
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

DRAUGAS
The most influentiaJ 
Lithuanian Daily in 

America.

1 LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 271 M34 8o. Oakley Avenue CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 17 D., 1931 M.

3c A COPY
3c A COPY

ENTERED AS SBCOND CLAS8 MATTER MARCH SI. 1#1«. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 187# Telefonas: RoOSC^elt 7791 METAI-VOL XVI

ITALUOS MINISTERIS GRANDI’S AMERIKOJE
T. SĄJUNGOS VADAI DIRBA TAIKAI 

MANDZIORIIOJ
I \

Lenkijoj plinta riaušės prieš 

žydus

GRANDI’S WASHIN- 
GTON’E

TARIASI MANDŽIŪRIJOS 
KLAUSIMU

AYASHTNGTON, lapkr. 17. PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
— Vakar vakarą čion atvyko Vakar čia atidarytas T. Są- 
1 talijos užsienių reikalų mini- jungos tarybos posėdis svar

styti Mandžiūrijos klausimui. 
rPasikeista kai kuriomis nuo
monėmis ir pradėta šį klausi- 
I mą privačiai svarstyti.

Visi tarybos nariai visomis

storis Grandi’s. I

MIN. GRANDI’S AME
RIKOJE

NE\Y YORK, lapkr. 16. — galimomis priemonėmis dirba 
Šiandie atvyko Italijos užsie-Į taikos palaikymui Mandžiūri- 
nių reikalų ministeris Gran-joje.
di’s su žmona ir keletu paly-l Atidarius tarybos posėdį, iš 
dovų. \ i Harbino gauta žinia, kad No-

Ttioj po vidudienio visi spe- nnio upės apylinkėse japonų 
eialiu traukiniu išvyko į Wa- kariuomenė vėl pradėjo pulti
shington ’ą. kinų kariuomenę, kuri atkak-

New Yorke svėčią pasitiko liai gina Tsitsihar’o miestą, 
krašto vyriausybės atstovai, j Tarybos nariai painformuo-

Buvo planuota atvykusį mi-,ti, kad japonai nemano aplei- 
nisterį į Washingtoną nuvežti! sti Mandžiūrijos plotų. Tas y- 
lėktuvu. Vairuoti buvo apsiė- ra priešinga tarybos sprendi- 
męs pulk. Lindbergh’as. Bet muk
pasitaikė labai ūkanota diena,
tad šis pasirengimas atšauk
tas.

LENKIJOI PLINTA RIAU
ŠES PRIEŠ ŽYDUS

IMA IRTI PREKYBA

VIENA, lapkr. 17. — Ne
žiūrint įvykusiojo bankininkų 
suvažiavimo Prahoje, viduri
nės Europos valstybių preky-

VARŠUVA, lapkr. 16. — 
Visuose didesniuose Lenkijos 
miestuose plinta bruzdėjimas 
prieš žydus. Vienur ir kitur į- 
vvksta studentų riaušės prieš 
žydus. Daug žydų sužeista, ne
maža jų turto sunaikinta, y-ba ima vis labiau irti. Visos

valstybės praneša apie dide- pač Krokuvoj ir Lvove, 
liūs nepriteklius savo ižduose.

POLITIŠKOS ŽMOGŽU
DYSTĖS VOKIETIJOJKINAI NENORI PALIAUBŲ

PARYŽIUS, lapkr. 17. BERLYNAS, lapkr. 16. —

LIETUVIŲ BERNAIČIŲ KOLEGIJOS RŪMAS THOMPSON, CONN.

J

Prašome skaityti aprašymą 2 pusi.

VYSKUPŲ SUVAŽIAVI
MAS VVASHINGTONE

BANKŲ DIREKTORIAI IR 
VIRŠININKAI TURI 

AUKŠTAS PASKOLAS
AVASHINGTON, lapkr. 16. 

— Praėjusią savaitę katalikų 
universitete įvyko šio krašto 
katalikų vyskupų metinis su
važiavimas.
* • • 'Pasibaigus suvažiavimui; pat
skelbtas vyskupų pareiškimas, 
kuriuo visuomenė raginama 
studijuoti ir gyvenimui pritai
kyti Popiežiaus Pijaus XI en
cikliką apie socijalinės tvar
kos atstatymą.

ŽYDAI PAGERBĖ ARKI
VYSKUPĄ

SAN FRANCISCO, Cal., 
lapkr. 16. — Šio miesto žydų 
organizacijos pagerbė San 
Franeisco arkivyskupą Hanną. 
Pripažino, kad 1931 m. arki
vyskupas daugiau kaip kas ki
tas sėkmingai pasidarbavo žy
dų suartinimui su krikščioni
mis. *

BOLŠEVIKAI DAUG 
ĮSISKOLINĘ

Yra žinių, kad japonai pasiūlė Vokietijos vyriausybė imasi) 
keliolikos dienų paliaubas ki- priemonių išnaikinti plintan-! NEVY YORK, lapkr. 16. — 
nų kariuomenės vadui, gen.(čias politiškas žmogžudystes, Sovietų Rusijos vyriausybė 

daugiausia tarp fašistų ir ko- daug įsiskolinusi AmerikosMa. Bet šis pasiūlymą atmetė.
numigtų.

CHICAGOJE

50,000 DOLERIŲ NUOS
TOLIŲ

Kaip jau pranešta, netoli 
nuo Plainfield’o nežinomi pik-

ISPANIJOJ KRATOS, 
AREŠTAVIMAI GELEŽINKELININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
MADRIDAS, lapkr. 16. — 

Čia ir kituose miestuose poli
cija daro kratas. Ieško mona- 
rchistų, kurie, anot policijos, 
padarė sąmokslą respublikai 
sugriauti. Areštuota 19 asme
nų.

AMERIKONAS VENGRAMS 
J PAGALBĄ

NEVY YORK, lapkr. 16. — 
Šiomis dienomis čia įvyks ge
ležinkelių kompanijų prezide
ntų suvažiavimas su geležin
kelininkų atstovais.

Suvažiavime, kaip praneša
ma, bus tariamasi, kaip suma
žinti nedarbą sutrumpinus die
nos darbo valandas ir suma
žinti atlyginimą.

pramoninkams. Praėjusį rug- 
piflčio mėnesį ji šiame krašte 
pirko žemės ūkio mašinerijų 
už 40 milijonų dolerių. Praė
jusį ir šį mėnesį ji turėjo iš
mokėti apie 22 milijonus do
lerių.

KALTINA JŪREIVIUS

ŽENEVA, lapkr. 16. — T. 
Sąjunga turi paskyrusi komi
tetą Vengrijos finansų tvar
kymui. Šio komiteto nariu pa
skirtas ir amerikonas, R. Ty- 
ler’is iš Quincy, Mass.

NEAPOLIS, lapkr. 16. — 
Sugriuvo vienos mokyklos tro
besys. Žuvo keturi asmenys, 
tarp jų du vaikai. 13 vaikų 
sužeista.

LABDARIŲ SEIMAS GERAI PASISEKĖ
_ - _____1 /

Labdarybei sudėta 1000 dolerių
SEIME DALYVAVO APIE 500 DRAUGIJŲ 

ATSTOVŲ '

Sekmadienį įvykęs Liet. Ka-, surengti pietūs ir vakarienė, 
talikų Labdarių Sąjungos sei- surengtas vakaras, 
mas gerai pasisekė. Jame da- Seimas prasidėjo 2 vai. po- 
lyvavo apie 500 draugijų, kuo- piet. Jį pradėjo labd. sąjun-

jpų ir kliūbų atstovų, kurioj gos pirm. p. A. Nausėda. Ma-

Vakar teisme paaiškėjo, kad' 
uždarytų Bain’o bankų direk
toriai ir viršininkai dvylikai 
bankų skolingi puspenkto mi
lijono dolerių. Kai kurie iš jų

tailanai sudegto ūkininko I.'Mra ^skolinę ligi 360,000 
Lantz’o tvartus, kuriuose žu- dolerių Be to> patg Bain,^ 
vo 43 guernsey veislės karvės. bankomg (laug skolingas.
Padaryta 50,600 dolerių nuo-i ______________
stolių.

lietuvių labdarybės tikslams 
sudėjo TŪKSTANTĮ DOLE
RIU. Šiais sunkiais nedarbo 

laikais niekas to nesitikėjo. 
Seimo dalyvių nuotaika buvo 
labai pakili, nutarimai reikš
mingi.

Prie seimo pasisekimo ne
maža prisidėjo rūpestingas 
Dievo Apvaizdos par. klebo
nas kun. P. Vaitukaitis, vie
tos labd. kuopa ir veikėjai. Jų 
pastangomis sudaryta labai 
jauki nuotaika. Bažnyčioje bu
vo laikomos gražios ir iškil
mingos pamaldos, atstovams

Idą sukalbėjo kun. Pr. Vaitu
kaitis. Į prėzidijumą išrinkti
— kun. A. Linkus ir p. V. Ba
landa. Į sekretoriatą — p-lė 
Mažeikaitė ir p. Vardauskas. 
Į rezoliucijų komisiją — kun. 
M. Švarlys,' p. J. Čepulienė 
ir p. L. Šimutis. Į mandatų
— p. A. Žvirblis, p. A. Bace
vičius ir p. P. Fabijonaitis. 
Tvarkdariai — p. Matijošaitis 
ir p. Lorencas.

Programinę kalbą seime pa
sakė p. L. Šimutis.

Sėimas gavo daug nuošird
žių sveikinimų ir linkėjimų.

APŠAUDOMI PASPRUKO

LIETUVOJE ATGAVO 20,000 DO
LERIŲ

Will’o apskrities policija ie
ško piktadarių.

ŽUVO LAKŪNAS SU 
KELEIVIU

! Vakar popiet policija 31 ga-f e
į tvėje arti vieno banko, Bri- 
i dgeportfy užtiko automobiliu 
įvažiuojančius 5 jaunus vyrus. 
Pasirodė įtariami. Kada no-

Poros mylių atstume nuo 
Arlington Heights nukrito lė
ktuvas. Žuvo lakūnas T. R. 
Mason’as ir keleivis adv. R. 
G. Levvis’as.

SUSEKTI DIDELI INDELIAI

Valstybinio prokuroro ofi
sas iškėlė aikštėn, kad buvu
sia sanitarinio perkaso prezi
dentas Crowe ir kiti du vir
šaičiai 1927—28 metais ban
kuose turėjo apie 2,500,000 sa
vų indėlių (depozitų).

ORLAIVIŲ STOTIS

Šį sekmadienį atidaryta pa
didintoji Chicagos miesto or
laivių stotis, 63 gat. ir Cicero 
avė. Svarbiausią kalbą pasakė 
miesto majoras Cermak’as. 
Buvo daugybė žmonių.

LAIVYNO SEKRETORIUS 
CHICAGOJ

GRAŽUS ŽYGIS

Lietuvos spauda praneša; 
kad tautininkų vyriausybė nuo 
šio lapkričio mėnesio 1 dienos 
panaikino garsiąją Varnių ko
ncentracijos stovyklą, kurion 
buvo uždaromi politiškieji tre-rėta sustabdyti, jie dūmė Lo-

we gatve. Ties 21 gatve ita-į .......... . .Imtiniai ir kur nemažas kata-riamųjų automobilis smoge i. -r, ,. .. į hkų veikėjų skaičius kalėjo.vienų namų prieangi. Policijos' ± ...v ........ . I Buvusieji šioje stovvkloje po-apsaudomi įtariamieji susku-',. . .. . _
i -i. .• . . i . ... ntiskieji kaliniai bus laikomibo įbėgti j gatvelę ir pasisle-,. , ,v.i jų gyvenamuose apskričiuose

t,- j • i. » t ,1 'policijos priežiūroje.Bėgdami numėtė šalin kele- r •> r d

NEVY YORK, lapkr. 16. —
Vietos policijos svetimšalių' ------------
biuro kapitonas McDermott’as Šiomis dienomis Chicagoj 
pareiškia, kad ateinančią žie- lankėsi karo laivyno sekreto- 
mą šiame mieste piktadarybių r’ks Adams’as.
skaičių žymiai padidins pame-’ ---------------------
tę savo laivus svetimšaliai jū-1 Pranešama, kad Chicajgos 
reiviai, kurių šiame mieste y-'sveikatos departamento komi- 
ra nuo 5,000 ligi ,6,000. Jie ne-' sijonierius dr. Bundesen’as 
turi jokių pragyvenimo šalti-'žada apleisti užimamą vietą,
nių. J Jis yra apskrities koroneris, rasis nuskendo.

tą ginklų.

UŽ PROHIBICIJOS ĮSTA
TYMO PERTAISYMĄ

RŪPINASI KAT. DIEN
RAŠČIU

Įžymus visuomenės veikėjas
HELSINKIS, lapkr. 16. J kun. Mieleška rūpinasi gauti

Suomijos ministeri pirminiu-!.,, , .....iš vidaus reikalų ministerijos

Apygardos teisėjas Feinbe- 
rg’as ir apskrities “grand ju
ry” šiandie toTiau ima tyri
nėti uždarytų Bain’o bankų 
turtų stovį. Teisėjas nori su
rasti trūkstančius bankų tur
tus, “grand jury” gi imsis ie
škoti kaltininkų už atliktas ba
nkuose suktybes.

Yra žinoma, kad prieš pat 
uždarant Bain’o bankus buvo 
priimami žmonių indėliai. Tai 
yra nusižengimas.

Aiškėja, kad vienas Chica- 
gos triukšmadaris iš Bain’o 
vieno banko prieš pat užda
rant banką ątgavo 20,000 do
lerių indėlių. Tas padaryta 
grasinimais. “Grand jury” 
nori patirti, ar tai teisybė.

ką Sunilą aplankė vienos di
džios ekonomiškos organizaci
jos atstovybė. Jam nurodė, 
kad vyriausybė nedidintų mo
kesčių nepritekliaus padengi
mui, bet kad pertaisytų pro- 
hibicijos įstatymą ir iš to šal
tinio gautų reikalingų valsty
bei pajamų.

leidimą leisti kitą katalikišką 
dienraštį vietoj uždarytojo 
“Ryto.”

SUMAŽĖJO IMIGRACIJA

MOKYTOJAI UŽ 
TAUPUMĄ

VVASHINGTON, lapkr. 16. 
— Dėl blogųjų laikų praėjusį 
rugsėjo men. imigracija (atei- 
vybė) į šį kraštą sumažėjo 
vienu tūkstančiu asmenų.

Esą žemės ūkio kursuose 
Suomijos vyriausybė šį klau mokytojai nutarė suagituoti

simą šią savaitę svarstys. Val
stybės ižde yra 4,500,000 do
lerių nepritekliaus.

NUSKENDO GARLAIVIS

ISTANBULAS, Turkija, la
pkr. 16. — Prancūzijos karo 
laivyno kubilinis laivas “Le- 
loin” rūkų metų sudaužė is
panų prekybinį laivą “Aran- 
gora” Marmuro jūroj. Pasta-

visus Lietuvos mokytojus kad 
valsčiuose jie sudarytų apie 
save šviesuomenės ratelius 
taupumo propagandai visuo
menėj plėsti. Jie taipgi, kaip 
praneša, “L. A.” nusistatę 
vartoti tik savo krašto gami
nius... sveikintini užtai. Jų pa
vyzdį turi pasekti visa Lietu
vos šviesuomenė. “D. N.”

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatomas 
lietus; vidutinė temperatūra.

PINIGŲ VERTĖ

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.78
Prancūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.17
Vokietijos 100 m r k 23.80
Belgijos 100 belgų 13.95
Šveicarijos 100 fr, 19,55
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Atsižvelgdamas į tai, kad šiais laikais 
dėl nedarbo nemažas lietuvių šeinių skaičius 
yra reikalingas pašalpos, seimas ragina kuo
pas aktyviai dalyvauti tame šelpimo darbe, 
dirbant artimame kontakte su arkivyskupijos 
labdarių organizacija — Šv. Vincento Paulie 
čio. Tas darbas turi būti taip sutvarkytas, 
kad visi pašalpos reikalingieji būtų sušelpti 
ir kad dėl to nenukentėtų liet. labdarių orga
nizacija, jos reikalai ir kad kuopos nebūtų iš
ardytos.

m
Kadangi Šy, Kryžiaus ligoninė yra pasta-
v • A v r- v v i • r-i • __ _ • 1_A • ' X'

SVEČIUOSE NAUJOJE UETUViy kolegijoje 
' (THOMPSON, GONN.).

Senieji atsiminimai

Baigęs New Britain, Conn., 
misijas, kadangi dar buvo likę 
man laisvo laiko, nutariuu pa
sinaudoti gera proga ir ap
lankyti mūs naujai įkurtųjų 
Bernaičių Kolegijų,Thompson, 
Vorai. Nuo New Britain į ko-

pavasario dieną, krįkštauja 

plačiose pajko aikštėse!..

Iš New Britain į Thompson^
Kadangi iš artimiausios nuo

ton’o perkėlė į šiuos miškuo
tus kalnelius Amerikos prezi- 
dentų būstynę — “Bailųjį 
Namų’’. Išofine išvaizda kole 
gijos namas visiškai į anų 
panašus. Dieve duok, kad ii 
reikšme savo'jis, bent mums, 
lietuviams, su anuoju susily
gintų!.. Kaip iš vašingtoniš • 
kio “Baltnamio” eina visai

Thompson’o geležinkelio sto- Amerikai politiška vienybė ir 
ties Putnam yra apie 4 amer.1 šalies gerovė, kad taip iš mū-
mailės, tai aš iš anksto laišku
čiu paprašiau kolegijos lMrek-

tyta Liet. K. Labdarių Sųjungos surinktais iš 4egijų tiktai apie 70 amer. Į torių — gerb. Dr, Navickų, ar 
lietuvių pinigais, ir tai yra lietuvių įstaiga, Į nia^4ų kelio. Vadinasi, nes pil
dei to visuomenė yra prašoma jų visais gali-!nos dvi valandos važiuoti pa
malti būdais remti. Taip pat seimas išreiškia prastuoju traukiniu. Kaip gi 
pageidavimų, kad lietuviai katalikai gydyto- tokia proga nepasinaudojus

negalėtų atsiųsti man į stotį 
arklius, ar šiaip kokių raidos 
prietaisų, kad galėčiau pato
giau pasiekti, kolegijų. Mat,

•■S; ■ 'įį

jai ir lietuvaitės slaugės turėtų pirmenybę j3uo labiau, kad ąš tenai dar, nežinojau, ar galėsiu stotyje
ligoninėje.

DIENOS KLAUSIMAI
LABDARIŲ SEIMAS IR JO NUTARIMAI

IV.

Sekmadienį įvykęs Liet. Kat. Labdarių 
Sujungus seimas gerai pasisekė. Daugybė 
draugijų atsiuntė savo atstovus, labdarybės 
reikalams sudėta $1,000.00, priimta rimtų re
zoliucijų — nutarimų. Seimo nuotaika buvo 
graži. Tas parodė, kad labdarių sąjunga, 
nors ir sunkiaisiais laikais gyvename, gražiai 
veikia ir kad turi nuoširdaus pritarimo ųr- 
ganizotoje lietuvių katalikų visuomenėje. Šis 
labdarių šeimas dar tuo pažymėtinas, kad 
mūsų jaunimas buvo gausiai jame atstovau
jamas. Tai yra reikšmingas reiškinys.

Seimas priėmė šiuos nutarimus:
I.

Seimas, išklausęs labdarių centro valdy
bos pranešimų, konstatuoja, kad plačioji vi
suomenė per mažai domisi organizuotu Lr sis
temingu labdarybės darbu ir dėl to nutaria:

1. Padidinti centro veikimų, įtraukiant į
jį daugiau jėgų. .

2. Praplėsti kuopų jiurhų, įtraukiant į jį 
kiek'galint daugiau parapijose veikiančiu 
draugijų, centrinių organizacijų kuopas, ki'iu- 
bus ir ko daugiausia jaunimo.

3. Įtraukti j labdarių sąjungų ko dau
giausia piufesijonalų, biznierių ir veikėjų.

1. Kada labdarių kuopa turi kokį nors 
parengimų, prašyti, kad kitos draugijos nieko 
'tuo pačiu ląiku nerengtų ir kad labdarių pa
rengimų paremtų.

5. Taip pat kada labdarių centras kų nors 
rengia, kad kitos organizacijos nekenktų, sa
vo parengimų nerengtų.
, 6. Skiriant dienų labdarių seimui, žiūrėti,
kad tų dienų būtų ko mažiausiai parapijos, 
draugijų ir organizacijų parengimų.

7. Stengtis, kad labdarių sąjungos seimai 
sudomintų visą mūsų visuomenę ir kad ji visa 
būtų seime atstovaujama.

& Prašyti, kad mūsų dvasininkai kiek ga
lint daugiau padėtų labdarių sąjungos dar
buose.

Spauda svarbų vaidmenį vaidina labda
rybės darbe. I)ėl to seimo dalyviai aukštai į- 
vertima dienraščio “Draugo” rūpestingumą, 
garsinant visus Labd. Sąjungos reikalus, už-

galinia sakyti, kaip ii visiškai 
jnebuvu ir buvęs. Tiesa, atva- 
I žinodamas iš Lietuvos buvau 
čion užsukęs pasidaiyyti, kad 
geriau suprasčiau Amerikos 
milijonierių gyvenimą. Perė-

ką pasisamdyti, nes Putnam’e 
niekad neteko man būti; pėkš- 
čmm, maniau, būsią kiek per

leidžiant daug vietos iabdari, skyriui. Kadau jom,e •**’* ?**>"*' vi-: įklausė mano prašymo. Atva
gi dabar vedamas “Draugo” jubiliejinis va- 

\jus, Labd. Sąjungos centras ir kuopos prašo
mos stoti į pagalbų vajaus talkininkams, nes 
ko plačiau “Drangas” bus skaitomas, to ge
riau ir sėkmingiau galės ir labdarių darbus 
paremti.

V.
Išklausius centro valdybos narių raportų, 

paaiškėjo, kad labdarių ūkis pavedamas arki- 
dijecezijos globai. Kadangi tai daroma ge-

siškio “Baltnamio” eitų mu
ms, lietuviams, tikėjimo bei 
tautos vienybė ir dvasios ge- i 
rovė!

Kolegijoje.
Automobilis, prilėkęs prie i rf

eiliomis sustojusių baltų, kaip : Michael J. Hart, Michigano 
gulbės, lygiai apvaliai, seno-į valstybės kongresmonas. Jį 
vės graikų jomečių stiliuje, j išrinkus, demokratų partija J. 
nutekintų kbliumnų (šulų.), m. ja. V. kongrese turės didžiumą 
stojo. Nesuskubau išlipti iš au atstovų.

toli, ypač turint dar keletą j tomobilio, o jau girdžiu malo- 
ryšulėlių. , 7ių kolegijos Direktoriaus bai-

Gerb. Direktorius maloniai są:
Laukiamas svečias!..

graži Šv. Jėzaus Širdies sta
tula, rodos, to paties kun. Juš- 
kaičio dovana. Ant sienų ka-

šu kuo, panašiai, kaip kokio- žiavęs į Putnam jau radau be
je parodoje, ir vėl išvažiavom laukiantį manęs vaikiną su au- 
s&vais keliais. Girdėdamas sa-! tomobiliumi.
vo bendrakeleivio pageidav- — jeį įįtaip, pamaniau iš-'nuolikta valanda, tai gerb. 
m4: vydęs automobilį, tai kas ki- Direktorius pasiūlė ligi pietų

— Tai kad mes galėtumėm ta, netruksime būti kolegijoje, apžiūrėti kolegijos vidų. Pra
šią vietą įsigyti savo lietuviš- jr į§ tiesų, už 10 minučių ! dėjome nuo brangiausios vie-

.. , , ,, . , bo Kryžiaus Keinį puikausSveikas drūtas!.. Kaip pavyko * •
, darbo nedidukai paveikslaikelione?...

Kadangi dar buvo tik vie

kai kolegijai!.. į mudu jau buvova prie Kolegi- tos — nuo koplytėlės. Viešpa
Aš .tik gailiai nusišypsojau, jos vartų, ant kurių didelėmis 

širdyje sau manydamas: aukso raidėmis iš tolo buvo
— Tik jau yra žmonių, ku- i matyti aiškus lietuviškas pa-

čiui priklauso pirmasis pasvei-

Juos yra padovanojęs kolegi
jai gerb. kun. Strakausku*, 
Lowel, Mass. klebonas, didelis 
jaunimo prietelius.

Be šių, yra dar daug kito
kių dalykų, kaip: paveikslų, 
kryžių, bažnytinių parėdų, ku
riuos yra paaukoję geros sir- 

kiiumas ir pagarba uz viską,' t. .. . . dies musų pneteliai kunigai ivypač uz šią brangią lietuviams .. . . .. , . . ../ a i apylinkes lietuviai. Net šveitresniam šios nuosavybės užtikrinimui ir dėl' .. . , .. .. t
, i . i ne drįsta dieną bevaikščioda- rasas: Svč. Manius Kolegija, dovaną. . , , . . .. . ,greitesnio priėjimo prie lietuvių prieglaudų . į ■* ’ ! * 1 Į mos tautybes išmintingi kata-

, . , . , i. U11 sapnuoti!.. “ , Nuo šių vartų gėrokas dar Koplytėlei duotas erdvas ir!.., . .....statybos, todėl seimas pritaria tam centro | ... * * © r j ..... lmai džiaugiasi siuoju musų
vsldlbos padarytam žygiui. P“ “eB«> k« P““'8* K*1“ važiuot, graaiau- pmkus kambarys. Sienos įsklo laimikiu u. paslhuKO;

Svarstant labdarių ūkio skolų išmokėjimo ... ,. , , , , .. , T v j o iįkaityti, kaip turtinga kara-ir prieglaudų statymo reikalą, Labd. Sąjun- . ... ....................7. . _T , ... laite nei is šio, nei iš to panul-
gos pirm. p. A. Nausėda pranešė, kad yra ura , , ,. . . .. sta vargo bernelį ir teka uz jo. dėti pasitarimai su seserų Kazmuenecių' „ . f ,,, ... ..... Buvusis eregėta susyk darosib.ongTegacija ir arkidijecezijos koncelianja,

galima sau užsimoti. Galima šia, klevais glėbininkais abiem tos raudono šilko apmušalais, 
pasakose ne kartą nugirsti, ar j pusėm nusodinta, alėja. Čia Lubos išdailintos įvairiausiais

kad dar ateinantį pavasarį būtų išmokėtos ū- 
kio skolos ir kad būtų pradėta statyti sene
lių prieglahda. Šią žinią ddžiaugsntingai su
tikęs seimas, ragina centro valdybą ir toliau 
tuo reikalu tartis ir rūpintis, plačiai apie tai 
informuojant visuomenę. Dėl to, esant vil
čiai, kad netrukus prieglaudos statybos dar
bai bus galima pradėti, seimas „ ragina labd. 
kuopos ir visą lietuvių visuomenę 'padidinti 
savo pastangas surinkti tam reikalui ko dau
giausia pinigų.

kad jie savo šiokia ar tokia
....... . ...... auka ateina mums į pagelbą.

vėl privažiavome antruosius į drožimais ir padailinimais.: ,, . .., v -j v. . . i.. u ......... . leatlygime jiems visiems uzplačius geležinius vartus. Du i Du altoriai: didysis ii salia jo' Y. ,. . . ...
..T ’ .z , jU geras širdis ir aukas Vies-didziuliai slibinai (smakai) is- antras — mažesnis. Didysis A ,

. . v ...... pats teisingasis!nulytomis podegtf mis, atvirais'paaukotas Šv. Marijai ir pa-i i . . ... . i . .... T i , • 1 Teatlygmie jiems visiemsturtingas karalius. Bet kad ne nasrais ir išskėstais nagais puoštas didžiule Nekaltai Pra- ? ... ... . . . . i . geriausias Viešpats savo ma-^,
puošia vartų viršų ir, tarsi, į dėtosios Mergelės statula, ar- . _ . r
įspėja ateivį, kad būtų atsar-į tistiškai iškalta iš balto mar- . , . . x ', .. . . . Grindys, kaip visame ru
pus — blogam čia nėra vietos: niuro — tai gerb. P. Juskaicio, A . . .. .. ,° me, taip ir čia puikaus įsdir-

Cambndge, Mass., klebono, di- . . . ................ . ’ .. . luino iš smulkių

sapne, ne pasakoje pereitų ku
riam lietuviui į galvą įsigyti 
milijonus, tai dar toki dalykai 
negirdėti!..

Tačiau, kas prieš porą mę-

Vartus pravažiavę, atsi
dūrėme gražiame parke. Ly- delio Marijonų prieteliaus, do-'

aržnolinių 
gabalėlių sudėstytos. Visa kotų man, ką tik atvykusiam iš gutėtis, žvirgždais nupiltas ke- vana. Laikau sau nepaprasta . ..... . . .....7 i . , 7 . , . . . plytele gausiai apšviečiama e-,Europos naujokui (ar kai o lias pilku, plieno spalvos, kas-! garbe, kad buvau pakviestas . . . . •d v "i v ..... . . ...... lektros sviesa. Ypač. gražiaičia vadina — grinoriui), atro- pinu raitėsi, kraipėsi šiaip ir Jąją brangią dovaną įskilnnn- .... . ...s ” r apšviečiamas didysis altoriustaip, tai kildamas i kalnelį, gai pašvęsti ir ta toroga pra- .....ur kai kurie gražus- ant sienųtai žemyn leisdamasis pakrū- tarti keletą žodžių kolegijos . . . .. s .-- •......... , , • , , . . . . . 'kybantieji Šventųjų paveikslai.

nuais, pamiškiais, kol paga- auklėtiniams ir visiems gyveu daugiau)

dė neįvykdomomis svajonėmis, 
štai dabar jau tapo “kūnu” 
ir realybe. Mes, lietuviai, esa-vtt

77 me Thompson!e jau nebe sve- lios atvedė mus prie kelionės tojams apie Mariją, šven-
Paaiškėjus, kad šiais metais kuopos ūe-^(-.iai> gayįnįnkaį. Rūmuose, galo — prie kolegijos rūmo. J iausią jų įstaigos ir jų pačių 

įvykdė praeijusių metų seimo pratarimo *'n" į milijonieriams gyyenti staty- Koks didingas reginys! Iš Globėją.
2>Katty kite ir platinki*

rinkti po $1,(XK) ūkio skolų išmokė jiniui, tad^^^ m^g vaįkueiai gyvena ir tolo žiūrint į kolegijos ?hmą, Iš dešinės didžiojo altoriaus ‘ t ur^DAi •
seimas ragina sį praėjusio seimo nutarimą j- i tinksmučiukai, it vyturėliai sakytum, kad ka^iš Washing- pusės stovi taip pat didele HTaŠtį ORAUGĄ IT
vykdyti kitais metais. . j---------- -------------------------------------------------------------- <--------------------------------------------  > renete tuos bizniems
x ** VIII, Jas Lobdarių Sąjungos piknikams. • klebonų, kad kiekvienais metais būtų padary-,.

Seimas prašo, kad Vytauto .parkas gegu
žės mėn. 30 d. (Vainikų dieną) būtų .paves-

IX.
Seimas nuoširdžiai prašo gerb. kunigų

ta rinkliava bažnyčiose lietuvių labdarybė: 
reikalams.

>ir profesionalus, kuru 
{garsinasi jame.

AB UETUVOS ŪKININKAS DARU 
PAŽAN6Į?

Negalima sakyti, kad rusai būtų Lie
tuvos ūkį spaudę kaip kad spaudą drau
dė. Blogoji'jų daroma pusė buvo tik ta, 
kad jie mūsų, kaip ir visos Rusijos kraš
to, ūkiu nesirūpino: nesistengė patogiau
siu ūkininkams keliu aprūpinti juos ūkio 
mašinomis, mažai domėjosi palankesnė- 
užsienine ūkio produktų rinka ir visai 
nesistengė aprūpinti ūkininkus ta spaudą, 
žiniomis ir parodomis kurios lengvai ga
lėjo ūkininkui duoti pilną, supratimą apie 
paskiausius ūkio laimėjimus, apie tai, 
kas ūkiuose turi būti taisytina,, gerinama 
ir tt. Rusai patys nerangūs ir apsileidę 
buvo ir dar mūsų ūkininką mokė to ap- 
silėidimo.

Užeina didysis karas, jis mūsų ūkį vi
siškai apnuogina, siAargina, ir jis palie
ka toks neturtingas, kad Jau iš tikro buvo 
gautas vaizdas, kad jis guli tokiame mir

nebegalės ir nepajėgu. Bet jam teko kelti 
galyą iš šio patalo dar tada, kada dar iš
didžiai po Litduvos laukus vaikščiojo vo
kietis, kada javų krūvas, kiaales, vištas,

būtų staigiai pasiruošta prieš puolančius ■ mes plotą, bet neturėjo savos gūžtos ir , tvarkymo ir deramo našumo, naudos. Be*
bermontininkus, bolševikus ir pagaliau, 
lenkus, kurie aiškiai tykojo mūsų atgauta 
laisvę praryti ir mums jungą uždėti. Ko-

šunis, kates ir kita skaičiavo, pabaudas ks jis karas bebūtų, bet jo reikalaujamos
rasė ir apie rytojaus pelną galvojo. Dė
kojant Dievui ir gerajai dalykų eigai, mū
sų tauta atgauna Nepriklausomybę. Sa- 
vatirne aišku, kad ši atgauta Nepriklauso
mybė mūsų ūkininkams labai konkretaus, 
apčiuopiamo (javų, gyvulių, medžių) nie
ko nedavė, nors duoti iš tikro ir reikėjo 
nes, vokiečiams apleidus mūsų kraštą, 
mūsų ūkis dar labai apgailėtinam ir li
guistam stovy buvo. Bet peikti už tai bu
vusias mūsų krašto vyriausybės būtų la
bai nenuoseklu ir neišmintinga, nežiūrint 
to, kad vyriausybei ir buvo iš dalies vo
kiečių atlyginti karo nuostoliai (daugiau
sia karo ginklų, garvežių, vagonų pavida
lu), nors ir buvo gauta iš Amerikos pas
kola. Vyriausybė ir pati turėjo labai at
sargiai skaitytis su pajamomis. Krašto 
reikalus, kad būtų šiaip ta*p sulipedytas

ties patale, iš kurio jis pats atsikelti jau 1 saldymo aparatas, o kas svarbiausiai, kad

išlaidos visuomet bus svarios ir pakan
kamai didelės.

Praėjus karo pavojui i^ audroms, vy
riausybė ^atkreipė dėmesį į tą vargingą 
darbinrrikų sluoksnį, kuris priklausė dva
rams. Kadangi visi dvarai buvo bemaž 
svetimtaučių rankose ir jų valdomi, tai 
vyriausybė (tuo laiku seimas) rado labui 
patogų kelią šiltos dvarus išparceliuoti, 
suskaldyti ir atiduoti patogiausiomis są
lygomis tiems, kas, vargo ir Žemės ne
turėjo, kas laisvu noru už tėvynę į karo 
lauką’ stojo. Ir, tuo būdu, vietoj negausin
gų dvarų atsirado gausingos plikų nauja 
kurių eilės. Ir šie buvo didesni vargdie
niai, negu mūsų ūkininkas, net ir darži
ninkas; jie turėjo žemės, bet neturėjo 
kuo tą žemę sėli, jie turėjo dirvą, bet ne
turėjo kuo ją įdirbti; jie turėjo pievų, bet 
neturėjo ką jose ganyti; jie turėjo savą že-

reikalingų trobesių. Šitokią naujakurio nežiūrint keliolikos atsitikimų dauguma 
padėtį ir nenugalimas kliūtis vyriausybės Į vis tik turėjo skolyti ir besiskolindami pa
turėjo gerai žinoti ir imtis valstybės iždą»
mažinančių priemonių pastatyti jį ant to 
kilį kojų į kokios yi^i reikalingos norma

vo ūkį kurti. Gi paskolos gauti buvo labai 
sunku. Fininingiausi šiuo laiku kaip ir vi
sados buvo žydeliai. Todėl dauguma čia ir

'lrtuii ir produktingam ūkiui. Todėl, vy- buvo priversti pas šiuosius malonės ir a- 
riaus'Vbė pačiomis lengviausiomis sąlvgo- Į todairos ieškoti. Žydeliai galėdami imti

mis (ilgamečiu išsiniokėjimu) davė jiems 
seklų, paskolų, padarė labai prieinamą 
miško medžiagą, žodžiu, visa kas yra be

sikuriančiam ūkiui reikalinga.
Taigi, vyriausybė šiuo laiku savo ati

dą bemaž buvo nukreipusi tiktai į nauja 
kūrins, tuo tarpu, kai ūkininkui, kuris 
dar gerokai ūkiškai šlubavo, kurtis,'to
bulėti ir žengti pirmyn daugiau teko sn- 
vystoviai, savarankiai, savų išgalių dėka. 
daugeliui ir šiuo laiku dar teko taisyti 
nuo karo laikų dar suįrlisias ar visai su
naikintas triobas, daugelis neturėjo dar 
pakankamai gyvulių, sekios ir dar ne
buvo pilnai ir visi apdirbti laukai. Bet 
vis tik nekurietns iš jų pasisekė savysto- 
viai be skolų pasiekti pilno savo ūkio su

aukotus nuošimčius labai džiaugėsi. Jštįkfcj 
ro džiaugtis ir buvo įš ko, nes gautas pel
nas mažiausiai siekė 24% ir daugiausiai 
100% metams. Šiuo laiku ūkininkai per
gyvena labai apvergtiną ir nepanešamą 
ūkio padėjimą ir stovį. Išeiti iš šio vargo 
ir krizio, jie vieni niekuomet nebūtų įs
tengę, čia pati didžiausioji (kad jie be
maž jau iš šio krizio išėję yfa'), šio nuo
pelno dalis tenka vyriausybei. Ji sumano 
steigti Žemės Banką ir šiam duoda sa\'» 
kapitalą.

(Bus daugiau)



- ♦
ii

Antradienis, Lapkr. JĮ?, X93X D P A U O A S B

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas-

LINKSMOS NAVYNOS

Lietuviška balšavikų gazie- 
ia, Čikagoje, surokavo, kad 
‘‘laike pasaulinio karo už kn-

jtumėt demokratų partijos pre-1 
ridentų, tai būtų taip, kaip I 
kad buvo prie Clevelando.”

---------------------------- U I R ■ I
Žmonių Sveikata

s ir ado naktibaldiniai. Polici
jos žmonės negal prisišaukti, 
ba ji yra užimta pratikunolų 
rašymu ir ginimu “tautos my
limos tautiškos vyriausybės”

fiitalistų reikalus išžudyta į (kaip Bruklyno tauškalų ga- 
virš 10,000,000 kareivių”. Kai-į zieta sako) nuo katalikiškų 
kurie tavorščiai žada paprašy-'organizacijų.
ti tos gtazietos, kad surokuotų -------------
ir paskelbtų, kiek žmonių Ru i Toleikoje (Čikagoj) yra 
sijoj išžudyta už balšavikų rei tokia vieta, toj vietoj didelis 
kalus. < i katilas, o tam katile verdama

________ . I tokios liekarstos, kurių galima
ij,.,... r . , v . . Į ir be recepto gauti. Išgėrus jų,Porų dienų atgal vožmų te- . v .

i,______  - s- , įeinant namo užeina noras sulegramų pasiunčiau balšaviuu ....
„ j ,• ? i tvoromis sveikintis arbar-Rusijos gosudarui Stalinui,! , . , .A . t .

- - • - • x • ' vą. nosę bei kitas vietas i stul-kad jis nesirūpintų apie save \ *
raudonų kariuomenę, ba Rusi- ^US ‘gm b 
ją nuo visokių neprietelių ža-

gal-

Aš tyčia teiravans ir klau
sinėjau tų senų žmonių, ku
rie dar yra gyvi ir puikiai at
simena tuos baisius Clevelan-

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA veržti tiek, kad kraujas užve
ržtoj galūnėj lėčiau tekėtų, bet 
tik ne taip stipriai, kad krau*Susižeidus kiekvienų žaizdų,

kad ir mažiausią, sutepti jo-ijas visai nustotų vaikščiojęs 
du (tinetura jodi 10 nuoš.).l Su dideliais kraujoplūdžiais 

do laikus. Jie sako, kad ta®, pirma sutepti, nr perpilti juo- ir stambesniais susižeidimais 
taip baisiai įgarsinti CleVe- ,]^ žaiz^ 0 pnRkuf visnoinp( kreiptis pik
land’o laikai tai tik respub- aplink Tepimui imti gydytojo
1 ikonų prasimanymas. Jie sa- vatjnį teptukų (vatos pluokš- 

teliu apvynioti galų švaraita 
i medinio šipuliuko). Jei tepi-

vargo, kaip dabar yra priėję įmania pauk^.io plunks-j }1Vfiroiin iaikvti 
gerųjų respublikonų. na> tai reikia prie§ tei .§

ūdai, kuriuose laikomi vais
tai, ar mirkinamos žaizdos, 
privalo būt išvirinti, ar išde
ginti.

Nelaimių visur netrūksta. 
Todėl namuose visuomet reik

turėt jodo (tinetura jodi 10 
nuoš.), karboliaus esencijos, 
mangano kalijaus ir švarios 
raišiojiinui medžiagos.

Di. A mbi aziejūtė— 
—S t epo naitienė

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

ko, kad Cleveland’o laikais 
nebuvo nė trečios dalies tokio

Kai žaizdą pradeda pūliuo
ti, perlieti jų kasdieną 3 nuoš 
perhydroliaus skiediniu. Per 

šaltai. Pasi 
dariusias putas nuimti švariu

Cleveland’o laikais buvo vi 
sai kitokios ekonomiškos ap

virinti.^ Teptukų ar plunksnų šydu. Kai žaizda baigia gyti, 
kiekvienu kartu imti naujų. po perliejimo perhvdrolium

linkybės, negu dabar yra. Bet «vl(‘?4as ža>zdas ™inėtu hūdn galima jų apibarstyti kserofe- 
tepti jodu 3 4 dienas paei- mio milteliai?dabar yra nuostabus daiktas. 

J. V-bės turi daugiausia auk
so, turi prisidirbusi galybės / • ♦ • • * visokių dirbinių, |emės vai-

,u xt- • i l ,» • I Pas pp. Tauškalus buvo anų1 . . . .<ia apginti .Niujorko balsavi-1 . . , . . šiai kaip praėjusiais metais,
taip ir

s ir aprišti.
nuJ- * Kai prisieina žaizdas mii-

Kai žaizdos būna labai pur- kvti, tai mirkinimui imti tik 
vinos, tai galima jas perplau- virintų vandeni. J tų vandeni 
ti 3 nuoš. karboliaus vande- įpilti ar lvzoliaus, kad vanduo

A. Peldžius
Kaz. Montvidas 
Rozalija Ustelienė 
Vik. Masiliunienė 
Adolfina Rimidaitė 
Viktorija Zaburaitė 
Petras Masiliūnas 
St. Kundrotas (2) 
drąsi Ida Zalatorienė 
Kar. Usaitė (2)
Vladas Kėdis (2)
Sim. Dauk. Skol. ir Bud.

Spulka

kai. Kaip ant pado Stalinui i§.ld>en susirinkimas Baigus su- į §iemet ikiausiai už.’ nnl’ ° paskui sutepti jodu. Ka- pasidarytų balsvas, ar manga- 
»----- 1----- -------- _i_i---- A ir- r- rhnhnnfi vondoni crnhma ™ i /i t •» __ <__
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dėsčiau, kad viename balšavi- Įsirinkimų vienas dalyvis tuo-
kų mitinge kalbėtojui paklau''1&U . .
sus' nvicrr, „„ !aPie 31 kalbėti ir pripasakojokas iš jūsų sutiktų ap !
ginti Sovietų Sąjungų?’ 
atsakė — “Mes.”

visi

Lietuvoje apie Panevėžį gy
ventojai negali vilkų atsiginti. 
Pirmiau buvo užpuolę ketur
kojai, tuos iššaudžius, apnyko 
dvikojai; šių nusikračius, at-

. .. .derejo, tun geriausių gelezm- o pasilikusieji ėmė . . . , .kelių tinklų, geriausius fabri

daug pikto. Tas pats atsitiko
, išėjus antram, trečiam, ket
virtam ir t. t. Paskutinis, ne
norėdamas likti šeimininkų ap 
kalbamas, pasakė:

— Leiskite man čia nakvo
ti, nes bijau, kad ir apie ma
ne tiek pikto neprikalbėtu- 
mėt.

POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
■Rašo V. Stulpinas.

(Pabaiga) jSmoot’as, kuris savo straips-
Ba to dabar kyla klausi idėtam “Current History” 

inas: kas dėl to turi daugiau 1 1931>, pripažįsta,
nuostolių? Ar fabrikantas, arikad “Per trumPesn» laik« 
darbininkas? Kiekvienas gali lkaip metus,’pavyzdžiui, kvie- 
matyti, kad dėl aukštų muitų fia,n? Vokietija didino mui- 
nukenčia darbininkas. Fabri
kantas vistiek uždirbs, nežiū
rint to, kur jis savo dirbinius 
gamins, jei tik jis gali juos 
parduoti. Ir kai po 1930 m.
Iiirž. 17 d. kitos valstybės pra
dėjo kelti savo muitus dvigu
bai, trigubai ir net ketverio- 
pai, tai visi atsimename, kas 
tų metų rudenį 'atsitiko. Ir 
nors prez. Hoover’is kartais 
giedojo, kad, štai, gerieji lai
kai jau už kampo, ateina, tai 
Ford Motor Co. pradėjo atleis
ti 2-3 visų savo darbininkų.
Tas pat buvo daroma ir Gene
ral Motors automobilių ga
mintojų ir įvairiausių kitų fa
brikantų, kurie tik turėjo di
delį eksporto biznį.

kus ir t. t. ir turi daugiau 
kaip 6 milijonus žmonių, skur
stančių, badaujančių. Ir lai 
visa atsitinka taip nepaprastai 
garbinamos respublikonų par
tijos galybės laikais, kada, se
natas, kongresas ir pats prezi
dentas yra respublikonai. Jų 
rankose buvo ir iki šiol yra 
galia išleisti įstatymus, arba 
kitokius nuostatus, kokius tik 
jie norėjo, ir jei būtų norėję, 
galėjo sumažinti tų nedarbu ir 
skurdų, kokis dabar yra.

Nenorėčiau, kad kas klaidin
gai mane suprastų. Muitai v- 
ra reikalingi kiekvienam kraš
tui. Tik, suprantama, nė vie
nas kraštas negali apsitverti 
tokia aukšta muitų siena, kad 
kitos valstybės nebegalėtų rtie-tus 6 kartus daugiau, negu

pirma buvo, arba 49c už bu-, ko Kiekviena valsty.
šeli, iš pradžios ir baigiant iki . , . , .
d.i no » k » i- tp v bė, jei nori kaikunuos savo$1.62 uz buseų. Italijos muitas 

i pakilo nuo 37 iki 87c.; Pran
cūzijos nuo 20c. iki 85c.; Mek-

rboliaus vandenį galima pa- no kalijaus (kali hyperman- 
tiems susitaisyti: imti stiklinę ganici), kad vanduo nusidažv- 
virto vandens ir įpilti vienų raudonai-mėlvna spalva. I
arbatinį šaukštukų karboliaus ■ ■ ■ ...—
esencijos. ,

Pasipašinus pašinų netru
kus ištraukti. Įsidūrus purvi
nais daiktais ir bendrai, jiato- 
kus purvui į žaizdas, galima 
apsirgti baisia liga — stabu.
Be to, iš nešvarių žaizdų ga
lima gauti kraujo užnuodini- 
mų. Iš pastarosios ligos tai}) 
pa^ retai kas pagyja. Dėliai 
to visas žaizdas reikia tuoj ap-' 
švarinti ir kuošvariausiai už
laikyti. Žaizdų aprišimui ge-1 
riausia imti iš vaistinės pake -1 
liūs sterilizuoto šydo (merlės).
Tų šydų rankomis nečiupinė- ’ 
ti; atkirpti išvirintomis ar de
gintomis žirklėmis reikalingų 
šydo gabaliukų, uždėt ant žai
zdos, iš viršaus apkloti vata 
ar ligninu (medinė vata). Pa
skui aprišti šydiniais raiščiais.

Jei sterilis šydas sunku isi- 
produktus parduoti, taip pat į gyti. tai žaizdų raišiojimui ga-
turi ir iš kitų kų nors pirkti.

sikos nuo 66 iki 90c.; ir t. t.” Į Kitaip negali norėti tik ki- 
tomii parduoti ir nieko iš kitų 
nepirkti.

Suprantama, čia sunku iš
skaičiuoti visus visų valsty
bių muitus, kurie buvo pakelti 
J. Valstybių pavyzdžiu. Bet 
vienas dalykas yra aiškus: tas 
muitų kėlimas aukštyn prasi
dėjo dėl J. V. pakėlimo muitų, 
kurie jau ir taip buvo dideli. 
Mūsų garbingieji respubliko
nai, kurie’nuolat mėgdavo gir
tis, kad tiktai jie gali J. Val
stybėms, o gerus laikus su
teikti, taip susprogo, kaip! 
muilo burbulas. Jie, paprastai,

Respublikonai kaip tik to
kios taktikos ir laikėsi, kad

Įima imti švarūs lininiai ska-i 
rulėliai. Skalbiant juos reikia 
išvirinti šarme, o prieš dėsia
nt ant žaizdos ilgai prosuoti 
įkaitintu prosu. Į

Dėti ant žaizdų vortinklius 
ar kitus niekus neleistina, nes

kitiems parduotų, kitos vals- «ia’s galima tik užvietrinti žai-

Jonas Palionis
“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,

2334 So. Oakley Avė., Chicago, HL
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie ųiūsų 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 tokį#- žinučių pagBį0n«;ja, 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsit#?.sAlvo 
dienrašti “Draugų”. / / , •->

•
Remkime ir. Platinkime Savo Dienraštį 

“Draugų”! ‘ ; ii >• r _ * *
Tariame mes Jums iš anksto ačiū. •

n n-
r

zdas.
Jei žaizda labai kraujuoja, 

tai jų užspausti švariu šydu 
ar švariu skarulėliu ir palai-' 
kyti keliolikų minučių. Kai 
kraujuoja sužeista ranka ar 
koja, tai kraujuojančių galū
nę užveržti aukščiau žaizdos 
(nuo širdies pusės). Kraujuo- 

į viršų
BIZNIE-iir laikyti kol apsistos krauja-

RIUS, KURIE. GARSINASI! -Tt Užr"(.^a™a
tinka guminis raikštis. Jo ne- 

“DRAUGE.” ! sant, — susukta skarelė. Su-

tybės nieko negalėtų J. V. par 
duoti. Tad apsitvėrė aukščiau
sia muitų siena, kokia tik ga
lėjo. To viso pasekmės, kaip 
aukščiau matėme, žymiai pa
blogino viso krašto būtį.

s
Taigi, respublikonų kongre . A , v-— -....... . ,v,

sas ir senatas su respublikonų !’«r r,nklnras 7™ IP™* <•’>- REMKITE TUOS PBOPE- .„Wnę išlwlti . 
-----  - - kuoti nuvalkiotų savo dailius- ' ' 1prezidentu priešaky, kurie, 

tur būt užmiršo, kad šluota tū
li du galus, manė, kad iššluo- 
dami svetimų valstybių pre
kes iš savo krašto atneš jam 
nepaprastų gerbūvį. Bet atsi
tiko priešingai; kitos valsty
bės pavartojo kitų šluotos ga
lų, ir J. V-bės gavo atgal dar 

1 skaudesnį pamokslų.' Respub
likonų kongresas, senatas ir 
prezidentas išrinkti, paskelbus 
obalsį “Balsuokite už Hoove- 
rį ir Prosperity”, atnešė to
kį baisų nedarbu, kokio J. 
V-bės dar neturėjo nuo savo 
gyvavimo pradžios.

Kad J. V. muitų pakėlimas 
svetimoms prekėms buvo ir 
yra-didelė dabartinio nedar
bo priežastis, tai patvirtina 
pats respublikonų dabartinio 
1930 m. muito autorius Fred

<ų “Saugok Dieve, nerinkite 
tų baisių nedarbo nešėjų de
mokratų, nes, girdi, jei išrink-
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AnTradfienTs, LapFr. IT, S95I1 DRAUGAS

Įvairūs Straipsniai. OUR UTHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

PARAPIJŲ MOKYK
LOMS!

NĖRA KO NUSIMINTI mašinų, bet be geležies jam, THE MAINTENANCE OF says “There are some graiu 
nebūtų galima apsieiti. Kaip THB best gnnTAT. ATHLE-

Mažoji Šventoji Teresėlė ” 
vaikų teatrui pritaikintas la
bai įdomus scenos veikalėlis

t Taipgi turi “Jaunų Daini- 
' ninku”, 100 dainų su gaido
mis ir platus išaiškinimai a- 
pie gaidas ir dainavimų 
Kaina $2.00,

Vienas garbingas Amerikos jis apsieitų be kimo, be pei- tiO, ETHICAL AND OTHER 
vyskupas yra pareiškęs, kad lio, be piūklo, pjautuvo ir ki- STANDARDS INHERITED 
kuri tauta kovoja prieš Kris-! tų geležinių bei plieninių jra- pgOM OUR LITHUANIAN 
tų, ji turės išnykti. jnkių t I ANCESTORS AND THEIR

Tas pareiškimas tinka, ka- Tiesa, geležis nėra naujas INCORPORATION INTO 
talikybės .priešams Ispanijoje, dalykas. Egiptiečiai ir indėnai 
kur kairieji gaivalai kovoja jau prieš penkis tūkstančius 
prieš Katalikų Bažnyčių, prieš metų mokėjo pagaminti gele- 
šių šventųjų Kristaus paliktų žį.

OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

įstaigų. Šie kovotojai išnyks Grynos geležies gamtoj be-
J. J. Kripas.

Ali of tlie above statement

matical forms (in Lithuanian) ----------- 1
.nore priuutive and more liko k* DrauS°” >“yssyn° >6-f NUPIRKO 6 VAGONUS

Buy gloves wlth who« 
it savęs

sonus atspausdintas Vienam
užtenka

Sanskrit tban the corre&pon- .....
din& forms in Latin and 'šmuliui parengti užtenka J šiomis dienomis susisiekimo 
Greek. “This very well shows kil>’bračių, kurias iškarto ’ ministerija nupirko 6 keleivi-* 
that there are, according to įsakant, knygynas parduo- nius vagonus po 155,000 litų J 
Muller at least some resem- da hk UŽ Vlen* doleri’ Pavie',Buvo pasiūlyta daugelio užsie- ( 
blances between these langua- ”la,B perkant nio firmų, bet nupirkta patys

___ £__ ii.. i imama už knygutę 15c. Noriu- nitriausi iš Vokietiios. Toki:!ges. And now for the first ““ — i—in- ; pigiausi iš, Vokietijos. Toki
tune in this article we hear 8į™ nauJu veikalu Pa‘s1'! pat prancūzų vagonai' kainoja 
froin a new voice and authori naudoti tepaskubina užsisaky-' 185,000 litų kiekvienas.

Nerelk mokėti 60c. u4 
dantų mostl. Llsterlne To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vai 
kia. Ją vartotadamas psr 
metus sutaupai |J 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

" I
-1

ty in languages, Henry Sweet.kaip rūkai padangėse, Bažny- veik visai rasti negalima, taip’^,^ to prove ^o any of us 
čia gi kaip buvusi pasiliks ir kaip auksų ar sidabrų. Gele- 'wj10 įg įnterested in the bare Įbook “History of Lan- 
toliau didinga savo darbuose, žis yra metalas, kuris yra Ii-• truth 1 sliall not dwell upon ,£ua£'es” we read “So also it 

Ispanijos katalikai gyvena nkęs jungtis su daugeliu kitų*įt any longer To me it seemsikas ^en a su^3ect to won- 
nepaprastai svarbius išniėgi- dalykų. Bet negrynos geležies1 mogį iOgįcaj įn the face of der Bia^ Bie uncutiured Lith- 
nimų laikus. Kairieji gaivalai visokiuose junginiuose yra la-!an we seen įjiat įjle 01į. uanian peasant should speak 
vyrauja steigiamajame susi- bai daug. Geležis sudaro apie1 įn Qr cratpe of the Aryan a lanSuaSe which although 
linkime. Jų pastangomis jau ( septynis nuošimčius visos že- j ijjace wag TJUmanią or near not quite so rtientical witb 
atskirta Bažnyčia nuo valsty-jmės. Tai yra visokios rūdos. I įjle BaJtic You of course may ^anskl'it as some would have

ti, nes vėliau gali jiems nebe- “D. N.”
likti ‘Drauge” šių knygelių.'

Draugo” Knygyno
Vedėjas S. Motvidas.

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

bes, jėzuitų ordenui bus už- ’ Ir pas mus Lietuvoj vietomis draw your QWn condusįong
drausta |veikti Ispanijoj, jų vra geležinių rūdų. Švedijoj, 
nuosavybė bus konfiskuota, Anglijoj, Prancūzijoj, Aineri- 
kiti ordenai ir kongregacijos koj geležinės rūdos yra di- 
bus suvaržyti. Vienuoliams ir, džiausi plotai. Norint gauti 
vienuolėms bus uždrausta vai- geležį reikalingų jų atskirti

, Pranešame, kad “Draugo” 
us believe, iš certainly much . i-J knygyne galima gauti Gies-

nuo junginių. Šitas atskyrimas 
galimas tik ugnies pagalba. 

Jau žiloj senovėj žmogus

kus mokyti.
savo sprendimus, kada jie pra
dės dalintis bažnytiniais tur
tais, kuriuos sudėjo geri kata-; vartodamas rūdos akmenis sa
likai, garbingų Dievo tarnų ’ vo krosniai pamatė, kaip nuo 
vadovaujami. Katalikai pergy •; didelio karščio iš tų akmenų 
vens dar didesnius išmėgiui- • išsiskyrė metalas, kurį įkaiti
mus, širdgėlų ir kitokias rykš-:nus galima buvo kalti ir duo- 
tės. ti jam įvairias formas. Tai

Tik užėjus bet kokiai prie-Įkuvo Se^e^s- 
tpaudai žmonių dvasia pra-: Žmogus suprato jos naudin-
deda veržti tobulybėm

Gerai žinone, kas mūsų lai-
gumų ir pradėjo jų vartoti. 
Išpradžių geležis buvo retas,

kais įvyko Prancūzijoje. Be-į brangus dalykas, nes jų paga- 
dieviškoji vyriausybė tiesiog į minti buvo sunku. Geležis bu- 
iš pasalų užpuolė Bažnyčių.;vo vartojama daugiausia gink- 
Pasisavino visus bažnytinius toms.

Now let us proceed to talk aearar to it than the neo — bažnyčių chorams,
a bit about the language of ^.ans dialects of the intel- mojCyĮcioins įr šiaipjau gies- 
our ancestors or the Lithua- llgent ^^oos. ’ mininkams. Tekstų sutaisė A.
nian languages You will re- These above assertions are Jakštas, gaidas pagamino J. 
member that it is not a Sla- definite enough for us to Naupjalis. Kaina 50c.
vish language. It is most sįmi- safely feel and believe that! _______________________
lar to the Lettish and Old Bo- there exists a real and closeI -
russian. Then it bears a stri- relation between Litliuanian, 
king similarity in form and Greek and Sanskrit and Latin. 
plionetics as well a» gramma- Dr. Latham says that “Lith- 
tical construction, to Greek, uanian is closely to Sanskrit 
Latin and Sanskrit. Some ot- and no less archaic.” Origin 
her time I skali write anxar- oFlhe Aryans” by Sir Isaac 
ticle denionstrating the prosi- Taylor.
mity of the above languages.1• , _ „ C( '
T, , . .. ..... , i Samuel Bagstes & Sons,hor now let it sulhce to ma- ,.riu ® _ ,,,, , . Al , , , ‘ The Bible of Every Land”;ke būt the bare statement ,.Ti • . ,...... page 259 “It has retainedtliat it iš unlike Slavish (As .. ,, seven cases, three numbers,all scholars know and' as we , . . . „ ..., , , . „ _. , tuo genders and of all įdiomshave heard irom prot. Ripley, . . • z, ,zi z, ,• t-. . i- v i spoken in Europe it iš the clotlie Catholic Encyclopedia and a 7,,

i . % t* * • t • t TO riT*otlier toreign, unprejudiced

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.
Štai būdas greitai ir lengvai nu

raminti ir užmigdintl verkianti vai
ką. Tai būdas, kuri daktarai In- 
dursuoja ir milionai motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios 
Eletcherio Castorijos, nuramina ne
ramiausia kudikj vaiką ir užmig
do J keletą minutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimu, slogų nėra lygios Cas- 
torijai. Chas. H. Fletcherio parašas 
yra ženklas tikros Castorios. Vengk 
imitacijų ir buk saugus.

turtus, kad turėtų pelno val
stybės iždui. Bet to pelno iž
das nesulaukė. Patys bedie
viai pasidalino konfiskuotais 
tartais. Didelė dalis tiesiog

/

Jau senovėje romėnai gele 
žį gaudavo tokiu būdu, kad į,'

sources).
To ąuote from a few au-

(Continued to-morrow)

išmūrintų aukštų krosnį pil-j tliors anent the similarity and į Atydžiai skaitykite biznie-i 
davo eilėmis rūdų ir medžio’ieiationship of Lithuanian to n-y garsinamus bargenus
anglį. Paskum kurdavo iš a-

lš tikro, Ispanijos katali- pačios, stipriai varydavo orų
kailis, kurie sudaro tautos ka
mienų, yra ko susirūpinti. At
eityje bus sulaukta dar blo
gesnių įvykių, kada radikalai 
pradės vykdyti šiandieninius 
pavogta.

Po tos skaudžios rykštės 
Prancūzijos katalikai pradėjo 
smarkiau veikti, daugiau savo 
bažnyčių reikalais rūpintis ir 
oiganizuotis. Šiandie jie turi 
gausingų orgaiėzacijų, su ku
riomis vyriausybė jau ima 
skaitytis ir daio kai kurių nu- 
si'eidimų. Nefolimoj ateity ka
talikų priešai visai išnyks ir 
katalikai trijumuos.

Taip bus ir Ispanijoje, kur 
katalikai ilgus metus parodė 
daug apsileidimo. Todėl juos, 
nepasirengusios gintis, ir už
klupo radikalai. Ši rykštė pa 
žadins katalikus. Privers juos 
imtis darbo tikėjimo teikalao- 
se. Ims galas visus priešus ir 
Bažnyčia atgaus sau reikalin
gas teises.

Štai, kodėl nėra ko nusimin-
t.\

ŠIS TAS APIE GELEŽI

Mūsų laikų vadinama tai ga
ro, taį elektros, tai mašinų a- 
inžium, bet vis dėlto reikia su
tikti, kad svarbiausių vaidme
nį jame vaidina geležis. Mū
sų ūkininkas dar gali apsieiti 
ir be garinių ir be elektros

dumtuvėmis, degindavo, kol 
viskas neperdegdavo ir gele
žis suvarvėdavo krosnies apa
čion. Geležies šitokiu būdu pa
gaminimas vis dėlto būdavo 
brangus, nes galima buvo va
rtoti tiktai medžio anglį. Ak
mens anglies nebuvo galima 
vartoti dėlto, kad ji susilieda
vo su rūda į vienų masę, ku
ri oro visiškai nepraleisdavo 
ir krosnis užgesdavo. Vėliap 
pradėta vartoti koksų, kuris 
yra gan panašus į medžio an
glį. Dėka tam geležies ‘gamy
ba labai atpigo ir išsiplėtė. 
Bet gaminant geležį su kok
su, pučiant iš apačios, įkaiti
ntų orų, buvo gaunama gele
žis, turinti savy daug gryna- 
nglio. Tai taip vadinamas spi- 
žas, kuris kalimui netinka, bet 
užtat gražiai sutirpsta ir gali 
būti liejamas įvairiomis for
momis. *

Norint iš špižo gauti geležį, 
reikėjo grynanglį išdeginti. 
Tiesa, visiškai gryna geležis 
irgi netinka, nes yra labai mi
nkšta. Taigi, iš tos pačios rū
dos pagaminama špižas, plie
nas ir gel. kalimui. Tai vis ta 
pati geležis, tiktai su nevieno
da grynanglio priemaiša. Špi
žas turi grynanglio apie ketu
ris nuošimčius, plienas apie 
vienų nuošimtį ir geležis kali
mui apie pusę nuošimčio iri 
mažiau. 1

Be to, geležy dar yra aili-

feanskrit, Greek and Latin. 
Muller in his book “Scien

ce of Language” page 200, J

ciuinas, manganas, fosforas. 
Šitos priemaišos irgi duoda į 
geležiai savo ypatumus.

Plienas yra brangesnis už j 
špižų ir geležį dėlto, kad j’o 
pagaminimas reikalauja dau
giau visokio darbo.

Visame pasauly pagamina
ma kasmet apie 90 milijonų 
tonų špižo. Iš to arti pusės į 
gamina Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Toliau eina Vokie-^ 
tija, Prancūzija ir Anglija. 
Kitos šalys gamina nedaug. 
Plieno' gaminama irgi apie 
tiek pat. Daugiau pusės visos 
gamybos tenka Amerikai, ant
roj vietoj eina Vokietija, Pra
ncūzija ir Anglija. Geležies 
kalimui gaminama palyginti 

i nedaug, nes jos nedaug terei 
kia. “M. R.”

..... - --........... -

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Mažinu Negu 5 Dienas Ant Vandens 
per Chcrbourg—6 dienos per Bremen 

Specialls trūkis iš Bremerliaven

TIK 7 DIENOS I I.IETl’VA
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS

Jos Nieks - 
Nekviečia

i
Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori? Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga-
liuodaml su Llsterlne, lSva-1
lysini* burną ir užmušima 

ligų perua Vartok kas

dien. »

LISTERINE

Sumažintos trečios klesos kai
nos i abi pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietini agentą arba 
I3O W. Ilandolpli St 

Chicago, III.

N O * T B O E R M A K

LLOYD

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

Telephone Rooaevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A, SLARIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 7 7 W. Washlngton St. 
Room 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto-Iki 4 po pietų

ANTANINA GOTAUTIENĖ
(Pp tėvais Kinsgailaitė)

Vakarais: U tam., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vaL 

4148 Archer Avė. Tel. Lafayetta 7887

DOUBLE
ACTING
l/pBAKING 
f\VP0WDER

Tėmyk keikų gražu
mą Ir Jų šviežumo 

išlaikymą.

5 ^FOROVBR**
? 40YEARS
’ 25 ounces for 254'

MIILIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

SUK llCHIIf EIK

mirė lapkr. 13, 1931 m. 1:45 vai. po pietų. 75 metų 
amžiaus. Kilo, iš Tauragės Apskr., Pašielės Par. ir m.

Paliko dideliame nubudime vyrų Liudvikų, sūnų 
Albinų, dukterį Sofijų, 3 anukus, brolių dukteris Pul- 
karijų Vaičiekauskienę, Paulinų Mockienę, Kazimie
rų Bartkevičienę, Mikalinų Genienę, Bronislavų 
Kinsgailaitę ir gimines, o Lietuvoj du. broliu Jonų 
ir Benediktų Kinsgailus, dvi seseris Viktorijų Lu
košienę ir Placedų Malinauskienę.

Kūnas pašarvotas 2803 Emerald avė. Laidotuvės 
įvyks seredoj lapkričio 18. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duktė, Anūkai,
Broliaduktės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnaftja grųb. Mažeika, Yards 1138

Namų Tel. Hyde Park SS9B

A. A. ŪLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALlzE STREET 
Roem 19 34 Tel. Randolph 0832

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0862 

Valandos — 7 1U 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Uw 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn,, Kčtv. ir Su-
tiatOH nuo 7:30 iki 9 J

6200 S. HALSTED' STREET
Tel. Wentworth 1381

te HSMff
Right from the first touch, antlseptic; 
healing Žemo takes the itcning 
misery out of mosųuito bitėj, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poieoning. 
Pimples and dandruff fade when iafe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alway» 
have Žemo nearh
Any druggSt. 35

wherever you <o. 
«0c, $1.00.

BULL RUNN ———Tlie Autuped Is Certainly a Great Vc’iiclc for Tourin|("-That l». lindi You Hit a Buefep? BY CARI.

( •
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Antradienis, LapTEr. 17,1931

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT. M1CH.
» Pietus.

L. M. K. kliubas turėjo sa
vo pietus, Darium viešbuty, 
lapkričio 5 d. Susirinkimų ati
darė pirm. Uvickienė, nutari
mus skaitė Siurbienė.

Išrinkta komisija vakarui 
surengt ir rūpintis vargšais 
Kalėdų laiku. Komisija susi
deda iš Siurbienės, Lagotie- 
nfs, Buksnienės, Starkienės,

DRAUGI S
•,biene, nut. rast.; A. Bernotie

nė, ižd.; L. Sattlerienė, fin. 
"lašt.; H. Stepanauskienė, trus

galėtų gyventi taip kaip kad 
dirba.

Vargšas.
A K T A R A I

Dovanas laimėjo Goodvinie- j t«e, A. McUluskienė, tvarkda- 
nė, Lagotienė, Kudirkienė,'^ M- Sirvaitienė korespon- 
Doran’ienė, “Hostess” buvoĮ^011^* _
Starkienė. Ateinantį mėnesį visų tautų kliubas.
bus pirm. Uvickienė. Centralinės komisijos susi-

Banketas. rinkime dalyvavo, kaipo at-
šešių metų sukaktuvių pro- ««>»«. Iietuvi’i 8™P«» .

..... i,..ni.„fou įnrvVi* ik tienė ir Paurazienė. Turėjo;&a banketas įvyks lapki. lo laikais. Atsiranda geraširdžiųd, 7:30 vakare, Crystal bąli- Meletų aplikacijų naujų narių. « **
, ’ bnni- C«dill»e bntel T ^’arės išvardintos ir priimtos zmonni’ Rune SdUbUU aukoja,
įoom, book Cadillac liotel. J. Pn„Hpnė Maita’ienė tain kllmaiu tikslui, koplyčios
žanga $2.50 asmeniui. Tikietus t,10b- Pautiene, Maita lene,

PITTSBURGH, PA.
_______ _ I

Sv. Pranciškaus Seserų Kop-| 
lyčios Fondo Vajus.

Bendrai, mūsų vajus sekau,' 
su šiais blogais j

I
I

Tel. Canal 676* Res. Republlc 5360

; DR. A. RAČIUS
[IHUR 
IIKAS

RUAS

zanga 
malonėkite anksčiau

fondui.
Žymiausias iš aukotojų yra 

didž. gerb. kun. J. Bakšys, šv.
klebonas,1 
s aukojo 
kolos bo- 
Ši auka

r. . i -v, r, x. Tikimės gražios ir skaitlingos | *.QGauta laiškas nuo Dr. S. Šia / . Tikimos> mūsų grupę dapil. ?^ia pirmutinis
kienės iš Chicagos nuo moterų I R . . . da,buoia J dyt, kad nepasilikus nuo ki-Puošnumo. _
kliubo ir maloniai priimtas.' 3 ° J i tu tautu Nariu vra 400 Chicagos, Noka'to Prasi-Kviesta dalyvauti jų baliuje A' S. W‘-tų. Nanų yra «0. 1^ ijoS) Praneiš.

prieš Padėkos dienų. Malonu Kudirka nė, A. McCluske ienv,, Mirė. kaus re/nėjų draugija prisiun-
būtų arčiau susipažinti su sa- ^,00<Kinienė ii . Cai Ann. Arbor, Mieli., mirė (į $25: Iš Boston, Mass., M. 
vo vienmintėmis sesutėmis 'rier ^en®' Įpp.-Jesulionių sūnelis 12 me-į Dragūnas aukojo $10 ir iš
Cliicagoj, didžiausioj lietuvių Valdyba. j tų, Leonardas. Laidotuvėse da , Braddock, Pa., K. Glėbą $5.
kolonijoj. Gal keletas narių P. Uvickienė pirm.; M. Mai- Gyvavo daug žmonių. Paliko I
alės nuvažiuoti. tanienė, vice-pinn.; M. Siur-: nubudime dvi sesuti, brolį, tė

velius ir gimines. Laidotuvė-

įsigyti, Stankienė ir Čižauskienė

GYDYTOJAS. CHII 
IR OBSTETRI

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHlCAdO\

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

Chicagos Ofisus:

2415 W. MARQUETTE RD.
Val.: utajiiinkuis, ketvergais ir pėt- 
nyčiomis nuo 9 iki 12 vai. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 vai. vak. 

Chicagos ofiso tel. Grovchill 3202

nes narės turi duoti komisi- Kiekvienos tautos grupės

KENOSHA. WIS. OFISAS
5817 — 6-th AVENUE

« X
Vai.: panedėliais, seredomis ir suba- 
tomis nuo 1 iki-4 ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak. Kenoshos ofiso tel. 4050.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2«03 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 102 8
Rezidencija 2 359 So. Leavitt 8t.

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

Nedėlioj pagal susitarimą 
_ „__________________ ________________ 4

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
<

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

GRABORIAL

J. F. RADZIUS
Ogiausias liet. graborius: 

CHICAGOJE .

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
pasireiški- |Cor- So- L.eavitt St. Tek Canal 6222

i Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

Geraširdžiams aukotojams 
tariame ko širdingiausių ačių. 
Bet mūsų dėkingumas nesi-

Tel. Gro-vehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seradomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAROUETTE ROAD

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, Boulevard 782U. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 193U.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3006

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl,' kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

OFISAS
668 West 18 Street

SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

i Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Laidotuvėse pa-! Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti.
Tel. ltoosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cbicago

B. A. LACHAVICH
Te?efWlcanai 1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

se patarnavo grab. K. Stepą- 
nauskas | baigs su ši; padėka. Kaip at-

j siliepime minėjome, pirmas 
Viešnia. 'ketvirtadienis kiekvieno mė

nesio yra atidėtas ypatingaiP-ia Višniauskienė iš Cle- 
velando šiomis dienomis lan
kėsi pas savo dukterį Stepa- 
nauskienę.

. Koresp.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply<n dyktd.

3307 Anburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138
Chicago, III

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMŪOTOJAš
Turiu automobilius vis© 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7682

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

lAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 

I patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YAS.Ū3 1741 ir 1742

KENOSHA, WS.
žinutės.

X Parapijos bazaras vyk
sta puikiai.

Lapkr. 8 d. žmonių atsilan
kė daug. Geri daiktai, darbi
ninkų sugabumai, geros va
lios žmonės bazarų daro sėk
mingu. Varžytinės ypač eina 
tarpe dr-jų. Mat, kiekviena 
d r-ja nori pralenkti parapijos 
būdų, kurioj darbuojas parap. 
sekr. P. Kodis, ižd. jaunasis K.
Mažeika. Bet sunku bus pra
lenkti, nes jiedu ir savo lriše- 
nius gerokai pakrato.

Parap. chorų ir-gi sunku 
bus pasivyti, nes čia darbuo
jasi nenuilstantieji choristai, 
taip pat daug pastangų deda 
ir varg. J. Kailiukaitis, V.
Strasiavičia ir kiti.

Smarkiai varosi šv. Onos 
moterų dr-ja, taipgi juda ir 
Šv. Benedikto dr-ja, tik čia 
trūksta darbininkų. Bet kas 
jau ateina prie tos budos, lie
ka patenkintas. Gerai varosi
ir kitos budos,

rp . • r i J A TV X i KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM-Teko nugirsti, kad Šv. Pet-jp4 laiką su nauju išradimu
ro draugija, nors da neturi | 
budos, bet paskutinę bazaro 
dienų, lapkričio 22 d., žada

maldai koplyčios f< ndo auko
tojų intencija. Tų dienų nuo 
aštuonių ryto iki astuonių va
kare yra nuolatinė Švenčiau
sio Sakrameųto adoracija iš
prašymui malonių vienuolyne 
gerdariams.

Lai mielaširdinįgas Dievas 
atlygina musų koplyčios ftfndo 
aukotojams.

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys.

Tel. Canal 02 57 Rea. Prospect 66 59

OR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

’ Rezidencija 6600 S. Artesian A». 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

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

DR.J.P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S0. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-245J

DR. S. A. DOWIAT
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija

DENTISTAI

I —

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
DEN TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

PLATINKITE “DRAUGĄ” t®i. Onai 4222

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

DR. 6.1. BLOŽiS
den t imtas 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Lsavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SUECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 14—12 nuo 2—4 po 

platų: 7—8:99 vakare 
Nedaliomis 19 Iki 19

Telefonas Midway 2880

4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 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 003o

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

Tek Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadlenlc

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ,Tele. Cicero 1260 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

DR.GOSSEN
X-Ra.y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

~ vai. vakare
Nedėliomis Ir Sereuomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.

Rea. Tel. Midvray 6612

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street' 
Telef. VVilmette 196 arba 

Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedellali 
ir Ketvergais vakare

Tek Hemlock 8700 į

Tek Prospect 961.9

DR.B. ABON l
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6156 S^utb Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v, Išskiriant Ket.

Į be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

padaryti didelį 
Gali net pralenkti ir kitas dr- 
jas, nes ši da nėra pavargus.

Taip pat teko nugirsti, kad 
lapkr. 22 d., parapijos choras 
įuošias bazarų apvainikuoti 
gražiu koncertu. Varg. J. Kai- 
I■ tikaitis deda daug pastangų, 
kad koncertas būtų i'gai mi
nėtinas.

Vyčiai taip pat žada pada
ryti didelį parapijai ‘suprizų’. 
Jie taipgi rengia gražų pro
gramų, apie kurį vėliau bus 
pranešta.

Gaila, kad pas mūs yra di
delė bedarbė. Nors daugelį su
vargusių miestas šelpia, tačiau į 
negi sušelps taip, kad žmonės

“suprizų”.
Tel. Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS •

30 EAST llltb STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas, X-Ray, etc.

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—S 
Medėliemls: nu* 16 IU 18.

. Tel. Cicero 6766

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eatractlon
Vai. 9-9 Ned. 9-19 

8668 80. WESTBRN AVH.

OR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Ronidenotdoe Tel. Plasa 8299

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehill . 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V.. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
2 iki 12 ryto, 7 iki O vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti WestePn Avė.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILI.INGIS 
Priešais lietuvių Sv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto: 8-6 ir 7-9 vakare

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 33951

Ofiso Ir Res. Tek Boul. 6912 Ofiso Ir Ros. Tel. BouL 8*1 (

DR. BERTASH DR. NAIKELP
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Vai.: 1-8 Ir 6:89-6:89 vai. vak. VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

u,..Aa . t
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CHIC AG O J'E
WEST SIDE ŽINIOS. PARAPIJOS DARBAI.

Aušros Vartų parapijos ju- 
bilėjinis koncertas pereitų sėk 
madienį, Mefdažio salėje, mu
zikaliu atžvilgiu labai pavyko. 
Choro, solistų-čių, vietinių ir

Šios programus nuolat lei
džia savo lėšomis lietuvių įs
taiga Peoples Fumiture kom
panija, savininkai dviejų ra- 
dio ir rakandij krautuvių, 4177 
-85 Archer avė. ir 2536-40 W. 
63rd Street, Cliicago, III.

Brighton Park. — Lapkričio 
8 d., parapijos svetainėje įvy
ko susirinkimas senųjų para-j -------------------
pijonų, draugijų narių, para- DR. ZALATORIS PROGRE-
pijos komiteto trustisų tikslu SUOJA CHIRURGIJOJE

LIETUVOS VYČIŲ B0W RYT SVARBUS SUSIRINKI 
LINO LYGOS STOVIS. . MAS

Savickas Prov. 12 150.11 •*
Sirvinskas Gary 19 142.1$
J. Kaminskas N. S. 15 139. 4
Regašius S. C. 9 128. 8

BEDARBIU FONDAS

Chicagos bedarbių šelpimo 
fondui surinkta daugiau kaip 
6 milijonai dolerių.

svečių, dainos kuogeriausiai surengti iškilmės savo klebo- 
išėjo. Publika buvo daugiau nui, kun. A. Briškai pagerbti 
nei patenkinta. Publikoj daug dėl jo pasidarbavimo parapi- 
matėsi svečių iš kitų kolonijų, jos reikalais.

Patys vestsidiečiai, deja, Susirinkimui pirmininkavo 
neįvertino didelio parapijos Brighton Parke biznierius V. 
choro pasidarbavimo rengiant Paukštis, raštininkavo P. Pa- 
šj koncertų, nes nesuėjo tiek, keltis. Išrinkta nyšri komisija 

•kiek įbuvo tikėtasi. Tiesa, vi- toms iškilmėms rengti.

Laikas nuo laiko vis girdė
ti, kad Dr. Zalatoris padarė* . C). ,

.. . . • L.- ... ,Wcst Side
Providence

West Side. — There will be 
u j a very important Ko f L C. 
\ j 24 meeting thurs., Nov. 19, at 

1he parišk hall. Everyone plea 
se atteml, because there are 
many important matters to 
discuss.

Sect.
operacijų tai vienam, tai ki
tam, ir vis sėkmingai.

Nelab senai Dr. Zalatoris pa 
darė apendiko operacijų Karo
linai Maseliunienei, 7151 So.
Washtenaw avė. Šiame atsiti

es salėj sėdynės buvo užim- Kadangi iš anksto jaučiama, kime operacija buvo kebli, 
tos, bet juk West Side ne 300 kad esamoji salė toms iškil-'nes apendiksas gerokai apge.
parapijonų. Nesimatė nė dau 
gelio mūsų biznierių.

Westsidiečiai negreit susi 
lauks panašios dainų šventės.

Rap.

mėms bus maža, tat nutarta dęs> sunkiai prieinarnas ir iš 
tuojau pradėti salės padidini 
lito darbų, pristatant nauja da
IĮ prie esamos.

Dųbartinė salė yra laikina.
Kada bus pastatyta nauja baž
nyčia, esamoji bus perdirbta į

W. L. Pct. Rytoj, lapkr. 18 d., Cicero,
21 6 778 III., Šv. Antano parapijos sa-
21 6 778 lf je įvyks laba’, svarbus L. V.
14 13 519 (bicago apskrities susiiinki-
11 16 407 mas, į kurį visos kuopas turi

7 20 259 atsiųsti atstovus. Bus svars-į
7 20 259 tomą apskrities statuto prt jek°, Pv- ParaP-) Apie L. V 

North Side gavo progos lai- tas. Visi Vyčių veikėjai, vei- 
mėti nuo čempijonų, bet pri: <kėjos taipgi prašomi atvažiuo- 
truko jėgų kuomet buvo la- ti. Įsidėmėkit, susirinkimas 
blausiai reikalingos. Pirmam prasidės lygiai 8 valandų.

Valdyba.

Bridgeport 
North Side 
So. Chicago 
Gary, Ind.

i

RED. ATSAKYMAI.

A Rivederci E. M. S. (Die-

4 kp. šokių vakarų jau buvo 
“Drauge” rašyta. Todėl tams
tos korespondencijos nededa
me.

imamas. Atrodė, reikės dėti 'ž.-ridime West Side parodė ko 
paipas, kad išvarvėtų Čia tai uėl jie yra čempijonai. Ant-
Dr. Zalatoris ir parodė savo 
sugabumų: išėmė apendiksų

X Mar. Kol. Rem. Chic.'
Apsk. sus-mas įvyko lapkričio; tikrų “audįtorium”, su visais1 sutrumpino sirgimo laikų
115’ "LO^x.1OS kamb\ry’i moderniškais įrengimais ir j Ponia Masiliunieuė ja 

Ant. Peldzius pranese, kad (vargonais. Visa tai bus pada- grjžo iš ligoninės ja 
į Rėmėjų 5 seimų kviečiami jkaip bTJS suhelta .f dJ;ngn
visi rėmėjai laiškais ir prašo- j kapitalo naujos bažnyčios Zalatoriui už gerų jo gy 
ma, kad jei negali asmeniui'pradžiai. Bet norai, kad ir ge- snv5 tnd ns™ įic
dalyvauti, tai patarimus ir su- j riausi, stovi ant vietos, jei jie
manymus laišku atsiųstų paš-, nėra sujungti su darbu ir au

komis. Reik dirbti, aukoti, pa
sišvęsti; tada gražūs samany*

tu rengimo komisijai.
Gerb. kun. L. Draugelis ura

nešė, kad 5 seimo programas Inai įšsįpįldys.
bus atspauzdintas “Laive”, 
khris bus dalinama visiems 
'atstovams; be to, seimo rengi
mo komisija rengia rėmėjų 
bijografinę knygų rėmėjų 5 
seimui paminėti.

Skyrių dėmesiui 
Mar. Kol. Rem. Clilc. Apskr. 

prašo vikų skyrių atsiųsti at
stovus į 5 seimų ir kad turėtų 
paruošę pranešimą iš savo sky

r am susirėmime North Side 
pralaimėjo per 2 medzininkn, ‘

ATSKIRŲ ŽAIDĖJŲ 
STOVIS

taip lengvai kaip ir papras-*gi trečiam West Side paėmė 
tuose atsitikimuose ir, žinoma, ‘viršų septyniais.

gerų daktarų.
Raporteris.

PRANEŠIMAI
Mums, Brighton Parko gy- _ -------------

v'entojams, reikia sukrusti t Šį vakarų, lapkr. 17 d., * 
savo tikslui pasiekti, t. y.-pa- mimo P. Šv. parapijos moky- žemaitis 
sistatyti gražių bažnyčių. kloję 8 vai. vakare įvyksta

Turime rengti vakarus pa- ‘ paskutinis p. Šimučiui pa
rapijos naudai, aukoti naujos1 gerbti banketo rengimo komi- 
haž. fondui, kad ko greičiau! si jos susirinkimas.

NORTH SIDE
Drazdauskas 146 132
Naikelis 169 149
'Adomaitis 148 186
Manstavich 202 169
Kisielius 191 201

i 856 837

WEST SIDE
Vaičiūnas 202 164
Gedrainis 211 182
Dobrovalskis 201 162
Žemaitis 208 157
Zaura 157 174

\ •

'Rašinskas Prov. 
j Zaura W. S. 

^2 1 Vaičiūnas W. S. 
Igg j Bakutis Prov.

204'

900

203
176
202
175
151

979 839'907 
laimėjo visasj Providence

galėtume iš šios, laikinosr pa-j Visi komisijos nariai ir tris nuo So. Chicago palaiky- 
daryti salę įvairiems parengi- subkomisi jos turi būtipai da- darni savo stovį lygiai su West
inams.

Ateina žiema, rengkime šio-
Ivvauti.

riu veikimo; jei kuris skyrius j je, laikinoje, svetainėje vaka-
negalėtų atsiųsti atstovo, tai 
prašomas pranešimų nuimti 
paštu.

Seimui įnešimai.
1) Organizuoti naujus sky

rius ir stiprinti esančius.
2) Kad skyriai savo veikimų 

garsintų “Drauge” ir “Lai-

A. J. Žvirblis, pirm.

ŠILALIŠKIŲ “BUNCO”.

ve.”
3) Kad sk. valdybos užsire- 

gistuotų centre.
4) Pageidajuti, kad rėmėjai bažnyčia.

rus, ypatingai kuopos ir drau
gijos gali pasidarbuoti šiam, Į —---------
gražiam tikslui. I Cieeros šilališkiai rengia ...,

Į šį darbų kėlimų fondo'šaunų “bunco party” šį va* zeVatkauskas 
naujos bažnyčios turėtų stoti karų (17 d. lapkričio), 7:30 p(^ldjs 
ypač jaunimas. Senoji karta \ai., p. K. Žilvičio namuose, jagk 
retėja; ji daug pasidarbavo 1310 So. 49 Court.
pastatydama didelę mokyklų,' Kviečiami visi šilališkiai ir 
gražų seselėms-mokytojoms na pažįstamieji kaimynai atsi-' 
mų, puošnia klebonijų. Beliko lankyti. Bus daug gražių do- • 
tik pastatyti nauja, puošni vanų. Tikietas tiktai 35c. * PROVIDENCE

Sloan’s
Liniment

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
i 2608 WEST 47 STREET

stengtųsi ateinančiais metais 
gauti nors po vieną naujų na
rį.

5) Kreiptis į draugijas, kad
,ins taptų amžinaisiais, arba 
garbės, nariais.

V. Petrauskas, rašt.

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu- 

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Rnn M.75 tonas 

' Bochontas Lump or F.gg 10.00 tonas 
k Black Band įjungi S.50 tonas

Grcen Valley Iannp 0.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečiams, tai pirkite 

į 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 
6332 South Long Avenue

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

NAUIAS PROIEKTAS 
ŽMOGUI “PAJAUNINTI”

Rusų mokslininkas' A. Golo- 
! vas . pasiūlė Leningrado išra- 
įdimų biurui projektų žmonė
ms jauninti ligi šiol negirdėtu 
būdu. Jo projektu seno žmo- j. 
gaus organizmas kuriam lai-j 
kui turi būti sujungtas su jau- i 
no žmogaus organizmu, ir tuo 
būdu turės būti pasiektas pa- 
jaunėjimas. Organizmai sujun
giami operuojant ir susuvant 
du kūnus: senų ir jaunų. Tai
gi senas ir jaunas žmogus, ku
ri laikų turėtų gulėti drauge,1 
nes jie būtij susiūti ir negalė
tų skyrium daryti judėsiu. Šis 
projektas netrukus sovietų 
mokslininkij bus patikrintas 
bandymais su pelėmis. Jeiį jis 
pasirodys vykęs, sulauksime 
“žmoniij kūnų siuvėjų.” ‘Tr.’

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. Z ACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 ĮVEST 33 STREET

G. Aver. 
12 193. 5 

190. 6 
188. 7
184.11 
184. 1 
183. 5 
182.22 
182.14 
181. 2 
180.19 
179. 1
177.22 
176. 
176. 
173J21
171.11 
171. 6
169.12
168.23 1

12
21
24

9
24
27
27
21

27
15
27

Oedrainis W. S 
Kisiel N. S.
Gramont Brid. 
Žemaitis W. S. 
Carpson Brid.
C. Kaminskas W.S. 24 
Čemauskas Prov. 24 
J. Pažėra Gary 
Urba Brid.
C. Kibelkis S. C.
Dobrovalskis W. S. 27 
Naikelis N. S. 27
Drazdauskas N. S. 27 
Lash S. C. 27
Manstavičius N. S. 27 

9 
12

Side pirmai vietai. So’. Chica-Pajor Gary 
go pasirodė, kad dar negreit įRazbidas Prov. 
pasitrauks iš paskutinių poz’- jZevatkauskas S. C. 27 
cijų lygos stovyje.

I SO. CHICAGO

A. Kibelkis

151
157
200
153
169

190
174
207
189
167

S. C.
I Rūkas Gary 

P37 Rimkus Prov.
120 A. Kibelkis S. C.
151,IMicicevičius Brid.
1^4 Dargužis Prov. 
157 Zamb Brid. 

'Mič.ionis Prov.

Tat nepamirškit šio vakaro. Rimkus
Tat, reikalas visiems sujung- Prisidėkime prie Šilalės baž- Razbid 

tomis jėgomis darbu ir auko- nyčios pataisymo, nes visas to Ručinskas 
mis dėtis prie to darbo. Tai vakaro pelnas skiriamas tam Bakutis- 
kiekvieno kataliko ^pareiga, tikslui. Rengimo komisija: J. čemauskas 

Pirmyn, visi gerų norų žmo Brazauskas, A. J. Janušaus- 
nės, prie gražaus, užsibriežto kas, PI. Mažonienė ir D. Jak- 
tikslo! Tiktai darbu, pasišven- štienė.
timu ir aukomis pastatysime -------------
bažnyčių Dievo garbei ir sa- Visiems pranešame, kad

kaip kitais metais taip ir šie
met turėsime kučioms plotke-

• ------------------- Jių, Jau priimame užsakymus.
ŠIANDIE LIETUVIŲ RADIOI Plotkelės bus geros rūšies 

PROGRAMAS.

vo sielų išganymui.
Namiškis.

!ir gražios išva;zdos.
------------ , Turėsime ir konvertų plot-

Kalbės “Draugo” redaktorius kelėms sudėti. Konvertai yra 
kare iš stoties WGES, 1360 specijaliai dirbdinti ir pritai- 
pare iš stoties WGES, 1360 kinti šv. Kalėdų laikui, 
kilocycles,'įvyks eilinis lietu- Su užsakymais kreiptis ši- 
vių radio programas. taip:

Kalbės “Draugo” redakto- Brolis Vladas
rius L Šimutis. | 2334 So. Oakley Avė.

šiam programe dalyvaus į-į Chicago, HL
žymūs dainininkai ir daininin- j -------------------
kės, kaip tai: K. Sabonis ir jo Į Viena mptina Lenkijoje 4 
muzikališka šeimyna. Taip metus išlaikė kūdikio lavonėlį 
gi A. Ančiutė, A. Čiapas ir formalino skiediny, kasnakt jį
garsusis Peoples 
kvartetas. Taipgi

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

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEK VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

««4 80. PAULINA STREET 
Tel. Boiilevard 1389

830 9( 0 739 Pažera Gary 
į Adomaitis N. S. 
Shakes Gary
Pranaitis Brid. 

151 
134 
176 
182

170
205
218
182
141

128
166
233
214
205

24
27
23
24 
18 
11 
24 
12 
26 
15 
22

9

Rendon flatas, 6 kamb, 
168 4 |mau(^’n® ir vasarims porčius. 
167* 8 2'ras auS#tis. 2143

' W. 24 St. '
Chicago, UI.

165.26
165.15 
165.11 
165. 6
164.15
164.10
163.10 
162.22
162.10 
155. 4 
153.10 
152. 9 
152. 2

Z 4

R. ANDRELIUNAS
%

(Marąnette Jewelry A Radlo) 
PlrkunleJI pas mus už $5 ar dau-

<lau bua dykai nufotorrafuotl.
2650 West 63 St., Chicago, III. 

Tel.
Hemtock 8380

916 946 800 
Gary rateliui netrūksta bl >- 

i gos laimės. Šį kartų nelaimė 
juos patiko dėl Bridgeport ty
mo. Kaip iš pradžios sezono, 
taip ir dabar Gary ratelis ne
greit pasiduoda ir paskuti- 
nįnm žaidime Bridgeport lai 
mėjo tik per šešis skrituolius, 
gi antram per 29.

GARY, IND.
Rūkas 143 166
Sirvinskas 178 165
P. Pažėra 
Pajor 
J. Pažėra

169
185
149

824
BRIDGEPORT

193 
167 

134 139 
134 142 
205 185

804 826

duetas ir glamonėdama ir bučiuodama, 
bus ČalissIsimaišiuRi policija yra linku- 

Kepurė, rinktinė ir graži mu-.si atimti motinai tų nežmoni- 
zika ir kiti įvairumai. ’škai liūdnų paguodų. “Tr.”

Urba
Micėvich
Zamb
Carpsoit
Gramont

188
235
156
182
182

158
152
175
167
181

169
136
136
201
190

941 833 832

Naujas PLYMOUTH kaina 
$535-00 F. O. B.

U 2 P R A $ O
Visus apsilankyti ir pamatyti naujus DO- 
DGE ir PLYMOUTH automobilius.

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių žem- 
lapių knygą.

Budrik Auto Salos
907 West 35th Street

TEL. YARDS 0405

AB ŽADI KEAUSTYTIS?

A. ASAUSKAS & SUN
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

Jonučius ir kitokius dalykus.
a

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlook S62(

Tslef. Republic <39<

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
<alnos prlelnamlatudoa.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Aapos Tslef. 
Hsmlook »««7

Namų Tslsf. 
Republic 8888

JOHNYERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tsl. Vlctory 1146
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH gHAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle- 

rtai. {vedame elektrą į namus tr 
dirbtuvės.
•1M S. Halstad St. S Augdtle

( '
b4


