. A. DOWIAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitaru*

DENTIST AI
Pnone Boulevaid 7642

DR. G. L VEZELIS
DENTlSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. RŪTH
Kristaus GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street 

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

10-12

Tai. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS

4712 So.'Ashland Avenue .
Vai.: Nuo 16 ryto iki 9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 *o 

platų: 7—8:M vakare 
Nedėltomto 19 Iki M 

Telefonas Midway 2880

Rea Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Teief. Wilmette 196 arba 

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

ir Ketvergais vakare

Tele. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-Rey

LIETUVIS DENTlSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 • W. 14 ST. Cicero, III.

Vėl.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Oazes, X-Ray, etc.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8206
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTlSTAS 

Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

6668 80. WKHTKRk ATM

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTlSTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO. ILI.INOIH 
Prleėais lietuvių šv. Antano Bainyčlą . 
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 Ir 7-9 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4149 Archer Avenue
y ai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0086

A. L. DAVIDONIS, M. 4
4910 SO. MICHIGAN AVENUE j 

TeL Kenwood 5107
Valandos:

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

apart Šventadienio Ir ketvirtadienlr

Tel. Hemlock 9749 

Res. TeL Prospect 6619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Ofisas Tel. Grovehill 0617 
Res. 6707 S. Arti

Tel. Grovehliy

DR. J. J. SIMAITIS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2423 Wcst Marųuette Road
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitariu

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69t(i Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:80 vak 
A.part šventadienio ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A- S LAKI S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Franciscu Avė,)
VulatidOH: 10 Iki.12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki S vai.).
Seredomis ir Nedljiomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boui. 6*14j

DR. BERTASH DR. NAIKELt
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

Ofiso ir Rez. Tel. Boui. 5918

▼ai.: 1-9 Ir 6:94-9:94 vai. vak. 
Nzdėlloj susitarus

VaL: 1-4 ir 7-9 vai. vakar*
W*d*ltoJ

t

Arte.ua
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CHICAGOJE vė 10 bil., M. Tamanauskienė 
— 4 bil., E. Nedvarienė — 3 
bil., U. Gudienė — 10 bil.

sų pirm. P. Šaltimierui, ko
misijai ir visiems darbinin
kams: Varakuliui, Petruliui,

NUŠOVĖ VAGĮ.

Bridgeport. — Jaunas lie-

Platus rėmėjų veikimas.
A. R. D. nepasitenkina vien 

šelpimu savo globojamos įs-

“Praizų” davė ir biznio įs
taigos: p. Junevicz, Daugėla, 
Auburn l'ancy goods krautu-

Rimkui, Oernauskui, Bruk-
niui, Chutty, Pikelienei.

Ačiū taipgi “Draugui” už
tuvis J. Petrauskas, sūnus i taigos, bet randa ’progos vi- vė, Ijovick, A. Szarzynski, Čer garsinimą, taipgi Peoples Fur
plačiai žinomo rūbų krautuvės Į suomet dalyvauti plačiosios! kauskienė, Puleikienė, Gedvi-unture Co. ir Budrikiu, kurie

W. of A. susirinkimas įvyks 
lapkričio 13 d., Amalgamated 
centro name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. 
Bus valdybos nominacija* I 
1932 metams. Yra ir daugiau 
svarbių reikalų svarstymui

dviejų. Finansų ministerijos 
žinioj šiuo m. yra 42 mil. lai
psnių spirito atsargos.

“D. N.”

savininko J. Petrausko, naktį 
įš antradienio į trečiadienį nu
šovė vagį.

Buvo taip: p-nų Petrauskų 
krautuvėj, 3312 So. Ilalsted 
st., keletu sykių įvyko plėši-

visuomenės darbuose ir remti i lienė, Naujokienė, . Kuprienė, i malonėjo per radio tų vakarų Į Visi malonėkite dalyvauti.

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE 
HAGOS TRIBUNOLO 

SPRENDIMĄ

buvo apskaityta 1926 metais. 
Galimas daiktas, kad prie da
bartinės suiiutė,- visi gyven
tojai nebuvo (iškaityti, arba 
gali būti, kad per pastaruo 
sius kelis metin daug žmonių 
žuvo nuo bade
liaujamų karu.

.21’ ir nepa 
r ū.‘

mai. Tai du jauni broliai Pet-'i abu seimu išrinko atstoves ir

visus kilnius sumanymus. ! A. Židonis, A. Saukas, S. Ci- paskelbti.
Štai, dabrir įvykstant net I bulskienė, Žiogienė, Aleliunie- Vyčių Karvelėlis

dviem naudingų organizacijų į nė, Nausėdienė, Urba. Visoms Nuo redakcijos. Jau antrų 
seimam, būtent Labd. Są-gos!ir visiems lai Dievas atmoka sykį prašome tamstos — ra-] 
ir Bernaičių kolegijos rėmėjų I už gerų širdį. šant korespondencijas rašyti i

Atstovės į seimus. aiškiai, neskubinant. Prašote

F. Prusis, sckr.

LATVI 101 ATPIGO 
DEGTINĖ

Visa vokiečių spauda paini j 
nėjo llitagos tarptautinio t is

Į mo rūmų sprendimų li.tt .•;ų
lenku tranzite bvloj. V.’elle 

.1 , ‘t telegramų agentūra, piane.' . ■

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
A

rauskai sumanė nakvoti krau
tuvėj ir laukti plėšikų. Apie 
savaitę laiko tereikėjo laukti. 
Sakytų naktį apie 1 vai. budė-

... ipaskyrė aukų. Gražų A. R. D. ] Kadangi šį mėli. įvyksta net mūsų korespondencijas dėti
centro pavyzdį seka ir sky-jdu seimai,
riai. Visi veik visuomet prisi-

S *■
deda prie gerų darbų, ar tai

Bernaičiu
Labd. Sų-gos ir pažymėtose dienose; prašymų pakeHi pa,iunas nU() akeyw 
kolegijos rėmėjų patenkiname, o tuo tarpu tam ir „įkirsti kelių kontrabandai,

atvijoj papigintos degtinės lll;1 apie patį sprendinių, pti- 
ir spirito kainos. Tuo norima j beliejo, kad Dangos tribuno

las visiškai parėmė Lietuvos Į ne’as, 22 m 
vyriausybės nusistatymų. Taip' slėpė.

Vienos smuklės savininkas 
Onk La\vn’o priemiesty nušo
vė plėšikų, norėjusį kartu su 
kitais dviem sėbrais įsilaužti 
į vidų. Nušautasis yra R. Ka- 

amž. Kiti pasi-

'to jai išgirdo, kad laftgo stiklai kolonijoj arba bendrame
jskimtelėjo. Tada vyresnysis i visuomenės veikime.
brolis griebė revolverį ir pri 
siartino prie durų. Vagis jau

Naujų narių vajus.

lindo pro išmuštų skylę. Betj11’01^ rėmėjas (Junior Au\i- 
t'uo tarpu gavo kulka. Pribu-
vusi policija rado vagį jau ne
begyvų.

SV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU

GIJOS VEIKIMAS.

mūsų skyrius, kaip kas met, sta mažiausio dėmesio nekrei-Į „es (ĮPotii>ės vartojimas, pa- Pat spauda, komentuodama
taip ir šįmet išrinko atstoves pi ate į redakcijos prašymą 
ir su dovanėlėmis.

Mūsų skyriaus rėmėjos re
A. R. D. turi ir savo jauna- mia Visus naudingus visuo

menei darbus.

PRANEŠIMAI

Susirinkimai.
Šv. Kazimięro akademijo: 

rėmėjų dr-jos, Cliicagos ir a 
pylinkės, skyrių atstovių su- nas

liary). Jį sudaro inteligentiš-1 Dieve padėk rėmėjoms ir to
kus, mokslus einųs jaunimas, liau taip gražiai darbuotis.
Ir begalo veiklus jaunimas, Kodėl rėmėjų organizacija 
kų parodo A. R. D. Seimai auga,
kuomet ten susivažiuoja ir1 A. R. D. jau 13 metai gyvuo- 
jaunuoliai atstovai. ja didžiausioj vienybėj, susita-

Naujų narių vajus prasidės rime ir su garbe nuveikia di- 
su gruodžio (Dec.) 1 d. ir tę- džiausius darbus. Garbė už 
sis iki kovo mėn. Kas prira- tai pasišventelėms šios drau- 
Šys daugiausiai naujų narių, gijos narėms.
per seimų gaus puikias dova-į Norint, kad bile organizaci

šiuo pranešam visuomenės 
žiniai, kad nuo š. m. rugpiučio 
mėnesio 1 d. Tarnas Shamis- 
šeimis buvo atleistas nuo Vy
čių spaustuvės vedėjo pareigų 
ir visas jo padarytas sutartis 
Vyčių spaustuvės vardu lai
kyti neturinčias: jokios galios.

Liet. Vyčių Centro Valdyba

lyginti su pereitais metais, šie 
met buvo sumažėjęs beveik 
pusiau. Sumažintos kainos de 

: gtinės ir spirito prekyboj tuoj' 
[atsiliepė. Pirmų dieną Rygoj 
degtinės parduota už 100,000 
latų, tai yra dvigubai daugiau,

sprendimą, nurodo į didelę joi 
principinę reikšmę.

KINIJOJ 474,787,000 
GYVENTOJŲ

T'ž alaus gaminimų 60 die- 
; nų kalėti ir 100 dol. pabauda 
I nubaustas B. Lidikevičius, vie
nų namų džianitorius. Norėta 

j ji paleisti, kaipo neteisėtai nu-

Dievo Apvaizdos Parap. —
----- . ja augtų ir bujot,, reikia, kad vakar». įvyksta L V,«,

sirinkimai įvyksta kas trečių! Musų vajai mums sekasi, vadovės, valdyba narės gerb-i tmp°s sus-mas, y^^ų cu. 
sekmadienį kiekvieno mėnesio. Turime veikėjų, kurios per va- ' tų ir jų darbus įvertintų. Kur room’e- Kviečiami visi nariai
Susirinkimuose dalyvauja di- iau prirašo šimtus narių. Kvie valdyba vien “savęs ieško”, atsilankytl ir grąžinti pinigus 

• . . - arba tikietus nuo buvusių
vakarų: “sočiai” ir šokių.

Vyčių Karvelėlis.

delis skaičius atstovių išsila- ^ame 3as talkon ir šįmet. Vi- ten organizacija skursta ir na- 
vinusių mergaičių, moterų pa-,f5°s rėmėjos prašomos darban.'riai šalin bėga.
tyrusių visuomenės veikėjų. 
“Karjeriščių”, pelno bei gar
bės sau ieškančių musų orga
nizacijoj nesiranda. Visos dir-

A. R. D. naujausieji tari- • Pas rėmėjas to nėra. Valdy
mai- ba žiūri ne savo, bet narių ge-

Kaip kasmet, taip ir šįmet rovės, jas. gerbia ir pripažįsta, 
bus vykdoma rinkliava vai- O kur nariai patenkinti, ten

Kriaučių lokųlo *269 A. C.

ba be atlyginimo, nuolat nuo 6ornVjų daiktų t. v. “pantry ir darbo vaisiai gražūs.
savęs aukoja ir jokio pini- party”. Toji “party” jau pra Dirbkime ir gyvuokime,
giško atlyginimo nė algos sau aidėjo su lapkr. 1 d. ir tęsis brangios rėmėjos ilgiausius

‘ nereikalauja. O visos dirba su 
pasišventimu mūsų vienintė-

iki Naujų Metų. Visų A. R. D. metus.
skyrių yra užduotis kodau- į Viena iš daugelio.

lės aukštesnės mokyklos — gijusiai pririnkti valgomųjų
šv. Kazimiero Akademijos nau 
doi. Vien tas faktas įrodo rė
mėjas esant kilnių idealų, su
sipratusias lietuves katalikes 
moteris.

Štai, pereitame susirinkime, 
įvykusiame spalio mėri., buvo 
l uomi tikrai grožėtis. Visų 
skyrių atstovės atvyko su gra
žiausiais raportais iš savo vei
kimo. P-lė M. L. Gurinskaitė 
išdavė platų ir įdomų raportų 
iš arkidecezijos Katalikių Mo
terų Tarybos posėdžio, įvyku
sio spalio 12 d., Palmer House 
viešbutyje. P-lė M. L. Gurins-
kaitfc, A. R. D. Centro rašt.
yra misų atstovė Taryboje.

PATARIMAS
Šiuohii patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontns Mine Run S5.75 tonas
Poeliontas Ltimp or Egg 10.00 tonas 
Black Bon<l Isimip 8.50 tortas
Oreen Valley Ijfrmp #.50 tonas

daiktų ir padėti sesutėms pri- VYČIŲ 4 KUOPOS VAKA-
pildyti jų “pantry”.

Mūsų seserys kazimierietos
neturi savo farmų, neaugina į 
gyvulių bei javų, tat, kad pa
lengvinus joms pragyvenimų

RAS-ŠOKIAI PASI 
SEKĖ.

Publikos buvo virš 1500
Lapkr. 7 įvyko L. Vyčių

(kurs dabar ypač sunkus), 4 kuopos vakaras-šokiai St. Į 
renkama iš biznierių ir didės- Agnės auditorijoj. Į vakarų 
riių įstaigų valgiui produktai, atsilankė visos Cliicagos Vyčių

Vertelgų prašome neatsisa- kuopos, daug biznierių, profe-, 
kvti paremti rėmėjų darbų, sionalų ir visuomenės veikė-

Iš ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ 2 SK.

SUSIRINKIMO.

jų, taipgi ir pats šv. Agnie- J 
tės parap. klebonas su savo 
atsistentais. Jie stebėjosi, kad I 
tiek daug susirinko lietuviško 1 
jaunimo.

I^apkr. 6 d. susirinko gra- Širdingai ačiū visoms Clii 
žus būrys Akademijos Rėmė- cagils kuopoms už skaitlingų
jų dr-jos 2 sk. narių.

Šiame susirinkime jau raš
tininkavo Ona Aleliunienė, 
kuri, būdama truputį sveikes
nė, tuoj skubinasi dirbti su 
rėmėjomis. Visos džiaugia
mės, kad Aleliunienė jau su
stiprėjo.

Išklausius įvairių raportų, 
buvusios “bunco” komisijos

atsilankymų, darbščiam mū-'

REAL ESTATE

Kinijos vidaus reikalų mi- 
negu anksčiau. Kartu su tuo nisterija padarė gyventojų su-
padidėjo ir protokolų skai- rašymų, iš kurio pasirodė, kad 
čius. Taip pat į provincijas į ta šalis dabartiniu laiku turi 
pirmų dienų išsiųsta 12 vago-.apie 474,787,000 žmonių. Tai 
nų gėrimų, vietoj paprastų: yra 15,000,000 mažiau, negu

baustų. Bet teisėjas nesutiko.

f A♦

R. ANDRELIUNAS *

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

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

Tel.
Hemlock 8380

Kt
GRAND OPENING
Pėtnyčioj ir Subatoj 

LAPKRIČIO (NOV.) 13, 14, 1931
Atsilankiusieji gaus dovanas

A. BELSKIS
Perkėlė vaistinę į naujų Dr. Yuškos namo po num.

2422 WEST MARŲUETTE ROAD
Perkėlė vaistinę į naujų Dr. Yuškos namų po num.

SmiTIS GILO IH
KETVERGE, PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ LAPKRIČIO-NOV. 12-13-14
Pirkdami dabar jus sutaupysite nuo 10 iki 40% ant DOLERIO

ATMINKITE, KAD i

Lipskio Muzikos Radio Krautuvė

Esą

Skiria 10% pelno kiekvieno lietuviu parduota radio setą, dėl musų Lietuvių 
bedarbių ir vargdienių, į Lietuvių Labdaringos Sąjungos Centro Iždą, kuri orga
nizacija išdalins tiems, kuriems didžiausias reikalas be skirtumo.

RADIO IŠPARDAVIMAS

Savininkas .
Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

ar žadi Kraustytis?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes petvežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

GRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

raportas pp. Onos Stankevi- qūs priimu į mainus.
čienės ir Jos. Šaltenienės pri
imtas su padėka. Širdingai pa 
dėką šiuomi reiškiame gerb. 
prelatui už svetainė® davimą. 
Pelno liko gražaus ir dalis jo 
paskirta skyriaus reikalams, o 
2-3 pelno eis Šv. Kazimiero p
kademijos reikalams.

Ačiū visiems, kurie rėme
“bunco” dovanomis. Šie as
menys dovanojo “prizų’

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083

Tel. Tardė 5428

J, W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

Savininkas parduoda labai pigiai i
(Parkholm Place) 3 f latų nauja na
mų po 5 kamb. Visi Stymu apSildo- 
mi, moderniškas visata žvilgsniais. Į- 

” ir mokėti >3,000, likusių po >85 mėn. 
. ... , ... _ . , . _ Arba mainysiu J mažesn) namų. 1522bilietus platino: Lapinskiene so. si ava., arti Dougiaa pk. “L".

pardavė 20 bilietų ir davė 15t
praizų, B. Bytautienė parda-

Plgial 8 ak. pager. ūkio, 11 mai
lių ) S. Cbloagoa malnyslm.' Brou-
ton, 2920 jęitgeld St.

SAVAITĖJ

PTRKTT Iš

LIPSKIO KRAUTUVE
4916 WEST 14 STREET - - CICERO, ILL.

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. p. pietų 

------4- — <- :j ■. • 4- -—. -rr- -£.~ 4: rrrrr S

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinama 

kaina
7151 S. CALTFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5524

Telef. Republic 8398

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinamlaualoa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Aapoa, Talef. 

Hemlock 2887

JOHN YERKES

Namų Telef. 
Republlo 688>

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kalnoe prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkšdie-

rial. įvedame elektrų J namus ir 
dirbtuvės.
B1M B. Ratated St. t Angfeta

ažML, .-ės


