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Vokiečiai ir prancūzai siekia muitų unijos
ITALUOS FAŠISTAI STEBISI DMįSRI 

SAVO PMESyVEIKIMO
Lakūnai perskrido Ramųjį 

vandenyną

J. VALSTYBIŲ ATSTOVAI TYRINĖJA 
PADĖTĮ MANDŽIORIJOJ

SIEKIA MUITŲ UNIJOS

BERLYNAS, spal. 6. — Iš
keliama aikštėn, kad besilan
ką čia prancūzų ministeriai su 
vokiečių ministeriais tarėsi į- 
kurti prancūzų—vokiečių mui
tų unijų. Šis klausimas paves
tas svarstyti sudarytam l>ėn- 
drųjam ekonomiškam komite
tui.

Šios unijos su prancūzais 
vokiečiai senai pageidauja.

FAŠISTŲ PRIEŠŲ VEI
KIMAS

ROMA, spal. 5. — Praėju
sio šeštadienio pavakarį čia ir 
apylinkėse įvyko kas tokio ne
paprasta :

Romos padangėse netikėtai 
pasirodė nežinomas lėktuvas, 
iš kurio paskleista trijų rūšių 
priešfašistiniai lapeliai.

Dviem lapeliais atsiliepia
ma į gyventojus kovoti prieš

Nes muitų unija galėtų panai- tironiškų fašistų vyriausybę, 
kinti ne tik politinius tarp a- 
biejų valstybių skirtumus, bet 
ir karo reparacijas, taip pat 
nelygybę apsiginklavime.

Šiai prancūzų—vokiečių mui 
tų unijai griežtai priešinas 
Britanija.

UŽ KĖSINIMĄSI PRIEŠ 
KARALIŲ

Trečiu lapeliu kaltinamas ka
ralius už jo pasidavimų fašis
tų įtakai.

Kol italų kariuomenės lakū
nai spėjo pakilti oran, nežino
mas lėktuvas išnyko.

Fašistai stebisi savo priešų 
drųsa.

Naujas britų keleivinis laivas “Strathnaver.” Ypatingas tuo, kad varomas elektriniais 
motorais. Laivė įtaisyta elektrų gaminti stotis.

JUKATANO ARKIVYSKU
PAS PROTESTUOJA

MEXICO CITY, spal. 5. — 
Jukatano (Yucatan) valstybės 
įstatymų leidimo rūmai nu
sprendė tik devyniems kata
likų kunigams eiti savo pa
šaukimo pareigas visoje vals
tybėje.

Jukatano valstybėje yra 
360,000 katalikų. Kaip tie de
vyni kunigai gali šiuos visus 
katalikus aptarnauti, nei pa
tys tie rūmai negali žinoti.

Jukatano arkivyskupas Tri- 
schler’is paskelbė protestų 
prieš tų beprotiškų rūmų nu
sprendimų. Arkivyskupas pa
reiškia, kad 9-ių kunigų nepa 
kanka nei vienai katedrai.

CHICAGOJE

TAI VYRIAUSYBES 
PAREIGA

VAKAR “CARDINALS” 
LAIMĖJO

PERSKRIDO VANDENYNĄ

VIENA, Austrija, spal. 5. į WENATCHEE, Wash., spa 
— Praėjusio vasario mėn. 20| jįŲ 6. _ Amerikos lakūnai 
d. čia kesintasi nužudyti Al- Pangborn’as ir Herndon’as be 
banijos karalių Zog’ų.

Ried’o teisme, Aukštojoj 
Austrijoj, už tai du asmenys 
nubausta kalėjimu. Abudu yra 
buvę albanų karininkai.

MEKSIKOS MOKYKLOSE

sustojimo perskrido 
vandenynų (Pacifikų) iš Japo
nijos į J. Valstybes.

Vakar prieš pusiaudienį jie
du čia nusileido. 4,465 mylias 
atliko per 41 valandų ir 13 
minutų. Laimėjo Tokijos laik
raščio “Asahi” skirtų 25,000

MEXICO CITY, spal. 5. — [dolerių dovanų.
Meksikos švietimo departame-, Kaip žinoma, Pangborn’as

400,000 DOL. VARGŠŲ 
ŠELPIMUI

BOSTON, Mass. spal. 5. — 
Bostono arkivyskupijos kata
likų labdarių draugijų sųjun- 
ga praėjusiais metais išleido 
daugiau kaip 400,000 dolerių 
vargšų (daugiausia bedarbių 

Ramųjį gėlynų) šelpimui.
Vakar visose arkivyskupijos 

bažnyčiose buvo renkamos au
kos labdaringiems tikslams.

MEKSIKOJ NUŽUDYTA 
DU KATALIKAI

ntas į kfašto mokyklas įveda 
pamokas apie svaigiųjų gėry
nių vartojimo kenksmingumų. 
Pamokoms skiriama viena va
landa per savaitę.

100,000 MEKSIKONŲ AP
LEIDO J. VALSTYBES

MEXICO CITY, spal. 5. — 
Vidujinių reikalų departamen
tas paskelbė, kad praėjusiais 
metais (tarp liepos mėn. 1 d., 
1930 m., ir birželio 30 d., 1931 
m.) iš J. Valstybių gryžo dau
giau kaip 100,000 meksikonų 
išeivių.

SERGA POINCARE

PARYŽIUS, spal? 5. — Pa
vojingai serga buvusia Pran
cūzijos prezidentas, paskiau 
ministeris pirmininkas Raimo
ndas Poincare.

ir Herndon’as ilgų laikų buvo 
sulaikyti Japonijoje.

IAPONAI NEMANO 
PASIDUOTI

ŠANCHAJUS, spal. 5. — 
Japonų kariuomenė užėmė 
Newčwang’ų, Mandžiūrijoj. 
Sako, tas buvo reikalinga ten 
gyvenančių japonų apsaugai.

Tuo pačiu laiku japonų la
kūnai bombomis apgriovė ki
nų kariuomenės koncentracijos 
stovyklų Paišan-Cengtse, už 
100 mylių į pietrytus nuo» Mu
kdeno.

KATALIKŲ SKAIČIUS 
NEW YORKE

NEW YORK, spal. 5. — 
Sulyg naujais apskaičiavimais, 
šiame mieste yra 2,365,805 
katalikai. Žydų — 1,875,521.

Per Chicaį 
išvyko Wisc<į 
federalinis 
La Follette. 
žangiųjų r 
Senatorius

PHILADELPHIA, Pa., spa
lių 6. — Pasaulinėje basebo-
lininkų serijoje vakar “cardi-

* w v > nals” supliekė “athletics“ 5 4 Washington’ų i . - .......Ipnes 2. Tai buvo treciasis siu 
siu-o valstybės i, . . jTV J į kuopų. susirėmimas.
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a, kad kra-

>w

DVOKIANČIŲ DUJŲ 
BOMBOS

što vyriausybes pareiga beda
rbiais rūpinti!.

VAIKŲ ŠELPIMAS

Chieagos mokyklose yra ke
liolika tūkstančių vaikų, kurie 
reikalingi maisto, nes jų tėvus 
spaudžia nedarbas. Angliška 
spauda steigia fondų tų vaikų 
pavalgydinimui mokyklose.

MEXICO CITY, spal./5. — 
Mieste Guadalajara nežinoma 
piktadarhj gauja iš namų pa
grobė du įžymiuosius katali
kus ir nužudė. Katalikus apė
mė baimė. Gal veikia feokia 
slapta prieškatalikiška draugi
ja.

JAPONAI GINKLUOJA 
MONGOLUS

ŠANCHAJUS, spal. 6. — 
Gauta žinia, kad japonų ka
riuomenė Mandžiūrijoj briau- 
jas Kailu link, Jehol provin
cijoj. Taip pat praneša, kad 
japonai mongolams siunčia 
daug ginklų ir amunicijos.

BEDARBIAMS DARBAS

Sheridan’o ir Terminai’o te
atruose susprogdintos dvokia
nčių dujų bombos.

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ

Du plėšikai gatvėje užpuo
lė policininkų McEwoy’ų, 33 
m. amž. Vienas plėšikas nu
šautas, kitas pabėgo.

Ckicagoj yra daug neapgy
ventų, iš dalies apgriuvusių, 
mūrinių ir medinių namų. Tie1 
namai teršia miesto išvaizdų. 
Yra sumanymas juos visai 
nugriauti. Būtų darbo bedar
biams.

BRANGI POLICIJA

Palyginus Londono policijų 
su Chieagos policija, pastaro
sios užlaikymas yra 21 nuo
šimtį brangesnis. Londono po
licija, be to, toli veiklesnė, sa
ko žinovai.

RASTAS NUŽUDYTAS

ĮŠOKO UPĖN

Nuo Erie gatvės tilto Chi
eagos upėn įšoko ir prigėrė 
nežinomas jaunas vyras. La
vonas surastas.

Iš Cook apskrities kalėjimo 
mėgino pabėgti pora kalinių. 
Sųryšy su tuo keletas asme
nų suimta.

MIRĖ SENATORIUS 
MORROVV’AS

KAPITALAS TIHll PALENGVINTI 
DARBUI NAŠTĄ

VANCOUVER, B. C., spal. pramonės turi duoti darbo be-
6. — Atidarytas 51-asis meti
nis Amerikos darbo federaci
jos suvažiavimas.

Suvažiavimų atidarė fede
racijos prezidentas W. Gree- 
n’as. Kalbėdamas Į suvyku- 
sius atstovus jis pareiškė, kad 
darbininkų sunkenybės dalį tu
ri pasiimti kapitalas. Visos

darbiams. Jei jos negali to 
atlikti, turi mokėti aukštesnius 
mokesčius. Pramoninkai turi 
sutrumpinti darbo dienas sa
vaitėje be atlyginimo mažini
mo. Tada būtų progos ir be
darbiams gauti darbo.

Pildomoji taryba pranešė, 
kad žiemų bus 7 milijonai be
darbių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
GIMNAZIJOS RŪMŲ ŠVEN

TINIMO IŠKILMES

parašai. Su didžiausiu džiau 
gsmu zarasiečiai žiūri į iškil-

KAIP GERA TURĖTI SAVO 
MILIJONIERIŲ

Į Ukmergę parvažiūvo ant
ras amerikietis žydas milijo-

usius tarp dviejų ežerų sų-;nįerius, Rozenfeldas, kilęs iš 
šiauryje naujus aukštosios ko-' Lietuvos. Jis vietinei žydų na-

ENGLEW00D, N. J., spal? 
6. — Rytmetį lovoje rastas ne
gyvas federalinis senatorius 
D. W. Morrow’as. Miręs nuo 
kraujaplūdžio.

(Senatorius Morfow’as bu
vo lakūno Lindbergh’o uoš-

mercijos mokyklos baltuosius 
rūmus. Rugsėjo 6 d. buvo tų 
rūmų šventinimo iškilmės. At
vyko iš Kauno Švietimo mi
nisteris, aukšt. mokslo depar
tamento direktorius Daniliau
skas ir p. Kairiūkštis — ins
pektorius. 1

Naujuose gimnazijos rūmuo
se iškelta zarasiečių balius at- 
vykusiems svečiams. Paskiau 
svečiai gėrėjosi mokinių spo
rto švente. Vakarienės metu 
gražiai dkinaVę mokiniai ir 

solistė Dievaitytė, akom- 
ponuojant iš Daugavpilio at
vykusiam menininkui latviui. 
Solistė p. Dievaitytė šiemet 
baigusi Paryžiuje dainavimo 
mokslus jau nekartų zarasie
čius džiuginusi, teikėsi ir gi
mnazijos iškilmėms keletu gra
žių dalykėlių išpildyti.

Naujieji gimnazijos rūmai 
gražūs, savo didžiulėmis kolo
nomis primena mūsų teisin
gumo ministerijos Kaune rū
mus.

šlaičių prieglaudai taip pat 
paaukojo keliolikų tūkstančių 
dolerių. Jis su seniau parva
žiavusiu Čaisu priklauso Lie
tuvos žydų Amerikoje draugi* 
jai ir netrukus dalyvaus heb
rajų realinės gimnazijos Kau
ne atidarymo iškilmėse.?*R.”

AMERIKAI PARŪPO 
MANDŽIŪRIJA

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
spal. 5. — Į Čungčunų ir Ha- 
rbinų nuvyko L. E. Salisbury,
J. Valstybių ambasados Toki- 
joj pirmasis sekretorius. Čun- 
gčun’e jis susieis su Ameri
kos generališku konsulu Han- 1 
son’u. Jiedu ištirs buvusius 1 
japomj su kinais susirėmimus “ 
ir vyks į Harbinų. Mandžiūri- * 
jos žiemiuose mėgins ištirti 
Rusijos bolševikų reakcijų Ma- 
ndžiūrijos klausimu.

Mukdene leidžiamas angįų 
kalba japonų laikraštis įspė-

“R.” ja Amerikų nesikišti į japonų- 
kinų reikalus. Pažymi, kad Ar 
merikos įsikišimas į Europos 
reikalus pasirodė apgailėtinas 
savo sėkmėse, tad kas pana
šaus gali įvykti ir Rytuose..

ŠILUTĖS APSKRITY AT
SIRADO DAUG ELNIŲ

Glen Ellyn’o apylinkėse ra- vis), 
atas nužudytas čikagietis C.
Di Giovanna, 58 m. amžiaus.
Šalę lavono gulėjo kruvinas 
kirvukas.

PAN-AMERIKONIŠKA
KONFERENCIJA

VVASHINGTON, spal. 6. — 
Vakar čia atidaryta pan-ame- 
rikoniška konferencija. Dau- 

Susprogdinta bomba ties na- giau kaip 500 atstovų daly- 
mais, 3421 So. 59 avė. Sugrau- vauja.

APGRIAUTI NAMAI

ta viena-mūro siena. Namų sa
vininkas nieko bendra neturi 
su smurtininkais. Policija, spė
ja, kad bomba kitiems nama-

4)AUGIAU karo laivų

tzACVtzi it rtAnDiKTiikTfsrr ' <uuwuo u«u<»- ŠANCHAJUS, spal. 5.
KASYKLŲ DARBININKŲ ‘ „jogį^ ir atlikta Visoj Kinijoj smarkiai plinta

SUVAŽIAVIMAS

SPRINGFIELD, III., spal 
6. — Šiandienų čia atidaro 
mas Illinois anglių kasyklų 
darbininkų suvažiavimas.

klaida. prieš japonus atkreiptas boi-
----------------------- kotas.

Federaliniam teisme Chica- Japonų vyriausybė siunčia 
goj pradėta nagrinėti smurti- daugiau karo laivų į Kinijos 
ninku vado Capone’s byla. pakraščius.

Juos medžioti draudžiama į- 
statymais, todėl elniai drųsiai 
vaikščioja po apylinkes. Prieš 
karų kas ketvirti metai čia 
būdavo surengiamos elnių me
džioklės, bet dabar elnių nie
kas nemedžioja. Krašto ūkini
nkams elniai daro nuostolių.

“R.”

PLATINKITE “DRAUGĄn

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; kiek 
šilčiau.

RAKETA SUDEGINO 
•NAMUS

PINIGŲ VERTE

Alytaus vai. Miklusėnų km., 
manevruojant ulonų pulkui, 
nuo per neatsargumų, paleis
tos raki etos sudegė Vaitkevi
čiaus Jono gyvenamas namas 
ir vėliau kluonas. “R.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3,82 
Prancūzijos 100 fr. 3.94 
Italijos 100 lyrų 5.17 
Vokietijos 100 mrk. 23.75 
Belgijos 100 belgų 1398 
Šveicarijos 100 fr. 19.60
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
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finansišku krizį, kad pašalinus iš to galinius 
kilti pavojus kultūriškojo pasaulio tvarkai,! 
įeikia maldos, pamokslų, per spaudų vesti ak
cijų.

Katalikų Bažnyčia visada rūpinosi lab
darybės reikalais. Nieks daugiau neužlaiko 
labdarybės įstaigų, nieks daugiau neišleidžia 
toms įstaigoms užlaikyti ir bendrai šelpimo 
dalykams, kiek katalikai žmonės. Dėl to ir

Sveikata - Laimės Šaltinis I
--------- -—Rašo Dr. A. G. Rakauskas —------------------ J

GELTA.

(Pabaiga) 

Praeitų, kai
, • • , i -4 minėjau,dabar matome Bažnyčios galvų besirūpinant j gelta 

vargšais.

‘ “D R A U G A S”
LITHUAN'IAN DAILY FR1END

Published Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Six MontUo 
— >3.50, Three Months — >2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — >7.00. S! t Months — >4.00. 
Copy — ,08c.

Advertising ln "DRAUGAS” b ringą best results.

Advertislng rates on appllcatlon.

•'DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

y-
ra ypatingas

Mes neabejojame, kad Popiežiaus Pijaus ženklas, aiš- 
XI baiso išgirs ne vien katalikiškas, bet vi- kįai rodan- 
sas krikščioniškas pasaulis. Bažnyčia visuo- tis, jog tara 
se pasaulio kraštuose dar didesniu rflpestin- tikrose žmo- 
guinu varys šelpimo darbų. .Jos pastangomis gaug organįz 
milijonai žmonių bus sušelpta. Be to, Bažny- ino vietose 
čia daug kuo prisidės prie taikos ir ramybės e;na sveįka_ 
vykdymo pasaulyje, prie stabdymo nebepa
kenčiamo ginklavimosi, kuris stumia valsty
bes į nebeišbrendamas ekonomiškų :r finan
siškų sunkumų balas. Bažnyčios vedamas ne 
vien sielų ganymas, bet labdarybės ir kultūros 
darbas bus vienu žymiausiu faktorium grąži
nimui gerovės ir ramybės žemėje.

O

z

Dr. A. G. Rakauskas
2415 W. Marųuette
Rd. Grovehill 3262

Rakauskas
ginti, ir, jei tik yra reikalo, 
leisti į krauja ištarpinto cuk
raus — glucose.

Gelta 1 carinis pasireiškia 
pas ligonis turinčius sifilio li
gų, kuomet ta liga yra gydo 
nia didelėmis dozomis arspbe- 
naniin’u ar kitais šios rūšies 
vaistais, šiam atsitikime yra 
galimybės geltai pasireikšti 
iš priežasties ligos, nors n 
vaistai taipgi gali būti kalti
ninkai. Šių ligonių kepenys 
žymiai sumažėja. Mažiau li-

DIENOS KLAUSIMAI
POPIEŽIAUS BALSAS.

Visas pasaulis šiandien pergyvena sun
kų ekonomiškų ir finansiškų krizį. Dešimtys 
milijonų žmonių yra be darbo. Darbininkų 
šeimynos skursta, daug jų badauja. Kenčia 
ir daugybė nekaltų kūdikių. Šių sunkių padė
ti išnaudoja komunistai ir jiems panašūs gai
valai savo agitacijai, siekdami privesti visų 
pasaulį prie kruvinų revoliucijų, prie anarchi
jos. Ta aplinkybė valstybes stumte stumia 
prie beprotiško ginklavimosi, prie lenktynių. 
Ginklų liejimas ištraukia paskutinį duonos 
kųsnį vargo prispaustiems darbininkams, jų 
šeimoms, o kas skaudžiausiai — nekaltiems 
kūdikiams.

Šiuo tikrai kritišku momentu prabilo 
Popiežius Pijus XI. Savo laiške vyskupams 
Jo Šventenybė numato visus pavojus, einan
čius iš ekonomiško susmukimo ir nedarbo. 
Finansiškas krizis, tai nauja, pavojinga žmo
nijos rykštė. Ginklavimosi lenktynės nebepa
keliama sunkenybė, dėl kurios dabar žmonija 
labiausia ir kenčia.

Jo Šventenybė numato, kad ateinančioji 
žiema bus sunki. Daugybė nekaltų žmonių, o 
ypač kūdikių skaudžiai nukentės, nes nedar
bo našta sunkėja.

Į tų visų atsižvelgiant, Popiežius Vijus 
XI per vyskupus šaukia visų pasaulį prie lab
darybės darbo. Pasiturintieji neturi apleisti 
bedarbių, jų' šeimų, o ypač kūdikių. Visų yra 
šventa pareiga šelpti pašelpos reikalinguo
sius. Vyskupams ir per juos Kunigams įsako 
vadovauti šelpimo darbui.

Kad sėkmingiau pašalinus ekonomiškų ir

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

(Tęsinys)

Sovietų Rusijoj komunistų partija su
organizuota šiuo būdu: jos pagrindu yra 
komunistiškos jačeikos, kurion priklauso 
apskričių ar apygardų komunistų, o šie 
valdomi gubernijų ar didesnių sričių ko
mitetų (komunistai juos vadina ‘gubkoin’ 
ir “kraikom”), kuriuos valdo atsiųs
ti centralinio komunistų partijos komite
to nariai. Toliau centralinls komitetas val
domas komunistų partijos politiško biuro 
(politbiuro), susidedančių iš 6 asmenų.

Šis “politbiuras” faktiškai visus ir 
tevaldo. Dabar jis susideda iš šių asmenų: 
vyriausio sekretoriaus, kuris kartu vra ir 
politbiuro pirmininkas, — Stalino ir narių 
Bykovo, Rudzutako, Ordžanikidzo, Bueba- 
rino ir Tomskio.
• Stalinas — vvriatisis sekretorius, ku
riam ši vieta teikia diktatūriškų valdžių 
ir galybę tikroji jo pavardė Džugašvili, 
jis gruzinas.

Antradienis, Spalio 6, 1931

Taip iš aukštybių atrodo Ejppire, vienas aukščiausių

limybės pasveikti, gi sunkiai 
sergančiam labai nedaug vil
ties yra iš ligos išsikasti 

Gydymo priemonė yra 
vaistai ir maistas. Ligonio
valgis privalo būti lengvas, dangoraižių New Yorke. 
nedaug, turįs didelę kiekybę

minėme keletu to žalojimo 
priežasčių. Šį kartų paimsime 
antrų.tų priežasčių dalį, kas 
slepia po savimi sveikatai 
ir gyvybei pavojus.

Gelta iš priežasties nuodu 
ar infekcijos cukraus bei krakmolo. Sodii sideda pačioje bambutėje ir Portugalams reikalingi dar- 

Dažniausiai paeina nuo už-j Phiosulpbas (% iki 1^ gramo'Pere^na i umbilical veinų. bui juodukai, bet tie gerųo- 
Besilankų Amerikoje p. Bružas ir p. Gri-i sinodijimo fosfor’u, kloro-Įį 15 e. c. šviežiai distiliuotu Į šios infekcijos kūdikis ju nepasiduoda. Juos gaudo

cius iškėlė Amerikos lietuvių žurnalistų sų-'form’u, arsplienanin’u, o taip

PASTABĖLĖS.

jungos klausinių. Brooklyno laisvamanių laik- gi kartais pasireiškia dėl kai-
raštis spėja, kad jei tokia sąjunga būtų su- kurių ligų, kaip tai pneumo

vandens) reikia leisti į krau į nekartų gauna kraujo užnuo-j užtat pasinaudodami įvairių
jų kartų į dienų per dešimtį Į dkPln$ miršta. Šis liūdnas mis gudrybėmis, 
dienų ir tokiu būdu sustabdy- ! !vykis dažniausiai pasitaiko i Portugalai praveda geležim.

daryta, tai tik iš “Am. Liet.”, “Dirvos”, i nia, septicemia, sifilis ir kitųJti nuodų veikimų kepenyse ir den’ kur motinos, nekreipda- kelio linijų netoli juodukų bu- 
“Liaud. Trib.”, “M-čio”, “S-ros”, “T-nės”! Fosfor’as, patekęs į žmo- 
ir “V-bės”. O gal dar prisidėtų “ Darbinin-Į gaus kūnų, žaloja kepenų cė- 
kas” ir “Garsas”. Mes abejojaųie ar pasta-. les, dėl ko seka kepenų su 

I rieji du laikraščiai prisidėtų. Bent mes nesi-
! dėsime prie tokių laikraščių sųjungos, kurių 
pagrindinis tikslas yra bedievybę skleisti ir 
katalikiškųjį veikimų ardyti.

kituose kūno audmenyse. jnios n® 1 savo, nė į kūdikio veinių ir pastato keletu vage-
Naujagimi, kūdiki, geltai8"!.ir gyvyb§s (k“rli>' Vagonuose būna

ra dviejų rūšių: 1) lengvoji I5“™? .P“8!‘ l«"S« «»*>» dideli ™drl'-
.v . . . _ ... . .„ . bobutę , kuri neturi nei ma- džiai. Tokių vagonų durvsnaikinimas ir iš tos priežas- -»• :x Vll • , VmiiHeirusis, iš Runos KutliRis ab»i- ». . . - - - •

ties kraujuje ir šlapume at-, taiso ir 2) sunkioji __ ziausio supratimo apie asepsis taip įtaisytos, kad specialiai
siranda įvairių rūgščių, kaip kuriom kūdikiui tenka supilti ‘"i antisepsls ~5Var- Įasislčpęs žmogų", paspaudęs

dai ieucine, tyrosine, eystine ankstybas kapas. 
ir sarcolactic rūgštys.

Užsinuodijimo ženklai pa-1 Lengvoji rūšis

supilti • • . ----- i MIIV5U,
biausių prie gimdymo prinei- prijungtų spfaustv.kų, staiga 
P1!- įtas duris uždaro

pasitaiko Į 3) Familial gelta. Šios rū- Kai apiinkuį esti ramu, koksĮ SLA. pirmininkus kandidatuoja F. 
ius ir J. Bačiūnas. Vienas esųs socia

listų, o kitas “fašisto/” kandidatas. Chicagos jpaėmimo nuodų. Širdies pvi , .... * .
laisvamanių laikraštis sako: “Abu jie yrantis, vėmimas, deginimas poiar tle(d^ d*en$ P° gimimo ir sirodo tuoj po atėjimo, ir, pa- (je(ja šaukti. Tada subėga Į 
panašus tame, kad daug apie save kalba, bet • krutinę ir didelis nusilpnėji-' savaitę ai iUj’au. prastai, tas yra su kiekvienu yagonus daug juodukų, pasi-
praktiškai SLA. nieko ypatingo nėra atlikę”, mas yra dažnūs simptomai. 1^°^° kūdikio šlapume ii iš- tos šeimos kūdikiu. Šiame slėpęs žmogus paspaudžia 
P. Bačiūnas, p. Balučiui savo laiku žadėjęs. Vėliau nelaimingasis pradedu ! niado^e yrą tulžies pigmento, atsitikime sunku kūdik.o gy- spaustuką, ir visos durys už- 
nupirkti “Cadillac”, bet savo pinigų tam tik-j klajoti, nustoja žado ir ^gy d,et kitokių^ simptonių nepasi- Į\ ybė išgelbėti. sidaro.
slui nedavęs. Taip būsiu ir su kitais jo priža- dienos, ar dviejų, seka mirtis. Tej'kia. Kūdikis pilnai 'pasi-
dais. P. Gegužis šiemet turi ne vienų konku- Jeigu ligos eiga nėra taip da’i'°’ ntdxnf prisideda tuom į
rentų — komunistų kandidatų, kaip kitais me staigi ir smarki, tuomet ligo-j^ar^ nenuniatoma komplikaci ,  *_
tais, o apie pusę tuzino laisvamanių. Tuo bū- niui yra galimybės pasveikti. ^a’ *’ Kaip poitugalai gaudo juodu- tUgajaj norį Įpratinti į darbų
du, mums rodos, jam nebus sunku laimėti. Į Tokiam ligoniui visų puma ',Kstato d 10 į kus. Bet įpranta dirbt; labai ma-

bę pavojun.

Bagočius ir J. Bačiūnas. Vienas esųs sočia-Į sireiškia viduriuose tuoj po 'iename tiecdaly visų kūdi- šies geltų kūdikis gali turėti juodukas įšoka į vagonų ir 
k. | kių- Uelta pasirodo apie antrų j ateidamas į pašaulį arba ji pa- pamatęs save veidrodyje, pra

būtinai reikia išpumpuoti vi-

MARGUMYNAI
Atvykęs lokomotyvas juodu

kų prikimštus vagonus nuve
ža į ramių vietų, kur juos por

Afrikos vienoje dalyje, ku- žas skaičius; kiti nieko neval- 
ria valdo portugalai, juodvei- go, negeria ir taip miršta ba- 
džiai laukiniai žmonės labai du.

Šiais nedarbo laikais neliek daug kal-durius, vartojant peroxide of į Sunkioji naujagimių di 
ba ir skundžiasi bedarbiai, kiek dejuoja kapi- liydrogen nno 1 iki 3 nuošim-.kių gelta yra trijų rūšių: 
talistai ir dirbantieji. Kodėl taip—sunku yra 1 čių, arba seno tarputino 1) Jeigu kūdikis iš prigim- trukdo darbus. Jei nori, šaky-1 Taip portugalai išnaudoja 
išaiškinti. I (3 c. c. in esmulsion.). Mais-įties neturi tulžies takų,-arba sim, pratiesti geležinkelį, ta: negrus įkinkydami juos į

------------- to atžvilgiu, proteinų kieky-' jo kepenys ar tulžies takai y-i naktį tas kelias būtinai turi darbų be jokio atlyginimo. Ži-
Lenkijoj, matyti, priviso bolševikų agita- bė, kurių ypač daug yra mė- ra paliesti sifilio ligos, ir tul- būti apšviestas elektra, nes po nonia, taip daro ne tik portu-

, torių. Jie ten skleidžia savo literatūrų, daro įsoje, kiek galint aprūbežiuoti, žies akmenys. tamsios nakties neberanda nu- galai, bet ir kitos baltųjų tau-
slaptus susirinkimus, kursto žmones prieš gi cukrinių bei krakmo’inių 2) Tliromboplilebitis, pači- tiesto galo. Jį išdrasko pasis- tos, įsigalėjusios Afrikoje,
valdžių. Daug tų agentų suima ir nubaudžia, valgių proporcionaliai padau- nųs nuo infekcijos, kuri pra- lėpę juodukai. (“R. ’).

Vadinamoji tarybų valdžia, t. y. liau
dies komisarų taryba ir centraiinis vyk
domasis komitetas “CJK’as” yra tik eti
ketės, kuriomis bolševikai naudojasi, kad 
galėtų sueiti į santykius su užsienio val
džiomis ir kad tuo bildu/galėtų apgauti 
jais pasitikinčius europiečius. Tai tik žais
leliai politbiuro rankose.

Kad taip iš tikrųjų ir yra, lengva 
įsitikinti kad ir iš tokio fakto. Lunačars- 
kis, liaudieš švietimo komisaras, neturi 
teisės pareikšti savo srify jokios inicia
tyvos. Jis turi vykdyti įsakymus drau
go Sircovo, liaudies švietimo skyriaus 
prie centralinio komunistų partijos ko
miteto virtdninko. Tiesa, oficiališkai liau
dies švietimo ministeris yra Lunačarskis, 
ir Sretensko bulvare 6 nr. yra jo kabi
netas su iškaba “Narkompross” (Taip 
bolševikai sutrumpintai vadina liaudies 
švietimo komitetų. Vert.). Bet IStikrųjų 
šias funkcijas atlieika Sircovas, turįs sa
vo kontorų senojoj aikštėj 4 nr.

Kitas faktas, kurį tuojau aprašysiu, 
jra man ne tik gerai žinomas, bet ir man 
matant įvykęs.

Draugas Kalininas, centralinio vyk
domojo komiteto pirmininkas, sulig so
vietų konstitucija turi teisę dovanoti nu

sikaltėliams bausmę. Bet iš tikrųjų, tai 
jis negali šia teise naudotis.

Kalininas, kaip šiaurės Kaukazo cen- 
tralinės valdžios vyriausia gaiva, atvyko 
iškilmingai. Tai buvo visiškai oficiališkas 
vizitas. Jis aplankė Novočerkaskų ir 
Rostovą.

Nežinia, ar jis pasijuto esųs toli nuo 
centro ir dėl to, kad buvo per daug deg
tinės išgėręs, bet kaip ten buvo kaip ne
buvo, tik jis įsidrąsino'ir nusprendė pa -- 
gailėti ir išleisti keletą pasineikiųjų, pa
sodintų į tų dviejų miestų sov. kalėjimus. 
Rostovo komunistų partijos kraikomas 
tuojau apie tai pranešė centraiIniam v«- 
mitetui; telegramos tekstas, kur), paskum 
man teko sužinoti, buvo toks: “Ką turi 
wie daryti? Ar reikia jį areštuoti? Nors 
tai ir būtų nepatogu, tačiau negalima leis
ti jam taip šeimininkauti.”

Atsakymo telegrama atėjo tą patį 
vakarų. Gaila, aš negalėjau gauti šios 
telegramos teksto, bet Kalininas tuojau 
pertraukė savo kelionę ir skubėdamas 
grįžo į Maskvą, kur jam, matyti, buvo 
pareikštas smarkus paplitimas. Jis ilgai 
nesirodė iš savo huto, apsimetęs, kad ren- 
giųsis prie eilinės vykdomojo komiteto 
sesijos.

Taigi, mes tvirtiname, kad net patys 
Maskvos komisarai, ir pats CJK’p pir
mininkas turi tik valdžios šešėlį. Nesun- i 
ku suprasti, kad jr kiti komunistai jo ne 
daugiau teturi.

Vidutinis paprastas komunistas gali 
spręsti tik kai kuriuos vietos dalykus, 
jam duodama kai kurios nežymios privi
legijos ir kai kurios nuolaidos “nusikals
ti”, bet-už tai jis įpareigojamas šnipinė
ti ir turi prisidėti sudaryti provincijoj jė
gų, kurios dėka politbiuras turi visoj sov. 
Rusijoje neribotų valdžių.

Paprastas komunistas neturi turėti 
savos nuomonės, jis turi aklai nusilenk
ti visiems politbiuro nuostatams.
Galingas politbiuras remiasi P. P. U. jė

ga. Komunistų partijųs nariai bijosi G. 
P. V. labiau, negu paprasti sov. Rusijos 
piliečiai, nes jie labai gerai žino, kas yra 
iš tikrųjų ši organizacija ir kų ji gali pa
daryti užsispyrėliui. Taip bent man sa
kė visi rusų komunistai, kuriuos aš pa
žinau.

Išvada iš viso to yra aiški: Rusiją 
valdo maža žmonių saujelė, kuri dau
giausia susideda ne iš rusų, bet iš sve
timšalių, internacionnliškų banditų, re- ' 
voiiucijos specialistų.

Jie įstengė demagogiškai paimti Į 
s: \ . rankas valdžių, ir ta maža uzurpa
torių gauja diktuoja savo įstatypius ru
sų tautai. Ūkininkas, darbininkas, inteli
gentas — visa tauta dejuoja nuo šios ti
roniškos priespaudos.

t

Europoje dažnai stebimasi, kodėl ru
sų tauta nesukyla ir neišsivaduoja iš bol
ševikų tirariijos. Bet aš jau anksčiau kal
bėjau apie nesiliaujančius ūkininkų bruz 
dėjimus, kylančius dėl nepasitenkinimo 
bolševikų režimu, čia reikia turėti galvoj 
neaprėpiamų rusų teritorijų, tas nepapras
tas kliūtis, kurios reikia nugalėti orga
nizuojant liaudies mases, stoką Inteligen
cijos, kuri iš dalies išžudyta, iš dailios iš
tremta — ir, pagaliau iki šių laikų pa 
šaulyje negirdėtų terorą, knrį suorganiza
vo sov. valdžia.

Europos valstybės galėtų pagreitinti 
bolševizmo žlugimų ir rusų tautos išvada
vimų, jei jos nutrauktų su sovietais savo 
diplomatiškus ir prekybiškus santykius.

(Bus daugiau)
Z
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Taupumas Ir Mūsų Spulkos
---------- Šį Skyrių Veda JONAS EVALDAS-----------

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, M1CH.
SPULKŲ ATEITIS GRAŽI.

Kronika, t
Bedarbė vis didėja. Dirbtu

vės-, kurios kelios savaitės at
gal buvo priėmusios darbinin
kus, vėl atleidinėja. Mūsų ko
lonijoj mažai randasi lietuvių, 
kurie dirba.

Rūgs. 27 d. gerai žinomų žinoti.

i veikėjų pp. Medinių pakrikš
tytas sūnelis vardais Juozas 
Dennisas. Krikšto tėvais buvo 
dain. B. Petkienė ir kun. J. 
B. Čižauskas. Krikštynų puo
ta įvyko gražiam pp. Medi

nių name. Dalyvavo daug sve
čių, k. a. kun. K. Valaitis, muz. 
J. ir M. Čižauskai ir daug, ki
tų kurių nė vardų neteko su-

Rugs. 30 d. šv. Jurgio par. 
svetainėj surengta šiaunus 

j banketas Mot. S-gos Centro 
j pirm. ir visuomenės veikėjai 
art. M. Čižauskienei pagerbti.

į surengta pas gimines pp. Bar- 
Įkauskus, kur, be gorb. svečio, 
(dalyvavo kun. J. Cižauskas, 
'kun. K. Valaitis, muz. J. ir M- 
Čižauskai, graborius RokasĮ #
p. Atkočiūnas ir kiti.

Į Amerikos legioninkų suva
žiavimą buvo atvykęs ir de- 
troitiečiams žinomas kun. J. 

'.Jonaitis, buvęs šv. Petro lietu 
vių parapijos klebonas, dabar 
gyvenąs Blair, Nebraska. Be
viešint čia ilgesnį laiką, buvo 
■ surengta keli gražūs priėini- 
(mai. Viena maloni puota buvo

Mot. S-gos 54 kp. nesnau
džia. Grįžusios iš 15-tojo seimo 
atstovės kupinos naujos ener
gijos, naujų sumanymų smar- 
1 iai pradėjo darbuotis. Visos 
(žiaugiasi turėdamos savo tar
pe Centro Pirm. p. M. Čižaus-

Jau suorganizuotas kp. cbc 
ras, kuriam vadovauja p. V 
Čižauskienė. Chore priklaus

(Tąsinys 4 pusi.)

• LIUOSUOJANTIS, IiURf 
t VAIKĄ RAMINA.
Kūdikio mažytis kune’.i« prieš*. , 

si ricinai lr stipriems va.' aras; 
štai vaistas, kurs tikrai jam tnl 
tas. Ir jis veikia greitai ir taip š 
nial, kad vaikas nei nejunta. I' 
cherio Castoria ramina piktus 
rlmastingus kūdikius ir vaikus ir 
migdo juos Ir karščiuojanėlus, su i 
Metėjusiais viduriais vaikus atttnln 

iTa/p dedasi milijonuose namu-r 
, kasdien. Castoria yra grynai augt- 
i ninė, nekenksminga lr užgLrta <1 
įtarų. Vengk imitacijų. Chas. H. F*- 
teherio parašas garantuoja tikru” •

Ii. Holtliy Myers’as, Jungti-į 

ui u Valstybių spulkų lygos 
prezidentas ir spulkų institu
to tiustisas, per keletą mene- 
>i'i lankydamas spulkų. Į>tai- 
e, Įvairiose valstybėse, daug 
ko patyrė ir po to ėmė su pa- 

i tikėjimu žiūrėti Į gražią 
.-pulkų ateiti.

Čia norime pasidalinti su 
-1:ūdytojais jo mintimis ir jas 
pakartosime tolimesniuose mū 
ui straipsniuose.

z i _________________________________
Statybos ir skolinamosios

spulkos, bendrai., visos yra k’r(‘*t pralobti, nebeturi tikeji- 
turtingos. Mūsų spulkų biznis 1,10 prakištam savo turtui at- 
yra sėkmingas ir paprastą guuti. O tie, kurie Įdėjo savo 
dieną ir sekmadieni, Kepai- pinigus į taupomąsias spul- 
sant to, ar saulėta diena ar kas, kad įsigytų nuosavybes 
Ii,>tus lyja, ar kaitra kepina ar nam,Z židinį, anaiptol — 
ar šalta, — vistiek spulkose šiandien nenusiminę ir nesisie 
viskas sėkmingai rieda, nes k)ja. Jie turi gražią, viltį ir 
jos yra įsteigtos tam, kad neš- pasitįkėjinia'. smagiai žiūri į 
tu ir daugintų procentus. Vi- laimingesnį rytojų, nes gerai 
sur reikalaujama pinigų, o tų žino, kad aukštos kainos vėl

Žiurėkite, kiek mes 
išsiuntėme

KALIFORNIJOS
SULTINGOSIOS

VYNUOGĖS
Į San Francisco miestą

831 vagonų 1931 (Iki rugsėjo 28)
510 vagonų 1930 (iki rugsėjo 28)

(J. V. Agrik. I>-to skaitlinės)

pinigų netrūksta spulkose., su&rIs lr 31S galės iš naujo 
"s toles-■

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

lr"spulkų pinigai išmintingai džiaugtis ir didžiuotis 
skolinami tiems, kurie turi aiame gyvenime.

žemės (lotus) sklypus arba Į Visiems žinotina, kad staty- 
’mosavybes ir nori namus sta- pos įr skolinamųjų spulkų

kiekviena ■ akcija yra verta 
Kai dėl Senų namų, tai jų šimtą (100) centų iš kiekvie-

tūksiančiai atnaujinami, ive- no dolerio pinigais. '
dant naujus elektros itaisy- _______________
mus ir įrengant visus moder- ĮDOMUS VAKARAS. VY-
ninius patogumus. Net ir pa
čios virtuvės atnaujinamos, 
kad taupyti) laiką ir padėtų 
šeimininkėms lengviau jų dar
bą atlikti be jokio nuovargio.! Town of Lake. — Su spalio 
Bandoma viską atnaujinti pa- pįrma diena, Vytauto spul-' 
gal naujus išradimus. Pata- ]<a' pradeda naują tąupymo 
riama nesigailėti pinigų moti-’serį jQ> Naujos serijos pradžioj 
nos virtuvei' pagerinti ir tuo labai patogu yra pradėti tau- 
Ijjjdu palengvinti sunkų jos pymo sąskaita, 
daibą, vėlesniam laikui atidė-; Kad supažindinus visuome- 

'1 iojant jos šermenis. ’nę> kaip lietuviškos spulkos”
šis kraštas yra nesenai 'yra naudingos, saugios ir ko- 

sukultūrintas. Jo žemės tur- kius nuošimčius neša, Vytau
tai neišsemiami. Pačių Amcri- to 'spulka' rengia įdomų 
kos gyventojų turto pagrin- vakarą su dainomis, kalbomis 
dils tai indėlis į žemės nuo- įr judamais paveikslais iš Lie
tuvybės (real estate). Ir šian- tuvos. Vakaras įvyks ketvirta- 
dion atsiranda daugiau tokių dienio vakare 8 d. spalio 1931 
žmonių, kurie labiau rūpinasi Seliool Dali, kampas 48 ir So. 
įsigyti žemės nuosavybes ne- J[Onore St. pradžia 8 vai. vak. 
gu pirkti abejotinus šėrus (ak-1

Kalbės eliapter*G4 spul 
kų' instituto pr&fesorius J. 
H. Pugh, adv. J. Kučinskas ir 
kiti.

Tikietų galima gauti spul
kos raštinėj, 4559 So. Pauli
na St. arba pas Vytauto spul
kos direktorius veltui.

Vytauto spulkos direkto
riai kviečia visus atsilankyti į

TAUTO SPULKA
PRADEDA NAUJĄ 

SERIJĄ.

Tokiu budu San Francisco šiemet raėmė sul

tingųjų vynuogių 321 vagoną daugiau, negu per
nai per tokį pat periodą. Žinios apie tai, kad šie
metis užderėjimas buvo ankstyvas ir negausus, 
yra žinomos ir įvertinomos šioje didžioje rinkoje, 
taip arti stoyinčioj sultingųjų vynuogių distrikto.

Dabar laikas prieinama kaina prisipirkti vyn
uogių tiek, kiek jums reikės šiam sezonui. Sultin
gųjų vynuogių Siuntimas baigsis anksčiau, negu 

jus manote.

Atsiminkite, kad vynuogių sunkos vartojimas 
namų reikalams yra legalus.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

* i

San Francisco, Califomia

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,

-i ,)■ i • J J -

Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

“Draugas” Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

ei jas).
Nors žemės nuosavybės kai

nos kiek ir krito, tačiau tie, 
kurie šiandien perkasi ir įsi
gyja nuosavybes, išmintingai 
daro, nes ateity pasipelnys, 
gerokai pralobdami.

Pati civilizacija yra pagrįs
ta nuosavybe ir patvariais na
mais. Ir kadangi statybos ir 
taupomosios spulkos skolino koncertą

pinigų nuosavybei įsigyti ar 
namų židiniui, įsikurti tai tuo 
labiau pasifilmavo ir pačiai 
civilizacijai.

Nungi, nors namų kainos 
k M-k ir krito, tačiau nereikia 
nusiminti. Savininkas, gyve
nantis savo namuose, perdaug 
nesijaudina ir neširūpina, ar 
jų kaina pakilo $50.00 ar kri
to $1,000.00. Vistiek jis naudo
jusi 100% iš savo namų, nes, 
nemokėdamas nuomos, jis yra 
npsiaustas pagarbos ir pasiti
kėjimo sparnais. Kiekvienas 
juo pasitiki. Jis yra atsako
mi ngas ir visi jam tiki.

Vyrai, kurie biržoje asavo 
turtą prakišo, pirkdamiesi be
vilčių Serų ir tikėdamiesi

F. T. Puteikis.

1800-1802 W. 47th Street
TUKIME GARBĖS JUS PAKVIESTI Į MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T STORO,
kurį pirmiau valdė Ernest AĮčeiner, kaipo Dry Goods 
storą. Mūsą stakas yra naujas ir pilnas. Pilną paten
kinimą garantuojame ant visko, ką tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausią patarnavimą.

BILLY*S UNCLE

CHICAG0, ILL.

Telefonas Roosevelt 7791

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT. MICH.

(Tyfcįjuys nuo 3-čio pusi.)

gražus būrys są-giečių* su ge-' 
rais balsais. Organizatores pp.

jrio” susirinkime ir gražia kal
ba ragino jaunimą didinti sa
vo eiles, darbuotis Dievui ir 
Tėvynei. Be to sekamam susi- 

! rinkime žadėjo patiekti gra-
,, i* v žią paskaita jaunimo reikalu.
B. Petkiene (Abelį, valst. di- ‘ d
.... . ,, ... Tat geidautina, kad kuodau-rektore) su p-le V. Cepulioniu y

te deda pastangų, kad sutrau
kus i choi*Q. visas geriausias 
moterų pajėgas
pasirodžius rengiamam są- 
giečių vakare. Pamokos laiko
mos kas antradienio vakarą.

Jaunametės taipgi veikia: 
Jos rengia “llallovveen pal
ty”, 26 d. šio mėnesio su do
vanomis už gražinusį ir juo
kingiausi kostiumą. Vedėja 
M. Čižauskienė su valdyba rū
pinasi/ to vakaro pasisekimu. 
Be to, bus rengiama vakaras 
ir parapijos naudai.

ŠV. Jurgio parap. choro pir
mas po atostogų susirinkimas 
įvyko spalio 2 d. Sus-mas bu
vo skaitlingas. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. — P. Medonis, 
vice-pirm. — M. Star.kienė, 
rast. — Ag. Juodsnukaitė, ržd. 
— V. Čepelioniutė, tvarkda
riai — Jeselioniutė, Šriariutė, 
Barkauskas ir Šnaras. Dva
sios vadas kun. J. Čižauskas 
ragino chorą prie didesnės dar 
įmotės. Be to, už įrašymą ebo- 
ran daugiausia narių žadėjo 
gražią dovaną. Muz. J. Čižaus- 
kas kalbėjo apie choro parei
gas. Išdalinta rolės operetės 
‘‘Be moterų”.

X. Y. Z.

ginusiai jaunimo atsilankytų.
Esant tokiam ūpui, pas vi

ii- tinkamai ^“s Pareiškė noras dirbti, 
i

Atremontuota skaitykla.
Nutarta atremantuoti para

pijos skaitykla. Darbas pra
lietas ir greit bus baigtas.

Be to, į “Švyturio” jauni
mo kuopą Įstojo naujais na
riais: St. Dubauskas, B. Jur- 
ėius, Etl. Vaiškeliutė. Iš to 
matyt, kad ir Kanadoj gimęs 
lietuviškas jaunimas jau de
dasi prie bendrojo katalikiš
kojo veikimo.

Malonu mums. Toronto ka
talikams, sulaukus darbštaus 
dvasios vado. Tat, petys į pe
tį, jaunime! Į darbą ir vieny
bę!

Paminės spalių 9
Toronto katalikai ruošiasi 

i gražiai paminėti spalio 9 d. 
Visos iškilmės bus sekmadie
nio vakare, spalių 11 d., pa
rapijos salėje. Bus atvaidinta 
“Kova ties Giedraičiais”. To
liau padainuos “Švyturio” 
choras, o klebonas kun. P. 
Garmus skaitys paskaitą apie 
okupuotosios Lietuvos dalies 
lietuvių gyvenimų. Po paskai
tos kalbėtojas atsakinės į 
klausimus.

Vargo vaikas.

TORONTO, KANADA
Iš lietuvių gyvenimo.

Bedarbė visoje Kanadoje 
kaip buvo, taip ir yra; nei 
kiek nemažėja. Minios bedar
bių ko tai laukia ir nežino 
ko.

Artinas jau ir žiema, užsi
darys visi laukų darbai. Kaip 
reiks gyventi, neturint nė cen
to?

Liūdnas darbininkų klasės 
gyvenimas.

Lietuvių bažnytėlė jau atre
montuota. Rugsėjo 27 d. suė- 
jų į pamaldas kiekvienas Die
vo namuose kitai j jautėsi. Tai 
dėka gerb. kun. P. Garino, bu-' 
ris tą darbą atliko su parapi- 
johais. / i

Naujas klebonas su jau 
( x nimu.

Naujas klebonas myli ir 
jaunimo darbuotę. Rugsėjo 
mėn. 27 d. dalyvavo katali
kų jaunimo kuopos “Švytu-

KAS NAUJA PAS LIETU
VIUS DAILININKUS?

KNIGHTS OF LITHUANIA 
BIWLING LEAGUE.

West Side 
North Side 
Gary, Ind. 
Providenee 
Bridgeport 
So. Chicago

W. L. Pct.

WEST SIDE 
Vaičiūnas 
C. Kaminskas 
Dobrovolskis

Į

yyy 'Žemaitis
667iZaura 

556

Trečias žaidimo vakaras pa- r| 
rodė, kad mūsų lyga yra gana 
gerai išsilavinus bovvling Žai
dime. Visi, tymai veik lygaus 
stiprumo ir vieni kitiems daug 
kompetieijos duoda. West Si
de atžaidė vienų pasilikusį 
žaidimų prieš Bridgeporto ty
mų ir laimėjo.

lauską, 335 W. 71 St., New 
York City.

So. Clucago laimėjo pirmu j Bridgeport tymas iš trijų j Providenee (Dievo Ap1 
du žaidimu nuo Gary, Ind.,! susirėmimą du pralaimėjo su plos) tymas lig ir atsibud 
tymo, kuris taip smarkiai pa- North Side tymui. Paskutinį 'miego ir supliekė West 
sirodė sezono pradžioj. Pa to žaidimų N. Side pralaimėjo lygos čempionus du ki 
pasitraukė iš lygaus stovio per 8 skrituolius, kuomet mėgindami dasivydami
antrai vietai ir dabar silpnai 
stovi trečioje vietoje.

SO. CHICAGO 

A. Kibelkįs 173
jgg Zevatkauskas 186
Rjg‘ Pečiulis 177
įgd, Losli 185
225 i L’. Kibei kis 193
228

914 850 S79
895 902 '971 GARY, IND.

BRIDGEPORT 

Carpson 1!

Pranaitis 1'
Tenzi Ii
Zamb Ii
Gramont Ii

Rūkas 
167 144'1 M ii kentus 
138 201! P. Pažėra 
150 159 Sliakes 
190 156 |j. Pažėra 

183 185 
828 815 842 881

134
•i no J Oū

Knygos

Manstavičius ir Drazdauskas tymą dėl trečios garbės vi 
neišlaikė finalo. Visi trys žai
dimai buvo lygūs iki paskuti 
nio momento.

NORT11 SIDE
Kisiel 156 191
.J. Kaminskas 148 128
Naikelis - 201 175
Drazdauskas 169 176
Manstavicli 186 201

860 871 847

BRIDGEPORT 
Rainis 146
Pranaitis 145
Tenzi 161
Zamb 200

-QO.j Gramont I O« J j

849 855

WEST 
Vaičiūnas 186 192 

(Tąsa 6 pusi.)

SIDE

SKINIICIIIK [«
when aoolhlng Žemo fa i

Right from thefirst touch, antis, 
healing Žemo takes the ite 
misery out of mosąuito bites, rai 
and many other skin afflictions. 
it also for itehing, peeling 1 
Bathers and other outdoor f< 
thank cooling Žemo for relief fr 
sunburn. Douse it on ivy-poisoni 
Pimples and dandruff fade when sj 
antiseptic Žemo is applied. It 
stantly eases razor-smart. 
have Žemo nearby wherever you 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Lietuvių * Dailės ir Meno 
Ratelio susirinkime, laikyta
me rugsėjo '29 d., 335 W. 71 
st., New Yorke, dail. J. P. 
Sabaliauskas pranešė nariams, 
kad su ruošiamąja meno ku
rinių paroda reikės grįžti į 
Victoria viešbutį, 7 avė. ir \V. 
51 st., New York, nes kitui. 
dėl įvairių priežasčiij vietos 
nebuvo galima gauti. Paroda 
galėsanti prasidėti spalio 15, 
1931.

Victoria viešbutis finansi
niai atsitaisė ir dėl to nėra 
pavojaus jame ruošti parodą.

Tat visų lietuvių prašome 
parodą landyti. Įžanga veltui 
Deliui smulkesnių žinių sekite 
laikraščius. Jas vėliau įdėsi
me. i

Ratelis susilaukė dar vieną 
narį p-lę M. Kralikiutę iš 
Brooklvn, N. Y. Ji Amerikoj 
gimus ir baikis Irasinus HaH 
aukštesni* mokykla, iš kurios 
už pasižymėjimą moksle gavo 
vieniems met. stipendiją. Ji 
mokinosi ir Ne\v York Scbool 
of Ei m* and Applied Art ir 
Students Art League. Po to 
dirbo kaipo iliustruotoja prie 
laikraščio “AVoinen’s AVear 
Apparel” o dabar savistoviai 
darbuojasi atlikdama i vai
rioms kompanijoms užsaky
mus, kaip lai: “fasbion illus-

Buy gloves wifh 
it savęs ■

Nerelk mokėti 50c. 
dantų mostį. Listerine To 
oth Pašte gaunama po 25c 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei 
kia. Ją vartotadamas peį 
metus sutaupai 83.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
^Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

(ikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaininavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa- į 
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi 
X-Itay Itoentgeno Aparatas ir vi-

SVENC. ŠIRDIES MENUO, parašė-kun. Berta kaina 35c. X“
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba

I. C. kaina........................................................................................................................... lOc.'jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsl-
I kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

piet

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
J. F. Tamošaitis. MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas

■ \ 400 puslapių kaina ................................................ $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 

į KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
j JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.

SKAUDĖJIMAI
pašalinami

tuojaus MARONAS, Jauųpsis Libano Didvyris, apysaka iš pasku 
tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. 

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

Bayer Aspirin padalins blle kokį 
skausmą. Neabejokite apie tai. Vie
na tabletėlė tai įrodys. Nuryklt ją. 
Skausmas Išnyko. Pagalba yra tokia 
paprasta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia 
Širdį, įr jums nereikia abejoti apie 
šių tabletėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo* dan
ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scia- 
tica, lumbago, .reumatizmo ar neuri- 
tis skausmai visiškai išnyksta į va
landėlę i laiko. Perriodiškas moterų 
kentėjimas gali būti suramintas; 
šalčio nemalonumai gali būti išveng
ti.

Tikras Aspirin turi ir kitokių nau
dingų vartojimų — viskas aprašyta 
ištirtuose nurodymuose prie kiek
vienos dėžutės. Dėžutė ir tabletės tu
ri Bayer kryžių. Žiūrėk Bayer vardo 
ant dėžutės — kiekvieną kartą kai 
perkate šias tabletes — ir bukite 
tikras.

Jo

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c.
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina..............................................................,........ 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina........................................................................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina ........................................................ 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina •....’..........................................50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Bfičys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ................................................. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy x 
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina................................................. 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra- Koam 1502 Tel- centrai 2978

, , r Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.

Vakarais; Utarn., Ketv., -ir Subatoe 
— 8 iki 9 vai

♦ 14 5 Archer Avė. Te). Lafayette 7387

ADVOKATAI

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St

Jos Nieks 
Nekviečia

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

LISTER1N

ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
vičius, kaina.............................. 20c.

DIEVO AKYVAIZDOJE, 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
I

Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”

Namų Tel. Hyde Park 3396

DOUBLE
ACTING

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

A. A. OLIS
A D V O K A T A S

11 SOUTH LA SALUS STREET
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak
>3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 
I Valandos — 7 iki 9 vak&'r

Utarn., Kctv. ir Subutos vakare

*P0WDER
Tėmyk ketkų grafci- 
mą ir Jų šviežumo

išlaikymą.

i «oy3&s
25 ounces for25
MILLIONSOF POUNOS ŪSE 

BV OUR COVFBNMtNT

Edvardas J. Gainor, ilgame- lentuotos artistės, 
tis National Association of> Visais parodos reikalais 
Letter Carriers pirmininkas. , reikia kreiptis į J. P. Sake.-
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijo -

kloties.
X Šv. Kazimiero Akad. Re- 

X Ateinantį sekmadienį, mėjų draugijos 1 skyriaus sus- 
spalio |1 d., prie bažnyčios nias įvyks spalio 11 d., 2 vai. 
bus rinkliava Šv. Pranciškaus po pietų, mok. kanib. Visos

nys rengia gerb. kun. L. Ihau- Seserų Vienuolyniui. Lietuviai rėmėjos kviečiamos atsilanky- 
geliui išleistuvių vakariene, prašomi rinkliavų parebiti, ti, nes daug yra svarbių rei- 
sekmadieny, spalio 11 dienų, nes ir seserys Pranciškietės kalų svarstymui.
Pi ogi ame dalyvaus didysis pa 
rapijos, mokyklos ir sųjungie- 
čių chorai. Bus iš svetur so-

dirba kilnų kultūros darbų. 

X l^abd. Sųjungos 1

4

listų* bus žymių kalbėtojų. 
Linkėjimus

rengia vakarų spalio
kuopa 
25 d.,

DRAUGAS
! M. Švarlis. Linkime geriausios dos, ilgos dienos, labiausiai 

naktys, greitai slinko ir kas 
valandėlę jaučiausi sveikesnė 
ir laimingesnė. Visiems sese
lėms esu begalo dėkinga.

Ačiui slaugėms ir gerb. lan į 
kytojams už atmintį ir gurami- į 
nimų.

Ypatingai noriu padėkoti 
Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos Cen
trui už sųjausmų spaudoje ir 
šv. Mišių aukų mano sveika-

SOČI AL GATHERING'

Tel. Cicero 8768

D AK TARA

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2603 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:6 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J
Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ .

Tel. Canal 6766 Rea Republic 5360

DR. A, RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

415 W. MARQUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

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

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

Town of Lake. — L. Vyčių tai.Krenčiaus svet. Bus atvaidin
ta “Šv. Cecilija”. Bus ir kito
kių pamarginimų. Visi kvie
čiami dalyvauti.

savo >vasios 
vadui išreikš visi Aušros Var
tų parapijos draugijų pii ali
ninkai.

Liekuosi visiems ^širdingai 
dėkinga. Prašau priimti mano J 
dėkingumų. Į

Magdalena ir Ant. Sėdžiai. I
Vai.: 7 iki 9 vak.

13 kp. pereitų trečiadienį buvo 
surengusi “sočiai gathering”, 
l)avis Sq. Park salėje, kad at
silankęs jaunimas geriau su- 

X* Ateinantį sek'madieni sipažintų su Vyčių organiza-
X Nekalto 'Prasidėjimo mer mergaičių sodalicijos sus-mas. cįja<

gairių sodalicija nngia savo Rytų 9 vai. eis “in corpore”i - . ,,, . . .
, . , . , , t • A. u- •• “Sočiai visais atžvilgiais,dvasios vadui gerb. kun. L. prie Šv. Komunijos. i v. . , ,..... .... , , gražiai pavyko, nes kp. sira-Draugeliui atsisveikinimų ket- . ~ .. »• . ° .. . , o , Sodalicija gražiai veikia. gg virš ^50 naujų narių. Jei

Mergaitėms kurios da nepri- Ile blogieji laikai, tikrai būtų 
klauso sodalicijai patartina į- buvę “1007c strong”. Nė vie- 
sirašyti. Kilni drųugija. Inas m^tė sau, iš kur tiek

I
2 d. įvyko sus- daug gražaus jaunimo suplau-

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS.

X Nok. Pras. P. Šven. merg. 
sodalicijos šokių vakaras gra
žiai pavyko. Jaunimo buvo 
daug. Pelno ir-gi liko. Ačiū 
visiems atsilankusiems.

X Spaui
mas Apaštalystės Maldos dr-,^- Visi smagiai pašoko prie 
jos. Gerb. kun. A. Linkų iš-i“Blue 1,10011 serenaders” or- 
kėl'us į West Pullman’ų, jo'kestros . “Toleika” turtinga 
ietų pirmininkauti užėmė kun Į jaunimu, stengsimės jį su-i 

traukti po Vyčių vėliava.
v

GRABORIA

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
66S West 18 Street 
Telef. Canal 6176 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 6088.

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. z

Nauja, graži ko- 
ply-*\ dykai.

3307 Aubnm Avenue

33^9

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

- darbu busite užganėdinti. i
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
23l/ \V. 23rd PI., Cliicago 

SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138 •

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

VYČIŲ 13 KP. DĖMESIUI.

Towji of Laite. — L. Vyčių 
13 kp. laikys susirinkimų šian
die spalių 6 d., Šv. Kryžiaus 
par. mok. kambary, lygiai 8 
vai. vak.

Prašom visų narių sueiti ir! 
naujų atsivesti. Taip pat pra
šomi atsilankyti ir svečiai.

Z. Jurgaitė, pirm.

NUOLATINIS RADIO PRO
GRAMAS.

Pertraukoje kp. ižd. — Ka-

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik' 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. RIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

zys Lauraitis nuo estrados Šiandie, puo 7 iki 8 vai. va-t.,

, . .... bflrp į§ stoties WGES 1360 ot‘ ir Rez- Tel- Hemlock 2mprabilo į jaunimų, supazmdi- Kare’ 1 bW“eh vvutas, nuu 
no vakaro tikslu ir visus pa- ciloeycles, eis lietuvių radio 
kvietė į ateinantį sus-nuį, spa- programas. Tuos progran.ua 3ia<s s 
iio G d., šv. Kryžiaus par. mo- ™>lat- kas antradienio vaka-.
kyk. kambarin. K. Lauraitis '»«, l«Ma» 1''urniture L^04.?'V'
užlaiko “Ice cream parlor

riu ir radio krautuvių ZDšOfcU,
I Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. P. POŠKA
HALSTED Si'KEET

, •• ,__ fOfiso VaL Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9kompanija, savininkai rakau-lvak Of Val. Nu0 8 #

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak Ned, pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai* 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Kampas 31 Street

2 iki 5 po p^tų,

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. VVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819L)

DR. H. BARTON j
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Pho« 
Wentworth 300*1

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STJ
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

'Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7tat

po num. 4513 So. Wood St.

“Sočiai gathering” surengi
mu daugiausiai pasidarbavo 
vice-pirin. Jonas Viskontas — 
irgi biznierius užlaikųtį “sal

dų ir radio krautuvių 2536-40 į ir 8ubat- Nuo 3-9 vak- Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak.
* > ŪuantoHiunia laa narvai cmVavimnA

W. 63rd Street ir 4177-85 Ar- Nedėliomis
clier Avė. Chicago, III.

Šios dienos programe daly
vaus' įžymus radio daininin
kai ir dainininkės. Bus ir ča- 

dainių krautuvę po num. 4614 lis Kepurė su savo štukomis. j
So. Wood St. Matote, jauni' Be to, bug, graži muzika, kal- 
biznieriai rando laiko pasidar- bos ir įvairumai. Klausytojai 
buoti Vyčių tarpe. Bravo! Į programų bus pilnai patenkin 

Mergaitės ir-gi “busy”. Jos Rap.
darbuojasi parapijos bazare,
būtent: pirm. — Z. Jurgaitė; 
prot. lašt. — K. Bartkaitė;
fin. rast. — B. Bagdonaitė; P. Lapinskui (Roseland, III.) 
iždo glob. — Bartkaitė ir ko- Tamstos pranešimo negalėjo- 
resp.

Re*. Tel. Mldway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakle> Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmdtte 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 3 iki 6 p. p. Panedėllaa 

ir Ketvergais vakare

DENTISTAI

RED. ATSAKAI.
Phone Bouleva.d 7042

ir šventadieniais 
10-12

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian At< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

8 iki 8:30 vakare

-_p N. Šatunienė.
Zoie.

ŽIRDINGAI A0IU.

me įdėti dėl to, kad pavėlavo 
ateiti.

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, BĮ

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

“Tik skausmo ir liūdesio 
valandoje pažinsi savo drau
gus ir prietelius.” Šis posakis 
teisingas ir reikšmingas kiek
vieno žmogaus gyvenime. Aš 
ir-gi esu viena iš tų, kuriai 
teko arti pažinti jo reikšmė.

Du mėnesiu atgal, visai 
netikėtai, prisėjo sunkiai su
sirgti — pasiduoti peiliui. Ir 
nė juste nepajutau patekusi

SUGRĮŽO 1S LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tai. Canal 8211

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt St.)

Valando* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 Utį XI

Telefonas Midway 2880

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

L: • A-*! ' i-'; ' t-

Palengvins akių jtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

Šv. Kryžiaus ligoninėn, kur svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
n r>- v j - nio, skaudamą, akių karštį. NuimuJ)l. S. iJlCZlS padai§ SCKmingn cataractus. Atitaisau trumpą regrys- 

tumoro aparaciją. Tada tiktai
pažinau savo draugus ir vlie- atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
, . v ■ >mas su elektra, parodanča mažiau-telius ir malonių jų uzuojau- sias klaidas.
t,. Čia ir noriu, dar silpnomis
jėgomis, pareikšti širdingiau- Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 

. . . . kare. Nedėliomis pagal sutartj.
šio dėkingumo visiems, prade- kreivas akis atitaiso i trum- 

dant nuo gerb. I)r. S. Biežio. su nauju išradimu

kuriame turėjau didelę ir be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

Boulevard 7889
Re*. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1J8 T A B

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 19 ryto Iki S vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-R*y

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, I1L

vai.

-
y

____

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

OFISAI:
4001 —- 14 St. 2924 WashingtojĮt| 
10-12. 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-248J

DR.S. A. DOWIATf
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
▼ai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

S iki 4 ir 6 iki S v .r.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte

Telefonai dieną ir BaktJ 
Virginia oose

A. L DAYIDONIS, M.
4910 SO. M1CHIGAN AVENU1

Tel. Kenwood 5107•
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadis

Tel. Hemlock 8700 
Rea. Tel. Prospect

South Side Office North Slde Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAM J 

Ofisas 6155 South Kedzie
Re*. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

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

Tel. Grovehill 0611

DR. J. J. SIMONAITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM^ 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Rezidencijos Tel. 3200

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų Į 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. P. P. ZALLYS
DENTIST A8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0864 
Gasas, X-Ray, etc.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 1 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 iki 11 dieną

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGJ
2435 West 69th Street 

VALANDOS
10 Iki 12 ryto. 6:30 iki 8:80 
Apart šventadienio ir Ketvlrtadtą

Tel. Yards 1829

vienatinę viltį. Tai teisingas,
! rūpestingas daktaras kuriuo- 
’mi galima pasitikėti. Daug,,

| Į daug jam ačiū.
Nuoširdžiai ačiū Šv. Kry-Į „

žiaus ligoninės vedėjoms, Vi. OJuJVIvCjIv
gerb.-seserinis kaziiiudietėins,'lietuvis akių specialistas 
ypatingai gerb. Motinai M£-
rijai, kuri buvo tikra mano 
motinėlė; gerb. seselėms Ritai,
Rapolai (slaugei) Stepamjai 
už patirtą malonumą, ypatin
gų priežiūrą. Jų rūpestingoje 
globoje, kad ir sunkios valan-

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampas Halsted 8t. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 

Nedėliotai*: nuė 19 Iki 12.

Tel. Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-8 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Ges Eztractlon
Val. 9-9. Ned. 9-12 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

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

, (Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
'Seredomls ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3C

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5911 Ofiso Ir Rea. Tel. BouL t|
DR. BERTASH DR. NAIKELIj
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
V*l.: 1-8 ir 6:80-1:30 vai. vak. V*L: 1-ė Ir 7-9 vai. vakar*,j 

Nedėlioj susitarus Ned-ėllod susitarus j

4

progran.ua


B draugas Antradienis, Spalio 6, 1931

I C A
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

VYČIŲ ŽINELĖS.
Iras įvyks lapkr. 7 d., Sv. Ag- 
Įnieškos naujoje salėje. Deda- 
i ina pastangų, kad vakaras pa- 

L. Vyčių 4 kp. savaitinis vyktų.
sus-mas įvyko spalio 1 d., kny-| Baigiant sus-mų p-lė Pučai- 
gyno kambaryje. Sus-mų a- 
tidarė pirm. C. Šaltimieras.

Prieš sus-mų buvo atsilan
kęs varg. K. Sabonis ir nau
jus narius pamokino Vyčių

tė paskambino pianu. '
f

“Sodai” vakaras.
Vyčių 4 kp. “sočiai” vaka

ras įvyks ketvirtadieny, spa
lių 22 d., parap. svetainėj.

Rimkus Prov. 154.1
Tenzis Brid. 154.
Pranaitis Brid. 152.2
Savickas Prov. 149.5
J. Kaminskas N. S. 142.
Adomaitis N. S. 139.
Šakis Gary 138.8
Regašius S. C. 128.1
Širvinskas Gary 127.2
Manakas S. C. 127.1

THE “600” CLASS.

gent, beeause after all “Joe”, Basketball is in tlie budding, if you don’t likę my little co-
did steer me into the ’rac- 
ket’. You see, I also havė lite- 
rary ambitions, so mušt be 
discreet! The ‘prexy’ of the 
council, Joe Masiunas is not 
merely looking wise, būt is 
doing something. AVlien one

and Cicero loves to play bas- lumn tell me also, beeause af- 
ketball. Ask the Žukauskas ter all I’m only trying to ęet 
brothers, if you are inclined1 along, and us working girls 
to discredit my statement.' mušt stiek together.

considers the tremendous of Basketball.

And boys and girls let me tell 
you, that if Cicero mušt shi- 
ne, it will be thru the circld

Bee’’ V. Rantančioms

rasta nužudyta keturi asme
nys. Kenosha’oj suimtas įta
riamas, buvusia tame ūky sa
mdininkas. Policija praneša, 
kad jis prisipažino prie tų 
žmogžudysčių.

himnų ir kitas daineles dai- Kviečiamos ir kitų parapijų
nuoti. Malonu buvo klausytis, 
kaip visi bariai gražiai, sutar
tinai dainuoja.

K. Saboniui už tai išreikšta 
padėka. Ateinantį sus-mų taip 
pat bus dainų pamoka.

Nut. rast. pranešė, kad at
einantį ketvirtadienį (spalio 

8 d.) įvyks mėnesinis kuopos 
sus-mas.

*” Mergaitės sportuoja.
P-lė M. Vilbertaitė prane

šė, kad žaismavietė (gym.) 
basketball praktikom paimta

kuopos dalyvauti.
Vyčių Karvelėlis.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Dr-stė Sal

džiausios Širdies V. J. laikys 
susirinkimų šiandie spalių 6 of 625, bettering his pals re- 
d. Lietuvių Auditorijos salėj, cord by 8 pins. The third man 
7:30 vai. vak. Yra svarbių who crashed the gates into

growth in ranks of the coun
cil, there is someting behind 
it all. And then, don’t forget

------------ the Brighton Council Girls
The ice was broken. Žemai- are champions of the Base- 

tis of ėst Side was the first bąli League, which was no 
one to roll a '617 series the less due to the president, and 
second was his team mate in tlie manager Stella Ališaus- 
fact the captain of his team kaitė. What else, cant I say, 
who did not want to be out- that everything is ‘hotsy tot- 
done by one of his own men, ’Sy» įn Brighton.
went right ahead and knocked!

m , t „4. X We then come to Norththe maples over for a count „
Side Council. Over here we 
have Al. Manstavičius, K. Sa
vickas and others, that do

reikalų aptarti, ypač apie kon _ tlie hall of fame isthe anc.hor in that parlance, a big
certų, kurs rengiamas spalių man of the rejuvinated team 
18 d. Todėl visi nariai malo- Gary Ind., Johnny Pažėra who 

Stanford Parke Praktikos į- nėkit atsilankyti. reeled off a neat score of 605
vyks kas pirmadienio ir penk- z Valdyba. maples for the evening.

Agatonas.tadienio vakarų, 7:30 vai. 
Visos mergaitės kviečiamos 
praktikuotis.

Lietuvos Vyčių Vytauto kuo 
pos mėnesinis susirinkimas į- 

Per mėnesinį sus-mų J>us ren!vy^s spalio (October) 7 d., 
karna mergaitėms “captain”, 7:45 valandų vakare, Šv. My- 
“manager” ir “coach”.

Vaikinai ir-gi neatsilieka 
Pirm. Šaltimieras pranešė, 

kad vaikinų basketball prakti
kos įvyksta kas pirmadienio 
vakarų Cornell Sąuare, 50 
ir Wood St., 7:30 vai. vakare.

Klebonas kalba.
Gerb. kun. Vaitukaitis sa- 

kalboje linkėjo kuopai

K OF L PALAVER”

X Next time I will take 
you thru the other conncils, 
and if you likę my pratilę 
reach me thru the “Drau
gas” and I would be very ex-

PATARIA DIDINTI AT- 
LYGINIMĄ

VANDUO UŽLIEJO BAN
KO RŪSIUS

BUČERIŲ IR GROCERNIN- 
KŲ SUSIRINKIMAS.

way
I have noted with interėst 

tlieir rapid strides iri sports, 
'tlieir sočiai activities are tee- 
ming with feverish excitement

X Doomed to utter defeat, 
kolo parapijos svetainėje. Pra lest I identify myself as the 8rouP of haranguers here! 

' - - - — - .. “Pour la dietion” alone, the
atmosphere is different.

šomi visi susirinkti laiku. Su- scribbler of this nonsense, you 
sirinkimas bus trumpas, bet have seen me iburst out in 
labai svarbus.

Pirm. Al. Manstavičius.

Įvyks spalių m. 6 d. 7:30 v. 
vak. Columbja salėj, 48 & So. 
Paulina sts. Kviečiami susi
rinkti visi bučeriai ir grocer- 
ninkai, nes tame susirinkime 
bus paaiškinta, kur ir kaip ga
lima pigiau pirkti gerus val- 
gomosius produktus.

Prašome kuoskaitlingiausia 
susirinkti, nes tai bus dėl jū
sų gerovės.

WASHINGTON, spal. 4. — 
Amerikos darbo federacijos 
prezidentas W. Green’as pa
skelbė pareiškimų. Jis nuro
do, kad jei visam krašte kiek
vienam dirbančiam darbinin
kui būtų padidintas atlygini
mas 50 centų savaitėje, tada 
gerbūvio grąžinimui nereikėtų 
ieškoti priemonių.

Atlyginimo mažinimų p. 
Green’as vadina veidmainy be„ 
Mažindama atlyginimų plieno 
bendrovė skelbė, kad ji tai da
ro plieno atpiginimui. Tuo ta
rpu plieno kaina pasilieka to
kia pat, kaip buvus.

NEW YORK, spal. 5. — 
Arti Chase National banko, 
Nassau, gat. (finansiniam di- 
strikte) sprogo milžiniškas va
ndens įvodo vamzdis. Vanduo 
užliejo J. Valstybių iždo ša
kos buto rūsius, kur sukrau
tas auksas. Auksas neliestas, 
bet sulieta daug iždo rekor
dų. W

VISVIEN SUMAŽINTAS 
ATLYGINIMAS

Z \
R. ANDRELIUNAS 1

(Marąoette Jewelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

dyka‘ nufotografuoti.2650 West 63 St., Chicago, III.
Tel.

Hemlock 8380

and the ‘femmes’ are different 'pressive to tell you some inti 
beeause that is elose to the macies “a la Winchell”. And 
North Shore or ‘Gold Coast’
distriet. What an astute

uncontemplated glory with| x Next, we venture into 
the appellation that is at once Cicero. The very name holds 
astounding as well as uncalled an aversion to me! Yet, not 

.for. Būt please don’t have it'beeause of dabbling into Ci-
------------ against me, I’m a giri and we ceronian discourses, būt a re-

fiie laiškai yra atėję iš En certainly erave notoriety. For imembrance qf actual woe, a- 
ropos. Kam jie priklauso, te- tlie past decade, I have been'midst it’s ‘literati’. Būt there 

daug sėkmių ir visus ragino! nueina į vyriausįjį paštų ■ content to šit in the back-' I go again, that ego, which 
dirbti po Vyčių vėliava. ((Clark ir Adams gatvių) at- ground and watch the playful mušt be satisfied. Here, the

Nauja korespondentė, siiroti. Reikia klausti prie lan- participants romp in the field' reigning power is invested in
gelio, kur padėta iškaba “Ad- of sočiai envirorimeht, that 'joseph Wallaoe. What Cicero 
vertised Window” lobėj nuo js eager to call itself the K has merited, we choose not to 
Adams gatvės, pasakant laiš- cf L. I have been attond'Kg discuss, būt what Cicero is 
ko NUMERĮ, kaip kad šiame dances with such regularity,1 planing to do,.I am ‘all ears’ 
surašė pažymėta Laiškus paš- that premieres have merely' again. Really, they are going 
tas laike .tam tikrų laikų, o enhanced an opporiunity to i out to retrieve some of that 

teeome an habitual devotee of lošt prestige, and that is not

LAIŠKAI PAŠTE

vo

PJei Budauskaitei atsisa
kius nuo koresjSondentės pa
reigu, jos vieton išrinkta p-lė 
Gnzaliunaitė.

Į pagelbų šv. Kryžiaus 
ligoninei.

Kun. Vaitukaitis pakvietė 
visus narius dalyvauti šokių 
vakare, spalių 21 d., TrynonĮ 

• salėje. Vakaro pelnas skiria
mas šv. Kryžiaus ligonei. Vi
si pasisakė už.

Kuopos1 šokių vakaras.
Metinis kuopos šokių vaka-

paskui sunaikina

508 Asmutienei Br.
528 Kelenei Jan
533 Lipskiui Jonui
534 Lukošienei Onai 
560 Stankus Mrs. C.
563 Stankauskui Antanui 
565 Tamolunui Jurgiui

it. Yes, būt štili have I es- 
caped the eye of seruting and 
no one knows

perhaps, either. The distriet 
dance intends to hold concla-

this ‘bragga-ve there. Also remember that 
dacio bundle’ of frail humani-

AIA
KATRINA 

ŽEBRAUSKIENĖ 
Po tėvais Jasaitytė

,Mirė spalių 4 d., 4:45 vai. ry
to 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus. Kilo iš VilkavlSkio aps
kričio, Alvito parap., Gudkal- 
mlo kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Petrą., sūnų Joną, dvi du
kteris; Oną Larmorb ir Salio- 
mUą,- žentą Fridrlch, brolį Juo
zapą Jasaitį, brolienę Oną, se
serį Petronėlę Kvedarienę, Svo- 
gerį Juozapu ir gllhlhes. O Lie
tuvoj brolį, tris seseris Ir gi
mines.

Kūnas paSarvotas 3231 So. 
Lowe Avė., Chicago, Iii.

Laidotuvės vėliaus bus pra
neštos.

NuoSlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duk- 
terys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Radžius. Telefo
nas Canal 8174.

LONDONAS, spal. 5. — 
Britų karo laivyno vadovybė 
(admiralitetas) paskelbė, kad 
Atlantiko karo laivyno juri
ninkams atlyginimas 10 nuo
šimčių sumažinamas. Pirmiau 
norėta sumažinti 10 nuošim
čių. Prieš tai jūrininkai pra- 

J dėjo protestuoti iĄ vos išven- Į 
; gta jų sukilimo. Į

4 ASMENYS NUŽUDYTA

BURLINGTON, Wis., spal 
5. — Už 3 mylių nuo čia pie 
tų link vieno ūkio namuose J

I8RENDAVIMUI
6 kam b. fiatas, pečium 811d., gar. 

$28 fiatas, $5 gar. 5364 So. Weils 
St.

Rendon 5 kamb. mod. Šviesus, er
dvus, pečium S., gera transp. Pigi 
rendą. 3520 No. Kolmar

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Smuiko pamokos — jūsų name, 
pradėti- bet kada. RaSyk angį. J. 
Konetzski, 1362 Washington Blvd.

Pardavimui — reetaurantas tinka

tu ty. Sic satis mei!

SPORTAS
(Tęsinys iš 4 pusi.)

C. Kaminskas 178 199 176
Dobrovalskis 111 150 187
Žemaitis 177 165 212
Zaura 145 190 177

797 896 965
PROVIDENCE

Saųickas į 157 123 154
Dargužis 164 199 155
Micionis 180 204 163
Daukšas 151
Černauskas 161 234 174
Rimkus 222 171

t 813
t

982 797

INDI VIDU ALIS STOVIS.

Kisielus pasitraukė iš pir
mos vietos užkaldamas pirme
nybę Žemaičiui, kuris vos-vos 
įstengė išlaikyti savo nuošim
tį. Tik trys svaidininkai pa
siliko žemiau negu “dummy” 
nuoš., kuris yra 135. Visi kiti 
įstengė pakilti į aukštesnes 
pozicijas.

Už kelių savaičių bus baig-

X Yes, this educational step 
the aoąuisition of a genuine 
library by Council Four is

tas pirmas sezono šeštadalis praisewortliy. Much commen- 
Lr tik tuomet bus galima sprę- dation is due the president, 
sti, kurie yra stipresni žaidė- Paul Saliner, of accomplishing
ja.
žemaitis W. S. 
Vaičiūnas W. S. 
Zaura, W. S. 
Kisielius N. S. 
Gramontas Brid. 
Lilikis S. C.
J. Pažėra Gary 
Bakutis Prov. 
Černauskas Prpv.
C. Kaminskas W. S. 
Dargužis Prov.
C. Kibelskis S. C. 
Rainis Brid. 
Drazdauskas N. S. 
Zamb Brid.
Rūkas Gary 
Naikelis N. S. 
Zevatkauskas S. C. 
A. Kibelkis S. C.
P. Pažėra Gary 
Manstavičius N. S. 
Carpsonas Brid. 
Milkentas Gary 
Pečiulis S. C. 
Dobrovalskis W. S. 
Micionis Prov. 
Lashas S. C.

, this feat. Yes, it is a feat
195.1 when one considers that we
191.3 have to be almost forced to 
185. iread a good book, or gain 
183.5 some knowledge of the “lioi
181.1 polloi”. .Paul, .mušt be bas- 
180.11 king in the limeligth, for that 
179.6. is really a work of ‘par excel-
177.3 lance’.
176.4 j Now, let us turn our atten-
173.5 J tion to Council 36. You know,
173.4 ’ this council is very active, būt 
172.5^tlieir press agents are asleep,
171.2 for no good reason at all. E-į 
170.8 ven my good friend, Joseph
168.5 Smilpa has been few and for
168.5 between. Now, when even 
168.4 journalists can’t serateh a
168.1 couple of neWs items, I hold
167.1 up my hands in terror, ' of 
1C6.8 what our younger generation 
165.7 i« evolving to. I think 1
164.2 think I heard this: “The pen 
164.2 is mightier than the sword”, 
163. j certainly, if the stub of the
160.6 pen is not allowed to rust, be-
159.7 cause of inactivity. Now, I 
157. i really mušt be nice, to this

AU JOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povialė-R sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ....... v.. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. < Oi, broliai, hroliai-Margytė Mano (Chorui- ....... . 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .............. . 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
I ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

Jonučius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
i « .... .. . . Uis lietuvis, seniausias Chicagoj, pi-I porai. Pigi renda, 2771 Lincoln Avė. talayg jusų namuose TeI

IPardavimui SiuSių taisymo Sapa. 
Geras biznis. 4868 Broadway.

Delic. daro gerą biznį, 4 gyv. 
kamb. užpakaly. Sav. iSvažiuoja.

1809 W. 63 St

REAL ESTATE
JUMS PROGA

Reikalų užbaigimui, $8,000, $1.500 
cash ui '$ kamb. nakną fum. S„ X 
lotai ramioj vietoj, 180 mailių į p. 
v. nuo Cklcagos, arti U. S. 51, tin
ka paukščiams ir krallkams, gera 
dirva, raSyklt L. A. Burry. Arling- 
ton Helghts, III.

1-ml Ir 2-rl morgičlal, iSduodami 
savininkui. Kamb. 409, 82 W. Wa- 
shlngton st

PARMOS — ŪKĖS
Extra pasiūlymas. Kurie norit gerų 

xklų, tai čia 40 akerių ūkė. Gera 
žemė, geri budtnkal $1,800. 120 ake- 
rų, gera žemė, geri budtnkal $3,800. 
40 akerų ūkė, geri budlnkai, gyvu
liai, padargai $1,800. 16 akerių vis
tų farma, pačisfcn mieste $1,700. Taip 
pat turiu ant mainų.

P. D. A1CDREKU8 
Pentwater, Midi.

yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Mamų Statjymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5516

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GEMERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREET
Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS I

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2Į33-4 So. Oakley Avė.,________________Chicago, III. apos Tdef. 

Hemlock 9167

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nas priima į mainas.
2808 WE8T 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Ts(. Tardė $499

J. W. ZACHAREWICZ
REAL E8TATE 

Paskolos Ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Namų Teist. 
Republic 5686

AP TIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Uitlkrintas

Ateikite Ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai įrengtą lietuvių 
/ aptleką iloje aplellnkėje

J. P. RAUTIS
Registruotas Aptlskorius 

1900 SOUTH HAL8TBD STREET
VAISTAI 8MULKMENO8 ICE CRBAM
Mss spseMltuoJamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na 1» musų aptlskos Iki Jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Plumbing A Heattng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kąlnos prieinamos2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1146
DOUOLAS ELECTRIC CO

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkičle- 

rial. Įvedame elektrą J naknus Ir 
dirbtuvės.
S11S S. Halsted St. S AugžUe


