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GŲJŲ LAIKŲ

KIPRO SALOJE REVO
LIUCIJA

JAPONAI NEPASIDUODA

I

VISŲ TŲ KAR-

j Chicagos ‘‘D'ąilv News” su
manė suorganizuoti visų tautų

ŽENEVA, spal. 24. — T.
LONDONAS, spal. 24. — Sąjungos taryba priėmė rezo- 

Bri tani jos vyriausybė paslun- liuciją, kad japonai ligi lap- 
tė j Kipro salą (Viduržemio krivio įnėn. 1G d. atitrauktų 
juroje) kairo laivus ir kanuo- savo kariuomenę iš okupuotų 
menę kilusiai revoliucijai ma-' Mandžiūrijos plotų.
lšinti.

Saloje yra apie 311,000 gy
ventojų. Žymi jų dalis sukilo 
prieš britų valdžią. Nori pri
sijungti prie Graikijos.

AUSTRIJA GAVO PA
SKOLĄ

VIENA, Austrija, spal. 24.
— Austrijos respublika gavo J balsu. 
Prancūzijoje 60 milijonų do
lerių paskolą.

Austrija nėra Prancūzijos 
sąjungininkė. Bet Prancūzija 
tuo būdu nori trukdyti Aus
trijai susijungti su Vokietija.

JajMinijos vyriausybė per 
savo atstovą pasipripšino tai 
rezoliucijai. Sako, japonai ne
gali žinoti, kada bus galima 
kariuomenė atšaukti iš ten.

Be to, Japonijos vyriausy
bė priešinasi rezoliucijai, kad 
ji ne visų tarybos narių vie
nu balsu priimta.

Pranešama, kad taryba pa
sistengs tai pripažinti vienu

/-
GAVO “PAGALBOS”

chicagoje LIETUVA GREIT SUSILAUKS
KATALIKIŠKO UNIVERSITETO

MIRĖ DU VAIKAI

Namų maudynėje, 4622 So. 
karnivalą Chlęagoje. To laik-, AVhipple gat., vėlai vakarą ra- 

-it u v__ l,.4„ ,k,________ : _ i m • ttraščio leidėjas 5p. P. Knox tuo' sta du negyvi vaikai. Tai H 
’ of sušareikalu buvo sušaukęs visų ' Biekut’as, 14 m., ir B. Brade- 

tautų atstovų Išsirinkimą, ku-! ^as’ m- amžiaus, 
name “Daily »ews” sumany-

AUKOS TAM REIKALUI JAU PLAUKIA

Nesenai Įvykusi Katalikių 
Jie greta gyvenbdr drauga- (Veikimo Centro konferencija, 

mas rado pritįarimo. Jvairios vo- Bradelas nuėjo pas Bie- apsvarsčiusi katalikų univer- 
t autinės grupėj galės pasiro- kut’$ nakvoti. Ten abu pasi- siteto steigimo reikalą, su
dya savo kostiumais, šokiais, r™0 maudy‘is- Maudynėje' džiaugsmu tam pritarė ir vie-

.. . j . . _ ,. užžiebė gazų sušildyti vande-įnu balsu (vienbalsiai) nutarė
muzika u- damomis. Tokio ka- . v ., . L • ■ .nnu kubilėly ir uzsid&re. Ma- tuojau imtis to kilniaus dar- 
rnivalo pelnas eis bedarbiams degdamas gazas sunaudo- bo ir prašė Lietuvos Episko-
šelpti. Organizuojamam koma- jo visą maudynėje esantį de- 

Amerlkos arkitektų instįtu- tote lietuvius atstovauja ban-'guonj (oksigeną). Abu aipsvai- 
to prezidentas R. D. Kohn*as' Riniukąs p. J. Elias. įgo ir mirė.
iš New Yorko.

PELNIJO AUKŠTĄ 
DOVANĄ

PASITARIMAS SU SVEČIU VIENĄ PLĖŠIKĄ PAŽINO

BUENOS AIRES, Argenti
na, spal' 23. — Ispanų atei
vių būrys užplūdo vietos is
panų konsulatą. Reikalavo sau

PRANCŪZAI AIMANUOJA paSalboa arba Pasiuntimo at
gal į Ispaniją. Nėra darbo,

WASHINGTON, spal. 24. 
— Vakar popiet į Baltuosius 

— Rūmus nuvyko Prancūzijos 
lininkas Lava- 

prezidentu

Sanitarinio dištrikto prezi
dentą Bowler’į ir jo šeimyną 
andai šalia namų užpuolė ir 
apiplėšė du plėšikai.

Dabar vieną iš tų plėšiku

PARYŽIUS, spal. 23.
Popiežius atžymėjo Prancūzi- į ministeris pirmininkas L 
jos ^teisingumo ministerį ir rai- J’is. Ten jis įsu prezid
nisterį tarybos viceprezidentą Roover’iu turįjo pirmąjį pa- policija suėmė, ir Bowler’is 
Leoną Berard’ą. Jam suteik- sitarimą. Kol kas nėra žino- jį pažino. Tai E. Jennings’as, 
tas šv. Grigorijaus Didžiojo ma, apie k> jie kalbėjosi, šia- 29 m. amž. * • -
ordeno didysis, kryžius. indie įvyks kitas pasitarimas.

patą (vyskupų) ko greičiau
siai sudaryti katalikų univer
siteto steigiamąjį, organą.

Tokį’ istorišką Lietuvos ka
talikių gyvenimo momentą, nu
tarus steigti katalikų universi
tetą, visi konferencijos daly
viai su entuziazmu sugiedojo 
Tautos himną.

Aukos kat. universitetui
Kat. V. C. konferencijos me

tu buvo perskaitylas Marija
mpolės parapijos klebono kun.

Šv. Joanos iš Ark’o mirties 
500 metų sukaktuvių Iškilmių 
metu ministeris Berard’as at
stovavo vyriausybę. Jis tada 
pareiškė daug savo gilaus šir
dingumo, pasitikdamas Popie
žiaus atstotą (legatą).

KARMELITAI PAS
POPIEŽIŲ

Y AT TRANAS, spal. 23.

GERESNI NAMAI DAR
BININKAMS

DU VAIKINAI NUBAUSTI

WASHINGTON, spal. 24. 
— Prezidento HoOVer’io skir
tas arkitektų komitetas ren
gia planus, kuriais einant no
rima parūpinti atitinkames- 
nius gyvenamuosius namus 
darbininkams.

tų kariuomenės manevrų žiū
rėti buvo pakviesti ir Vokie
tijos kariuomenės atstovai. 
Pažymėtina, kad jie lankė Ka
ro Muziejų ir padėjo vainiką 
ant paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės.

Matyti, kad tarp Lietuvos 
ir Vokietijos kariuomenių ta
rpsta gražūs draugiški tarpu
savio santykiai.

GREIT BUS LIETUVIŠKO 
CUKRAUS

Cukraus fabriko statybos 
darbai jau baigti ir jau bai
giamas vidus įrengti. Netru
kus bus pradėta ir cukraus 
gamyba. Šiais metais išaugin
ta tik 3000 hektarų cukrinių 
runkelių, o kitais metais bus

T .__ , ..1 jais užsėta apie 8900 hektarų..JasenauskcrTaiskas, kuriud jis
pasižada,parapijos vardu kas
met medžiagiškai remti kata- 

Fred Brogni s, 19 m. amž., universitetą ir, kaip jro- 
diibo West Side Atlas Natio- laiško prideda 100(4
nal banke ir draugavo su N. Įnašų nž šiuos metus.

Jei paaiškės, kad Lietuvoje 
auginami cukriniai runkeliai 
yra visi cukringi, netolimoj 
ateity bus statomas ir antras 
cukraus fabrikas.

Vokiečių laikraščiai, rašyda
mi apie cukraus fabriko sta
tybą ties Marijampole, pažy
mi, kad tai atsilieps į preky
bą su Vokietija. Mat, Lietu
vai nereikės užsieniuose cuk
raus pirktis ir dėl to žymiai 
nukentės cukrinių runkelių au
ginimas Rytų Prūsijoje ir cu
kraus fabrikas Rastenburge.

Semečiu, 20 m., amžiaus, š. m.I
balandžio mėnesį Brogni’s ne
šė bankp pinigus į kitą banką. 
Bet nenunešė. Pranešė, kad 
jį užpuolė plėšikai ir atėmė 
2,500 dolerių. Policija ėmė jį 
nagan, ir jis prisipažino pa-

Konferencija karštai ploda
ma padėkojo kun. Jasenaus- 
kui už paramą ir pavyzdį.

TABAKO FABRIKAS

“Lietūkis“ bendrovė nutarė 
daręs sąmokslą su Semečiu pa-!gtatyti dide|į tabako fabrik
sidalyti pinigais. , ■ , T. ,J ° , kuris apdirbs Lietuvoje augi-

Teismais abu nubaudė po du1 namą tabaką. Dabar veikian- 
metus kalėti. tieji Lietuvoje (beveik išimti

nai žydų) tabako ir popierosų

GAL ATSISTATYDINSŠventasis Tėvas Pijus XI pri
ėmė 54-is karmelitų ordęno 
kunigus, kurifc suvažiavo Ro- 

irnon savo naujo vado rinkti.

baisus skurdas.
Užuot duoti pagalbą, kon-J

kelti Prancūzijos ministeris Į~nlas pasikvietė policiją.^5 is- jęarmejjtų tarpe, buvo ir kar
melitai iš Chicagos, kun. L.

zai pramoninkai tuojau prade

23. —PARYŽIUS, spal 
Vos spėjo į Ameriką koją j-

jo aimanuoti. Jie sako, kad į 

jų vedama pramonė ėmė silp-’ 
nėti, nežiūrint sugabenamų į

INDIJOS KLAUSIMAS 
KAMPANIJOJ

Diter’is.

I ALKIO STREIKAS
LONDONAS, spal. 23. — 

Prancūziją aukso krovinių. partija vedamoje poli-
Prancūzijos gerovė — tai tik tiskoje kampanij0-je jvėlė In_ 

dijos klausimą. Šios partijospasaka, pareiškia jie.

/

PARYŽIUS PATEN
KINTAS

x PARYŽIUS, spal. 23. —Į 
Prancūzų spauda pasididžiuo-1 
dama aptašo, kaip ministeris 
pirmininkas Lavai’is buvo iš
kilmingai pasitiktas ir sveiki
ntas New York’e ir Wasbing- 
ton ’e.

| vadai pareiškia, kad jei rinki
muose laimės MacDonaldo vy
riausybė, Indija nesulauks jo
kios laisvės.

MEXIC0 CITY, spal. 24. 
— Čia alkio streiką sukėlė W4 
mokytojai ir mokytojos. Du 
mėnesius negavo tarnybos. 
Kai jie reikalavo per kelis mė-

WASHINGTON, spal. 23. 
— Iškelta aikštėn prezidento 
Hoover’io nesutikimai su ka
ro laivyno departamento sek
retorium Adams’u dėl planuo
jamo laivyno išlaidų mažini
mo. Šnekami apie sekr. A- 
dams’o atsistatydinimo gali
mumą.

EDISON’AS MIRĖ BADU

NEW YORK, spal. 23. — 
nesiūs negautų algų, vyriausy- Išradėjas N. Tešla sako, kad
bė visus išbraukė iš mokyto
jų sąrašo.

PADIDINTA MOKESTIS

Paštos viršininkas Chicagoj 
praneša, kad laiškų siuntimo 
mokestis nuo 2 ligi $ centų 
už 1 unciją padidintas siun- 
čiarft į Olandų Vakarų Indi jas, 
Naująją Zelandiją, Vakarų I- 
ndijas ir į britų valdomuosius 
kraštus ir Pietų Amerikoj.

fabrikai įsiveža tabaką iš už
sienių. ;

Naujasis fabrikas bus stato
mas Marijampolės apskrityje, 
kur be to jau baigiamas sta
tyti cukraus fabrikas.

Svarbu tai, kad projektuo
jamas tabako fabrikas bus lie
tuvių.

BALTIMORE, Md., spal. 
22. — Už žmonos mušimą Ch. 
Lemleiy’į, 33 m. amžiaus, tei
smas nubaudė kūno bausme 
— penkiais kančiaus smūgiais 
į pliką nugarą. Bausmė įvy
kdyta šio miesto kalėjimo kie
me. Tai atliko šerifas.

Vietos laikraščiai smerkia 
šią barbarų laikų bausmę.

PATARIA NAIKINTI 
KARVES

SĄMOKSLAS PREZIDEN- , 
,TUI NUŽUDYTI

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
spal. 23. — Urugvajaus poli
cija susekė sąmokslą tikslu 
nužudyti Argentinos preziden
tą Uriburu.

PRABANGOS MOKESČIAI

Edison’as mirė badu. Per du 
metus jis nieko nevalgė, tik 
kasdien gerdavo po 8 stiklus 
pieno. Paskiau pieno varto-

NEKLAUSO CUTMORE’S

Cook’o apskrities komisijos

KARIUOMENĖS MA
NEVRAI

AVASHINGTON, spal. 23. 
— Federalinė ūkių komisija 
pataria ūkininkams naikinti 
kas dešimtą melžiamą karvę, 
jei norima siekti gerovės. Ko
misija randa, kad ūkininkai 
turi per daug karvių.

LITVINOV’AS TURKIJOJ
MASKVA, spal. 23. — Už

sienių reikalų komisaras Lit- 
vinov’as išvyko į Turkiją ap
lankyti (revizituoti) turkų už
sienių reik. ministerį, kurs 
praėjusią žiemą lankėsi Maak-

ĮVASHINGTON, spal. 23. 
— Valstybės iždui numatomas 
milžiniškas nepriteklius 1931- 
32 metų pabaigoje. Kai kas 
sako, kad tas nepriteklius sie
ks poros bilijonų dolerių.

Iždo departamentu, tad pla-

jlm, .umažino ligi 4 stiklą per finansinis komitetas asesorią 
komisijos išlaidoms paskyrėdieną.

ĮŽYMIEJI ASMENYS 
POKYLY

WASHIN.GTON, spal. 23. 
- Surengtam Baltuose Rū- 

nuoja įvesti naujus mokesčius muose pokyly Prancūzijos mi- 
už įvairius prabangos daiktus, nisteriui pirmininkui Lavai’iui

25,000 dol. Bet buvusio turtų 
įkainotojo iškeliamų skundų 
prieš šiandieninius įkainotojus 
atsisakė klausyti. Girdi, tie 
skundai nagrinėti nėra komi
teto reikalas.

ORO STOVIS

voj.

- _____________________ _ ——

kaip antai už automobilius, 
radiją ir kitus, išskiriant mai
sto produktus, nuomas, dra
bužius, kurą ir visa tai, kas

!A gyvenimui reikalinga.

pagerbti dalyvavo 85 vyrai, į- 
žymieji J. Valstybių, Pran- 
cfteijos ir Vokietijos vyriam- 
sybių, finansų ir pramonėa va
dai ir atstovai.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — IŠ dalies debesuota; 
numatomas lietus; vidutinė te
mperatūra. z

Šį rudenį, kaip ir kasmet, 
buvo surengti Lietuvos ka
riuomenės manevrai. Lietuvos 
kariuomenė šiais laikais yra 
jau tiek sutvarkyta ir moder
niškam karui parengta, kad 
.jau negėda ir' senų galingų 
valstybių kariuomenių atsto
vams parodyti. Nors tas len
kams ir labai nepatinka, bet 
visi lietuviai tuo džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo gynėja — ka
riuomene. Visa Lietuvos lie
tuvių spauda visada labai pa
lankiai rašo apie savąją ka
riuomenę.

Nesenai (šį rudenį) sureng-

ŠIANDIE IŠTARME
Federalimam teisme vakar 

teisėjas Wilkerson’as norėjo 
paskelbti žinomam Capone’i 
bausmę už jo nenorą mokėti 
mokesčius už pajamas.

Capone’s advokatai leidosi 
argumentuoti ir sulaikė teisė- . 
ją nuo ištarmės skelbimo. Šia
ndie tas bus atlikta.

—......

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv . 3.92
Prancūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.21
Vokietijos 100 mrk. 23.29
Belgijos 100 belgų 14.00 ;
Šveicarijos 100 fr. 19.61
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Bašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

dalyvauja Lietuvai daug nusipelnę žmonės, 
pabūgo, kad prof. Dovydaitis ir dr. Turaus
kas neprasitartu apie neteisėtumus, apie ka
taliku teisių varžymų, kas^ galėtų neigiamai 
paveikti prieš tautininkų vyriausybę. 2) Vy
riausybės viršūnėse, kaip mes jau ne kartų 
esame pabrėžę, yra 'žmonių, kurie nori su
griauti visų katalikų veikimų Lietuvoje ir 
pakirsti Bažnyčios autoritetų.

Tačiau, mūsų manymu, tautininkai, taip MAŽKRAUJYSTĖ (ANEMI- prastA išblyškę arba net pa
darydami, daro didelę žalų ne tik valstybei, ffA). geltę, antakiai papurtę. Jos
bet ir patys sau. Jų netaktas verste verčia ........... .... I greit supyksta, yra jautrios,
katalikų visuomenę dar labiau susiorganizuo- gįoje gadynėje daug žmonių dažnai bereikalo verkia. Su 
ti ir dar smarkiau veikti. Ateis laikas, kada tarį niažkraujystę, kitaip ta- pagelba gero gydytojo, pir- 
Lietuvos žmonių kantrybė issisems iki dugno rįant anemijų. Anemija vadina mykštė anemija yra išgydo-

Advertislng ln "DRAUGIAS” brings bėgt rssulta 

Advartlring rate* Application.

’DRAŪGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

ir pareikalaus atskaitomybės iš tautininkų me tokių žmoguje padėtį, kai 
šulų. Užčiauptosios katalikų veikėjų burnos j0 kūnas neįstengia naujų 
kada nors prabils. kraujo narvelių tinkamai ga-

—---------- minti.
DĖL KAT. UNIVERSITETO I . .

i Toji liga, tai civilizacijos pa
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro kon- dar“' Kaim° »«gaitėa (ir 

fereneijoj plačiai svarstytas katalikų universi- va*kinai) yia raudonveidės,

ma.
Neišgydomoji anemijos rū

šis apsireiškia dažniausia pas 
vidurinio amžiaus asmenis. Ši 
liga (pernicious anemių) visa
da baigiasi mirtimi, ir vilties 
išgydyti nėra. Vaistai šiek 
tiek pagelbsti, amžių prailgi

DIENOS KLAUSIMAI

UŽČIAUPĖ BURNAS.

Prieš porų savaičių Kaune įvyko Kata-

tių Veikimo Centro metinė konferencijų, 
onferencija buvo labai gausinga. Praneša- 

aa, kad joje dalyvavo apie tūkstantį žmonių, 
konferencijos dalyviai daugiausia profesio- 
alai, dvasininkai įr šiaipjau įžymūs veikė

jų tarpe daug savanorių, pasižymėjusių 
utynėse su bolševikais, bermontininkais ir 

inkais kovojant dėl Lietuvos nepriklausomy- 
8s. Didelis skaičius rašytojų, senų veikėjų, 
fnrie dar prieš didįjį karų dirbo sunkų ir 
fcikšmingų tautos darbų, dėl kurio caro vai
šia juos persekiodavo. Konferencijoj taip pat 
Alyvavo beveik visi vyskupai su metropolitu 
priešakyje.

Tokį žymių, Lietuvai daug nusipelniusių, 
iklių įr savo tautai pasiaukojusių ir ištiki

mų žmonių konferencijų Katalikų Veikimo 
litras sušaukė ne politiškai^ sumetimais, 

►et vien tik tikybos A kultūros darbams 
rbtį, Katalikų Veikimo Centras nėra politiš- 
i organizacija. Jos tikslas yra jungti kata- 
kus katalikiškam veikimui. Dėl to ir Centro 
tešaukta konferencija visai nemanė kokiu 
.ors būdu kenkti dabartinei tautininkų vy- 
ausybei, nors ji ir yra neteisėta, nors ji ka- 
ilikų veikimų, kaip tik galėdama, persekio-

teto steigimo reikalas. Nutarus tokį universi
tetų steigti, vienu balsu priimta tokia rezoliu
cija: /
• “Katalikų Veikimo Centro Konferencija 
prašo Lietuvos Episkopatų kuo greičiausiai 
sudaryti katalikų universiteto steigiamųjį or
ganų”.

Šis nutarimas yra reikšmingas. Išrodo, 
kad Lietuva iš tikro susilauks antro univer
siteto.

lupos kai rožės,*iš akių ir vei
do sveikata spinduliuoja; o 
miesto panelės ir ponios daž- Į Antrinės kategorijos anemi 
niausią yra išblyškusios ir pa- ja pas žmogų atsiranda kai 
smėlusios, ir jei jos savo veidų jis sirgo kokia nors kita liga, 
nedažytų, tai būtų panašios į

si tai ir kiti dantys 
gesti, ir daug dantų gali ne
tekti.

ATSAKYMAS V. L. — 
Taip, valerijonų lašai gelbsti 
moterims, kurios greit jaudi
nasi, rūpinasi, arba alpsta. Tu 
los rūšies galvo skaudėjimu:, 
valerijonų lašai taipgi gelbsti. 
Perdažnai vartoTi-" valerijonų 
lašus, ir daugiau kai 30 lašų 
išgerti ant syk, yra pavojinga, 
nes tuomet perdaug širdį sti
muliuoja.

ATSAKYMAS M. D. — Ko
jos blauzdos skaudėjimas ir 
sutinimas gali būti reumatiz
mo, nuo pertempimo phi-nos 
skliauto, nuo kojų suvargini- 
mo, nuo užveržimo raikščiais 
(garters) ir nuo daugelio kitų 
priežasčių.
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Fred’as A. Clark’as, Cleve- 
lando, Ohio, milionierius, iš
rinktas vyriausiu vadu “Cri'.- 
saders” (kryžiokų) organiza

na, bet ligos neišgydo.
cijos. Ši organizacija nori su

la tamstos laiško sunku spre I • ,. ,. .. T . ,v x F ignauti prolubicijų J. A. Val
su, kas per liga butų. Patar- stvbėse
čia u nueiti pas gydytojų. *___________ _____ .

blankstančius žolynas. Kodėl 
taip yra! Juk kaimo merge
lės vargo daugiau mato? Tai
gi, kad kaimo mergaitės pras 
tesnį, bet už tai sveikesnį,

Prancūzų premjero p. Lavai’io atvykimas va^l* va^°’ daugiau saulės 
Amerikon sukėlė didelių sensacijų. Spauda ^P^^liuose dirba prakaį- 
daro visokių būtų ir nebūtų spėliojimų, Sklei- ir beveik nuolat tyrų orų 
džiami'gandai, kad prez. Hoover’is ir Lavai’- kvėpuoja; 0 nuėsto panelės 
is tarsis ne vien ekonomiškais, bet ir politiš- skanėsiais bei saldumynais

ATSAKYMAS A. G. O- švirkščiamos vonios. Dienų 
arba netikusios gyvenimo a- nanįzmas yra ne tik šlykštus kaliniai dirbu dirbtuvėse ir ū- 
pystovos sugadino jo kraujų, paprotys, bet greit žmogų su-kyje. juos tvarko patikimi 
sugadino jo inkstus, arba virš- sendina, silpnina protų bei į kaliniai. Naktį kalinius Ra
kinimo aparatas yra sukrikęs. nervus ir visaip sv/.katai ken-į nierose saugoja irgi patikimi 
Tų ligų dažniausid gauna mer- kia.
gaitės, kurios perdaug valgo «—

PAVYZDINGAS KALĖJIsaldainių ir saldžių pyragų, o 
permažai sriubps, retąi kada 
daržovįų bei vaisių.

Visų rūšių siriiptomai yra 
vienodi, būtent, greit pavargs-

MAS

Kubos respublika (sala) ga
li pasigirti pasauliui, kad 1u-

kaliniai.
Kalėjimo sargyba nesikiša 

į kalinių tvarkų. Jos uždavi
nys yra žiūrėti, kad kaliniai 
nepabėgtų iš įstaigos arba ū- 
kio.

Kalėjimo viršininkas sako,
Imk reikalais. Jiedu kalbės ir apie vadinamo- ll,aitinasi’ dalį | to, kvapo pritrūksta, širdis n modernišką valstybini kale--kad poros metų g baudžia-
jį lenkų koridorių. Prez. Hoover’is esąs įriti- sav0 kambariuose j greičiau plaka, oda bei lupos Jinią. Si baudžiamoji (staiga
kinus, kad tas lenkų koridorius yra didelė bei salėse . ,Praleidžia- išblanksta arba net pagelsta, ne kalimams, bausti, bet jiems
klaida, kuri Versalio sutartyje padaryto. Kol refiau tyru oru ir dar Beveik kiekvieno anemiko vi- sviesti, jų dorovei grąžinti, ma bus nereikalinga,
tas koridorius nebus kokiu nore bUdu panai- leHau saulfo sPindfliais nau- duriai yra užkietėję, kaikada kad jie, grąžinti vlsuomeneu, Kasdieninė kalinių gyveni-
intas, tol Vokietija ekonomiškai negalės na- d,’iasL ūžtai išlePinti ™«ste-i galva svaigsta, stoka gero U- butų naudingi krašto piliečiai.

lėnai dažniausia anemija ir į po ir judrumo, dažnai žiovu- atsiunčiamų į kalėjimų ka
linių 30 nuošimčių yra bemok-kilti.

Lenkų spauda, tuos gandus išgirdus, su- sei^a. 
kėlė didžiausių triukšmų’. Jų laikraščiai, pa- Anglijos ligos yra dvi ka- 
galiau, netiki, kad p. Hooveris būtų tokio, tegorijos, būtent pirmykštė ir 
Lenkijai kenksmingo, nusistatymo. antrinė. Pirmykštė anemija

Be to, prez, Hoover’is priminsiąs Prar.-'dalijasi į dvi rūši i viena yra 
cūzijai, kad Versalės sutarties revizija yra išgydoma, o kita neišgydoma, 
būtinai reikalinga. Išgydoma anemijos rūšis daž

Taigi, jei net tokie klausimai bus liečia- niausią pasireiškia pas jaunas 
nhi p. Hooverio ir Levai’įo pasikalbėjime, p. mergaites tarpe 14 ir 16 metu- U
Levai ’io atsilankymas Amerikon 
reikšmingas dalykas.

Kada vis
audė laikyti konferencijoj paskaitas prof. kalbėti apie 
*. Dovydaičiui, žymiam kovotojui dėl Lietu- laimingųjų lenkų koridorių, ir Lietuvos poli- arba perdaug namie sėdi ir ty- 
s nepriklausomybės, ir dr. Ed Turauskui, tikams reiktų būti sargyboje, budėti ir būti ro oro užtektinai negauna. 

‘Eltos” direktoriui. Tuo vyriausybės elgesiu visai prisirengusiems Lietuvos interesus ap- Pas tokias mergaites keistų

Nežiūrint to, tautininkų vyriausybė už-

>uvo nustebinti konferbneijos dalyviai. Nieks 
iėžinojo, dėl ko vyriausybė užčiaupė burnas 
iems ištikimiems ir veikliems tėvynės sū- 
Muns, kurie turėjo kalbėti ne politikos, o svar 
riais katalikų veikimo klausimais.

Bet niuins čia nieko nėra nuostabaus.

moji įstaiga tiek įsigyvens, 
kad pašalinė valstybės para-

mo tvarka yra tokia. Prieš 
5:30 rytų kalimai jau keliasi 
ir vedami pusryčių. Pusryčiuslys ir tingumas ima.

Kiekvienas, turintis anemi- s^a^ (analfabetai), anot kalė- sutjaro kava, pienas ir duona, 
•jų, privalo eiti pas sąžiningų *^IUO viršininko kapitono Cas- g.39 prasideda darbai, kurie 
gydytojų, pildyti jo įsakymus °’ ^urs tikrųjų pavyz- nutraukiami tik 11:00 Duoda- 
ir būti jo priežiūroje nuola- ‘Tingai tvarko tų įstaigų. Jis mį pietūs. Darbas pradedamas 
tos iki sveikata ir kraujas su- tiems bemoksliams kaliniams Į2:00 ir tęsiamas ligi 4 (K), 
stiprės. Nuo vienos bonkutės ive(t® ^as vakarų privalomas Viena valanda skiriama mau- 
vaistų lai žmogus nesitiki, kad Pani0^as tš skaitymo, rašymo, dymuisi ir drabužių pakeiti- 

lliga galima pagydyti, kad tuo i aritmetikos, istorijos ir geo- muį 5.99 yra vakarienė. Pa-
-p--d— toX ,±°t p?n 1mokos prasideda 7:lM) ir bai-

Tik nuolatinėje savo observa- lb kalimų tarp mokytojai. Daz gįa.si 8:30. 9:00 kaliniai užda-uzzi.nac. ba, arba iki vėlumos šokių,*a-; t - ; ;
is garsiau ir atviriau pradedama lėee išbūna ir dorai neišmiega, j{9°*'e ^^to«ias &a^ ^urasti .romi į kameras.
Europos sienų revizijų ir 'tų ne- arba netikusius valgius valgo, v*sas anemHos priežastis, tik ’ Kapit. Castell as

ginti. simptomų galima pastebėti, j
-------------- - Jos gan greit pavargsta, tūlos!

Tautų Sųjungos Taryboj sudaryta trijų dažnai alpsta, dažnai kvapo'

pareiškia,

sistematingai gydant anemijų Kalėjimas pastatydintas Pi- xa(^ jo įvesta garbės žodžio si- 
galima sėkmingai pagydyti, nes saloje .(Pušų sala) ir jamjstema yr® sėkminga. Kūno 

priskirtas 1,000 akrų ūkis. 'bausmė uždrausta. Už mažuo- 
Statybos darbus atliko patys «us nusižengimus atimamos 
kaliniai. Šios įstaigos įkūri- kai kurios privilegijos. Už di- 

Jei mas valstybei atsiėjo apie du'de«nius kaliniai uždaromi į 
atskiras kameras.

D-ro Račkaus atsakymai į 
paklausimus.

ATSAKYMAS B. Ž.
komisija Ukrainos klausimui tyrinėti. LaikfT- pritrūksta. Jų apėtltas yra | tamstos' dantys bijo rūkščių, nnlijonus dolerių. 
111a, kad tai buvo stambus ukrainų laimėjimas, dar keistesnis, nes užsigeidžia ! saldžių ir šaltų valgių, tai1 . „ Drausmė tarp kalinių ptilai-
Bet praėjo metai, p toji komisija nieko nepa- visokių raugintų agurkų ir po įeižkia ne škorbutas, bet ku- koma autonomiška garbės žo- 

autininkų vyriausybė taip elgiasi dėl dvic- darė. Tikimasi, kad ukrainų klausimas Tautų midorų su actu, tųlos kramto I ris nors dantis pradėjo gesti, džio sistema. Kalinių kame- 
priežafcčių. 1) Būdama neteisėta, ji ir sa- Sųjungos taryboj bus svarstomas 1932 m., kreidų, o kaikurios tai net ir-Nieko nelaukęs eik tuoj pas rose yra nuolat bėgantis van- 
šelėlio bijo. Pamačius, kad konferencijoj sausio mėn. sesijoj. molį valgo. Jų veidai yra pa -I dantistų, nes jei perilgai lauk- duo, sanitariniai įtaisymai ir

KEMKJTS VISUS B1ZNIE 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBUSI 
“DRAUGE”.

KRISTUS KARALIUS, per šv. Krikšto Sakramentų: “Ka# įtikės Jie ieško garbės, norėdami visų pasaulį Visai kas kita Kristaus Karalystė. Ši

Šalia pasaulinės karalystės yra dar ki-
Karalystė, Kristaus Karalystė. Šitoj; 

ra daug kilnesnė už visas žemės kara
itės. Žemės karalystės yra trumpaam- 

nepąstovios. Jas gali išgriauti klek
inu kartų galingesnieji priešai. Kris 

lūs Karalystė nėra iš šios žemės ir šios 
b priešai jai pakenkti negali. Jų val- 
patsai visagalingiausias Dievo Kūnus
Jėzus Kristus.
Gyvendamas čia ant žemės Kristus ne 

irtų kalbėjo apie tųjų Karalystę. Vo
lgai Jis aiškiai pabrėžė savo kančios 
it u .Piloto užklaustai, ar Jis esųs ka

linis, pasakė: ^Taip... Aš KaraUun, 
tt mano aralĮjstė nėra iš šio pašautu)...”

Taigi, šalia šio pasaulio karalysčių y- 
dar Kristaus Karalystė, ne iš šio pa

milo Karalystė, t. y. dvasiškoji Kam
ilė. Jos Karalius yra patsai Kristus, 

|O piliečiai visi, kurie priima Kristaus 
aokslų ir įeina j įsteigtųjų Jo Dainyčių

ir apsikrikštys, tas bns išganytas, kas ne
įtikės, bus p azudytas...”

Koks didelis yra skirtumas tarp pa
saulio ir Kristaus karalysčių!

Pasaulio valdovų įrankis, kuriuo jie 
valdo' savo valstybes ir palaiko tvarkų 
tarp savo pavaldinių, 5 ra jėga, ginklas, 
kalėjimai ir kitokios bausmės. Kristus sa
vo Karalystei tvarkvti ir valdyti turi

nų ir turtų. Todėl, pasaulio akimis žiū 
rint, dideli ir garbingi yra tie, kurie su
geba skriausti silpnesniuosius ir jų pra
kaitu krnuti sau turtus; kurie sugelia už
grobti kuo didžiausius žemės plotus, kuo 
daugiau Įmvergti svetimų tautų. Pasau
lis gudriais vadina tuos, kurie sugalvoja 
naujus būdus kaimynams engti ir savo 
puikybei didinti. Tokiems pasaulis did- 

vienintėlį įrankį — meilę. Iš meilės Kris- į vyrių vardų duoda, jiems stato pamink-

pagrobti savo valdžion... Ieško aukso kai- Į Karalystė pagrįsta yra meile. Jos Kara

tus nužengė iš Dangaus į šių žemę. Iš mei 
lės Jis kentėjo ir mirė už savo piliečių 
amžinų gerovę. Meilę padėjo pagrindu 
savo Karalystei, išleisdamas nejmprastus 
jai įstatymus ir valdvmosi taisykles: 
” Naują įsUitymtį etaodu jums, kad mylė
tum ėtės kits kitą. Iš ta nisi pažins, kad 
jūs asais mana mokytiniai, jfi turėsite 
meilę kits kito... Jei jūs mane mylite, lai
kykite mano prisakymus...”

Pasaulio karaliai ir valdovai ieško vis 
platesnių žemės plotų, kuriuos jėga ir 
ginklu stengiasi išplėšti savo kaimynams.

Jus, apie juos rašo istorijas, apie juos 
mokomos yra jaunosios kartos... Bet vis
kas tai nėra amžina ir jiastovu. Mirtis 
nutraukia jų darbus, išblaško jų aumany- 
mus. Jiems pastatytieji paminklai ir jų 
vardo garsenybė pamažėl rūdija ir nyks
ta, kaip jų kūnai kafMiose. Po kelių am
žių, žiūrėki tie, kurie buvo senovėje die
vinami ir garbinami, išdyla visiškai iš 
žmonių atminties. Laliai1 aiškiai mums tai 

liudija žmonių gyvenimo istorija. “Sic 
trausit ylorią mumdi!” (Taip pranyksta 
pasaulio garbė!..)

liūs — meilės Karalius. Jos piliečiai ne 
nebetekę savo teisių vergai, kaip pasau
lio karalystėse seniau būdavo (o ir šian
die ne kitaip), bet artimiausi Kristaus 
prieteliai.. ”Aš jau nebeva'limi jūs tar
nais... Aš jus pavadinau priedeliais, nes 
pasakiau jums visa, ką esu girdėjęs iš sa
vo Tėvo...” »

Kristus savo karalystę ne šėmės* plo
tuose yra sukūręs, bet žmonių širdyse, 
žmonių valioje, žmonių prote. Kristus 
žmonių valių, protų ir širdį ne varu pa
grobia, kaip pasaulio valdovai kaimynų 
žemes, bet meile. “Jūs, kurie dirbate ir 
apsunkinti esate, eikite pas mane, o aš 
jus paguosiu.” Atai kuriamoji Kristaus 
karalystės jėga! Atai tas magnitas, kuris 
nesuskaitomas žmonių minias visais am
žiais traukė ir šiandie traukia į Kristaus 
karalystę...!

Kristaus Karalystei nebus galo. T^ip

pasakė Arkangelas Gabrielius, apreikšda
mas Kristas gimimų. Tasai apreiškimu.- 
pareina iš Dangaus, kur gryniausioji 
Tiesa viešpatauja. Tų tiesų įvykstant 
mes savomis akimis regime. Jau ne toli 
du tūkstančiu metu nuo to pasakymo 
prabėgo. Per tų laikų" suspėjo praųykti 
šihitai galingiausių pasaulio karalysčių,*
tūkstančiams karalių vainikai nutraukti 
nuo galvos ir dulkėmis pavirto, o 'Kristus 
karalius per amžius!.. Jo erškėčių vūini 
kas ne tik nenyksta, bet nuolat eina stip
ryn, nuolat leidžia gražesnę į pasaulį 
šviesų įr nuolat naujas žmonių minias iš 
visų kraštų ir visų tautų traukia į tų 
šventųjų Karalystę,.,

Garbė tarnauti šiam Karalių Kara
liui! Jam tarnauti, tai reiškia karaliau
ti!...

Kun. A- Petrauskas, M. I. C.



■ ' —- V "11 !" 1 ■T ' m

Šeštadienis, Spalio 24, 1931 6 R A U 0 A

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.
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Jėzus Kristus - Karalius
(Pabaiga)

Jėzus Kristus apie save via 
pasakęs: “Man duota visa 
valdžia danguje ir žemėje’' 
(Mat. XXVIII, 18). Jis atėjo 
i žmoniją kaip Ramybės Ku
nigaikštis. Jis buvo Dangiš
kojo Sosto nepaprastas Atsto
vas. “Aš esu skirtas Karalium 
per Ji ant Siono” (Ps. II, 6). 
Jėzus Kristus turėjo dievišką
ją kilmę. Jis yra galingesnis 
už, visus sutvėrimus. Šven
čiausiojo Jo Kūno gyslose 
plaukia karališkas kraujas Do 
vvdo, buvusio Ganytoju ir 
Karalium. Sionas turėjo pir
menybę prieš kitas tautas. 
Taip pat ir Kristus, mūsų Vy
riausias Popiežius, turi pir
menybę tarp kitų sielų. Amži
nasis Tėvas patvirtino Kris
taus valdžią visuose dalvkuo-

«* v-

se čia, zemeje.

3—uT
i tą, veda į baisiausias nuodė
mes, dažnai net j pamišėlių 
namus. Taigi, meskime visai 
gėrę tuos n nori us, kurie už- 

n f ~ muša mūsų kūno ir dvasios
apsvilo, ale, kaip patys sako-1*11 kuo -sulupsi, tokiu pats P’- „? vvįms stumia mus j pražūti.

8. Lenkauskienė.

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

LINKSMIOS NAVYNOS. nusigąskit, jiedu čia ne ugny
Tui klastingo politiko klau

simas: “Ar tu esi žydų kara
lius*’’ (Jon. XVII, 33). Bet-

i pats Pilotas kalbėjo visos a^jo navyna, kad Kaune kempėjusių, 
radi o stotisžmonijos vardu, kai “Pilotas 

vėl įėjo į Teismo vietą, pasi- ijetuvos orą 
šaukė Jėzų ir Jį paklausė; Ar hUprantamais 
tu esi Žydų karalius*’’ (Ibi
dem). Kaip reikšmingas buvo 
Kristaus atsakymas: “Mano 
karalystė ne iš šio pasaulio”
(Loco citat.). Ir nustebino ro-

, BLOGI PAPROČIAI.
Reikia žinoti, kad visa blo

ga išsiplatino tik štai dėl ko:

VARGONININKAMS, GIES 
MININKAMS IR DAINŲ

MĖGĖJAMS

Iš seno mūsų krajaus tie-1 si, “kaikurių amerikiečių ko-i^\**’ 'ltt tok*1^ žmonių,,
siog į mano pašenavotą kam- legų, aklam partiškume su-!^U,j< Mako» *<ad žmogui,

ištiestos v’sk4 patirti, kas gera1
ir blogi, kad tinkamai supras
tų visas nelaimes. Reikia, vi- 

! dinasi, išgerti svaigalų ir pi

NEKLUSNUS BOLŠEVIKŲ 
PULKAS.gadinanti visą

— svetimais, ne- 
žmonėms žo- 

aukštesnėmis, negu pa
tys radio žėgliai, 'mintimis ir 
tokiomis žiniomis, kaip pri- 
klodui: tas ponas išvyko, tas 

i ponas parvyko; tas ponas su 
menų valdovą xir nežinančius iįuo ponu pasimatė, ans po- 
ką bepradėti Izraelio vadus. iIias su j^u ponu pasimatė;

Ir kitą dieną Jėzus Kristus 
n»-šė sunkų Kryžių į Kalvari- 
jes kalno viršūnę. Kareiviai 
nuplakę Jį, padavė Jam gerti 
vyno, sumaišyto su mira ir 
tulžim. Jis tik paragavo, bet 
negere, nes dėl to gėralo žmo
nės apsvaigdavo Ir mažiau 
kančias jausdavo. Išganytojas 
nebenorėjo mažinti sau ken

tus ponas ar ponia buvo to
kioj ir tokioj kompanijoj, ans 
ponas, ar ponia buvo anokioj 
ir kitokioj kompanijoj ir taip 
toliau. Vienu žodžiu, Kauno 
radio stotis savo ponais kai
miečių ausims spakajaus ne
duoda.

z -
Grįžęs iš Amerikos namo— 

Kaunan A Bružas savo gazie-tėjimų. Ir, nuplėšę nuo Jo rū-
,Senajame Įstatyme žydams hns, prikepusius prie žaizdų, 

nusibodo jų valdovai. Dėl to kareiviai permetė Jėzų Kris- 
jie padarė santaiką su Jeho-fų ant gulinčio kryžiaus. Jie 
va, kurs valdėz Gailestingumo negalėjo pirma pastatyti kry-
Kostą, kurs turėjo tapti tikruo žiu ir stačią Jėzų prikalti, ne? ]į0 Tėvo dešinėje, iš ten ateis
ju Abraomo prieglobsty. Ir Je- Išganytojas neturėjo jėgų sto- gyvųjų ir numirusiųjų teisti.”
Iiova davė savo įsakymus ir -vėti; jie prikalė Jį gulintį.
šventykloje apreikšdavo vis- „ •Prikalė rankas ir koja

prie kryžiaus ir aukščiau gal- vybę ir Jo Karalystės -dvasiš
kos vinimis prikalė lentą su kurną. Jis yra žemiškasis ir
parašu: “Žydų Karalius.*’ amžinasis mūsų Karalius ir

nes i rankas skipetrą, valdė m . , .... rf. • -•’ .. Tuo tarpu dangus enie mauk- teisėjas.
> 1 4 Z* 11 4- «-» r-« I M ii -M. « 1 M — f — —

tin ir šviesa ėjo mažyn, nors Kai y Jėzn8 merd5jo> Sa!i„ 
dar nebuvo praėjusi nė valan- Kryžiails stov8j„ vianintclis 
da po vidudienio ir dehes.j apaStalas, gv Jonas> sn kara.
nebuvo matyti. bene Marija, Dievo Motina, ir

į Farizėjai, pamotę aukščiau Marija Magdalena. 
r- iz • i i -t !V. .Jėzaus galvos parašą: “Žy- . <Jėzus Kristus buvo ir Izra- Kara,įu™ įtužo ir k O šiandien tas pats Apašta- 

j ho Karalius. Kai Jėzus tapo tas, kimiausias ir ištikimiau
sunutas ir pristatytas pnes rias Kristaus Karalialls

rontijų Pilotą teisman, tai Pi- * t r e
lotas pastatė Kristui romėnui 
klausimą: “Ar tu esi žydų ka
ralius?”'(^on. XVII, 23). Ga-

ką, ką žydai turi daryti. Žydai 
vien džiaugėsi tuo visu. Ir 
Amžinasis Žydų Karalius, paė
mę
vi as tautas. Ir nuo ano laiko 
Jis valdė ir valdys visas že
mes nuo jūrų iki jūrų; visi 
žemės karaliai garbins Jį ir 
visos tautos tarnaus Jam (Ps. 
1 XXI, I).

jiems
mūsų draugingos rankos šal
tu paspaudimu.” , t,..

i dinasi, išgerti svaigalų ir pa- Raudonojo generolo Bliu- 
I)ėl Vanagaičio pikniko sjgerti, tik tuomet pažinsi tik- ‘dierio įsakymu išformuotas 18 

(Čikagoj), kuriame tuodu rojo girtuoklio gyvenimą. Pa- niongolų — buriatų pulkas, 
žurnalistu dalyvavo — ir vis-1 žįn,.s tokį gyvenimą, ir pats kuris yra kaltinamas neklau- 
kas, ką jie čia atliko tikrai ne lj|<si girtuokliu, jau įpratai gi- *ymu Sovietų Rusijos kariuo- 

jieinsverta buvo 
važiuoti.

Amerikon. rtuoklikuti.

, Todėl žmogus turi glaustis 
tik prie to, kas gera, o ne 
prie bloga. Jei mes arčiau įsi
žiūrėsime į savo gyvenimą, la
biau patys save pažinsime, tai 
greit jsitikrinsime, kad jame 
yra daugiau blogų palinkimų, 
negu gerų. Gerų norų žmonės 
senai jau suprato ir stengia-

Gikagoj jau kalbamu, kad 
būsimam “tautiško susivynio- 
jimo’* seime vėl busią trypimų 
stojimų, lipimų ant kėdžių, 
švilpimų, kaukimų, policijos 
pašaukimų, “kruujo pralieji
mų” ir dželon atsidūrimų.
Pernai tokiais “artistais” ir • i»si naikinti blogus papročius,
paskui “mučelninkais” buvo girtuokliavimą, nedoras kal- 
balšavikai, o kitais metais bus bas ir blogus žaidimus, kurie 
kuri nors “tautiškoji” grupė, yra labai išsiplatinę mūsų ta- 
nepravarius savo kar.didatų į rT,<‘- Visi gydytojai vienu bal

menės vadovybės įsakymų. 
Minėtame pulke buvo susek
ta dešiniosios opozicijos “ja- 
eeika”, Areštuota 40 pulko 
kareivių.

LENINGRADE TRŪKSTA 
PIENO.

Spaudos žiniomis, Leningra
de (buvusioje Rusijos sostinė
je) nuolat pritrūksta pieno. 
Bet ir gaunamo pieno pusė 
surūgsta. O tas pienas, kuris 
nesurūgsta, yra menkos ver

toj pasakė, kad jis su Gricium nepravarius savo kar.didatų į rPe- v 1S1 gydytojai vienu bal- tės, dėl to, kad to pieno tie- 
parkeliavo namo... apsvilę. Ne- “Pilstomąją (pinigų) Tarbą.” Ru pripažįsta, kad alkoholisįkėjai nugraibo grietinėlę (sme
-.į i i.. ---- ■ ' lygiai naikina nervų sistemą, tonėlę) ir likusį pieną ats-

nužengė į dangų, sėdi Visaga- -“Malonė jums ir ramybė gadina, kraują, susilpnina pro- kiedžia vandeniu. •

Ir V. Jėaui atsikėlus iš miru
siųjų pasaulis suprato Jo Die-

Nerašyk “Žydų Karalius.” O nXs ir sekėjas iki pat Jo mii 
'Pilotas atsakė: “Ką parašiau, ties, kalbaįimus šiais žodžiais; 'areštą.
parašiau” (Jon. XIX, 22). Ir 1 —--------------------------
parašo nepakeitė. I

nuo To, Kurs yra, Kurs buvo 
ir Kurs ateis, — nuo Jėzaus- 
Kristaus, Kurs yra ištikimas 
liūdytojas, mirusiųjų pirmgi- 
mis ir. žemės karalių kuni
gaikštis, Kurs mus mylėjo ir 
apiplovė mus Savo Krauju 
nuo mūsų nuodėmių, ir pada
rė iš mūsų karalystę ir kuni
gus Dievui Savo Tėvui. Jam 
garbė ir viešpatavimas per 
amžių amžius. Amen”. (Apr. 
T, 4, 5, 6).

e/ , •

Kun. VI. Butvilą Panevėžio, 
taikos teisėjo nubaustas 10 
parų arešto arba 200 litų pa
bauda. Nubaustasis pasirinko

na aišku, kad žydai reikalavo 
ii norėjo karaliaus. Jų širdys 
ii dvasia, linkusi pasaulio ge
lybėms ir tuščiai garbei, ne- . ................... ..., , ... . ir praeiviai piktžodžiavo Jam,!■ .įprato dvasiško reikalų ap- ...

T. , .. tz • i kraipydami savo galvomis. Jismpino. Jis nekente Kristaus, . ,
, i ik- tv i i visa pakenčia. Jis daugiau kars skelbe Dievo karai vste . .

Taip. Jis, Karalius, prikal
tas prie Kryžiaus ir kenčia. O 
kareiviai, nesąmoningi žydai

kenčia: skausmuose ir žiauria 
mirtim Jis aukoja savo gyvy
bę, kad žmonija pelnytų amži-

ir vadinosi žydų karalium. Net 
“vėjai ir jūra jo klausė”
(Mat. VIII, 27). Jis pavalgy-
.lino ir pasotino minias. Jis Fvenim* Dakoje J°

Karalystėje. 
Kai Jėzus

nugalėjo savo priešus. Jis nu 
stelbė visus kritikus (farizė- '^zus Kristus palenkę,
jus), kurie “padarė sutartį ^lvą ir numirė, tai žemė su- 
sugauti Jį šnekoje” (Mat. (*rebėjo, ir uolos skilo. Ir at- 
4X11, 15). Ir neįveikiamoji «vėrė karstai, ir daug kilnių 
tiesa, stojusi prieš jų akis, su- šventųjų atsikėlė iš Jų; jie, pri 
jaudino jų sielas, ir stebėda- «kėlę, atėjo į miestą ir dange- 
miesi jie kalbėjo: “Niekuomet dld pasirodė. O šimtininkas, 
žmogus nėra taip kalbėjęs, kurs Priešais stov6j°> «'atyda-
kaip tas žmogus” (Jon. VII, Inas’ kad visa ta’P sušn- 
.pj) ko: “Tikrai šis žmogus buvo

“Mano karalystė”, Kristus ^*ev0 Sflnusz ir mirė. Ir tie, 
atsakė Pilotui, “ne iš šio pa- kurie buvo 8U Juo’ Raugodr.- 
saulio” (Jon. XVIII, 36). iSvyd« žemžs dre‘
Kuomet Kaifas, vyriausias ir tai, kas atsitiko, la-
kunigas, klausė Kristų visos ba* nusigando, sakydami: 
Judėjos giminės vardu: “Ar tikrai tasai buvo Dievo Šu
tu Kristus, palaimintojo Die- nus-” Ir visa minia> kurie 
v o Sūnus?” Jėzus jam atsa- ’^rauKe tai visa regėjo, grįžo, 
kė: “Aš esu; jūs matysite' ^‘^amiesi į krūtines, 
žmogaus Sūnų, sėdintį Dievo Nuliūdimas ir išgąstis buvo 
galybės dešinėje ir ateinantį visoje žemėje, o kraujas, iš- 
<langams debesyse” (Mork. tryškęs iš erškėčiuotos Kris-
XIV, 61—62). Toks Jėzaus taus Karaliaus galvos ir kūno 
atsakymas buvo taikomas ne žaizdų, džiūvo skausmingame 
lik Sanbedrinui ir kitiems žy- Jo veide ir sopulingame Jo 
dams teisme, bet ir visoms kūne. Tačiau Apaštalų Sndėji- 
lautoms ir tiems, kurie dar y- mas Rako, kad V. Jėzus “tre- 
ra negimę. * čią dieną kėlėsi iš mirusiųjų,,

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

Tik 10^° Derliaus Teliko 
Valstijoj

Pirkitės sultingųjų vynuogių pirm 
negu bus pervėlu. Didžiuma derliaus jau 
išgabenta. Geriausiosios vynuogės jau 
markete. Iš išsiųstų vynuogių beliko pu
sė to, kas būdavo šiuo laiku rinkoj.

Atėjus yėsesniam orui, neliko jokio rei
kalo atidėlioti pirkimą sunkos reikalams. 
Kalifornijos Sultingosios Vynuogės yra 
cukringesnės, negu buvo per metų metus, 
todėl šiemet sunka yra geriausios rūšies.

Atmink, kad vynuogių sunkos vartoji
mas namų reikalams yra legalus.

Pamatyk savo pardavėją šiandie ir už
sisakyk savo reikalams. Jų išteklius kas
dien mažėja, o lietus gali ant sykio sulai
kyti siuntimą.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Prancisco, California 
Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos

vynuogių gamybos

Į Pranešame, kad “Draugo’ 
knygyne galima gauti “Gie£- 
mynelj”, bažnyčių choram . 
mokykloms ir šiaipjau gic- 
mininkams. Tekstą sutaisė A. 
Jakštas, gaidas pagamino -j. 
Naupjalis. Kaina 50c.

Taipgi turi “Jauną Daini

ninką”, 100 dainų su gaido 

irtis ir platus išaiškinimai a- 

pie gaidas ir dainavimą. 

Kaina $2.00.

Esame Pasiraige Imis Ratsmauti
Jau atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie 

biznius ir gyvenimo reikalus.

Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose rei
kaluose Įiatarnautį.

Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.

Paskolas galima gauti pirkimui arba. taisymui namų.
Mokame .3 nuoš. ant padėtų pinigų.
r.q imi. .

Parduodame saugiu? pirmus morgičius, nešančius 
6 nuošimti.

Turime čekių sąskaitą (cbecking acconnt), kuri bū 
tinai reikalinga kiekvienam biznieriui.

Siunčiame pinigus į Lietuvą ir Į kitus kraštus pi
giausiu kursu.

Mūsų yra pirmutinis Ir seniausias Chicagos lietuvių 
bankas ir čia jūs laukia greitas ir teisingas jūsų rei
kalų atlikimas.

ATBUKITE SU SAVO REIKALAIS PAS MUS.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

Bankos valandos- Kasdien nuo»9 ryte iki 4 p. p. 
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vak.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BAR GENUS*

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro 

. tesorlua, neklaus jūsų kas jums ken 
I kia, ar kur skauda, bet pasakys pa'-- 
l po pilno i&egzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugeli!- 

1 kitą daktarų negalėjo pagelbėt jum* 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
gyrimo, suradymul žmogaus kenk- 
| mlngumų.
1 Mano Radio — geopo — Raggi
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ii- 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, kirminu 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, jsi- 
kerėjusią. chronišką ligą, kurj ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- 

1 dytojut, neatidėllokit neatėję pa -

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS ,

Inėjlmas Rūmas 101*
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po plet. Vakarais nuo 6 Iki 7

I Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
plet

„ DAUGIAU NAUJŲ ' 
IŠRADIMU

f, Qa Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

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

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

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

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

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

3133 SO. HALSTED STREET
Chicago, III.

ADVOKA1AI

47thandWood Sts. DEPT. STORE

1800-1802 W. 47th Street*

Spešelas šiai savaitei
Gryno šilko moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui 79’
Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 

visokio saizo, iki 46, regulerė veTtė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po....... *............. 79°

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

i Telephone Randolph <727
2151 W. 22 St. 6 iki 9-vak.
i Telephone Roosevelt 9090 

Name: S iki t ryto Tel. Repub. 9*00

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miestu Ofisas 77 \y Washlngton St. 
Ronm 1502 Tel. Central 2975

Valandos; t ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam., Ketv., ir Subatoe 
— t iki 9 vai

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7527 

Hemų Tel. Hyde Park 2295

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLE STREET 
Room 1924 Tel. Randolph 0222

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
2241 So. Halsted St. Tel. Vletory 0542 

Valandos — 7 Iki 9 vaka»f 
Utara.. Ketv. Ir gubatoe vakare
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL HVEST PULLMAN, ILL
Radio Stotis A J J.

X Ryt, spalio 25 d., fiv. An
tano draugijos metinė vaka- 
iienė, parapijos salėj, su labai 
; uikiu programų ir kalbomis.

, Vakarienėj dalyvaus įžymūs 
rrtistai.

Nariai, nesirgę per 10 metų 
aus dovanas.
R-engimo komisija kviečia 

isus atsilankyti. Užtikrina,
• ad visi bus patenkinti.

Pradžia 7 vai. vakare.

X Parapijos bazaras baigės 
pereito ketvirtadienio vakare, 
i žbaigtuvėse ypatingą linkį 
virėjo p. Bukauskas, turintis 
1 hardware’’ krautuvę, prie
dais bažnyčią, ir bulvariškietis 
\ Petronis.

X Sekmadieny įvyks svar
bus Dievo Motinos Sopulin
gos draugijos susirinkimas, 1 

ai. po pietų, parapijos mo
kyklos kambary.

Prasidės pamokos.

Penktadienį, spalio 23 d., 
uoj po pamaldų šv. Antano 
>ar. mokyklos kambariuose 

f >rasidės pamokos suaugu- 
iems. Jos bus po priežiūra 

gerb. klebono kun. H. Vaičiu- 
>o. Mokytojaus stud. Pajau- 
is."Bus mokinama angliškos 
.albos, Amerikos istorijos, pi

lietybės ir prirengiama prie 
pilietinių popierų gavimo, 
'kaipgi bus mokinama lietuviš
kos kalbos. Pasinaudokite.

Mokinys.

Pranešimas.

! Spalio 24 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje ryto 7 va
landą bus gedulingos mišios, 

i Visi, kurie prisidėjo prie už- 
' prašymo tų mišių kviečiami 
j ateiti į bažnyčią, o po mišių 
visi prašomi suseiti į pp. Puš- 
korių namus pusryčiams.

Vargdienėlė.

OETROIT. M1CH.
Dainavo per ;radio.

Spalio 18 d., 10 vai. vak. iš 
radio stoties WXYZ, pirmą 
kartą čia dainavo artistė Ma 
rijona Čižauskienė. Neklysiu 
pasakius, ką ir nuo kitų gir 
dėjau, kad p. Čižauskienė tik
rai artistiškai pasirodė. Dai- 
navo dvi daini: “Carissima” 
ir “Vianka”.

Pp. Čižauskai, apsigyvenę 
Detroite, trumpu laiko susi
pažino sd įžymiais svetimtau
čių muzikais. Jie ne vien lie
tuvių tarpe darbuojasi, bet ir 
svetimtaučių tarpe kelia Lie
tuvos vardą.

X Spalio 17 d. Ciceros Vy
liai turėjo “Weeniei Roast”, 
kuris šauniai pavyko. Jauni 
mo susirinko daug. Visi links
mai praleido laikų.

Ų AMERIKOS URMĄu
NEMrVDMH* i 

KLAIPĖDA 

TMDMMS KELIAS į LIETUVĄ yvŠVEDUa

KALĖDŲ EKSKURSIJOS
Išplaukia Iš 5iew Yorko

S S. „DROTTNINGHOLM” 
’ Gruodžio 2 d. š. m.

M. L. „GRIPSHOLM” 
Gruodžio 8 d. š. m.

Reikalaukit kalėdinio cirkulioro 
Informacijų ir laivakorčių 

kreipkis j vietinį agentą 
arba tiesiog į:

SWEDISH AMERICAN 
LINE

INI X. Micliigan Avė., Clileago

Telefonai: — * a* * Taip. jus ga-Allfil VQ ■“ zURULĮv
UŽ KALVAS 1$

Geo. P, Taylor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted, St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame liktai pač’ns geriausias

PAŽIŪRĖKITE I ŠIAS KAINAS
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 

Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas yardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Ganai 3480. '

Kai perkies anglių, tai pirkia grynų ir šviežių. Mes 
turime tos rųšies, Bandyk musų Red Ash Erie. Tai 
tikrai geriausia anglis — jokių pelenų — jokių klin- 
kerių. Vien anglis. t

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg .................................. tonas $6.00
Illinois Egg ...................................... ” 6 00
West Va. Lump.................................. ” 7.50
Black Band Egg ...............................  ” 7.50

, Black Band Lump ................ *....... ” 8.50
Red Aab Erie Lump ........................ ” 9.00
Blue Grass Lump............................... ” 9.50
Fancy Lump.....................................  ” 9.50
.Pocaiiontas Mine Run .............  ” 6.75
Pocabontas Lump.............................  ” 9.(X)
Pocaiiontas Egg ...t:.................. ” 9.50
Pocabontas Nut .......................... ” 8.50
Pocabontas Pea .......................... ” 6.59 .
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ................. 10.00
Canell Block ...................................... ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings................  ” 4.00
Best Grade Cliestnut ....................... ” 16.00

ORDERIUOK DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Me» eaame užhondiuotl miesto nverlkal Ir kiekvienai, vežimas, kuris 
Išvažiuoja 1* musų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikintą svarumą.

=C

DRAUGAS

Lietuvės moterys privalėtų 
didžiuotis, turėdamos tokią, 
veikėją savo tarpe.

Tikimės dažniau išgirsti p. 
Čižaųskienę dainuojant per 
radio.

Susipratus.

Serga.
Serga gerai žinomi biznie

riai M. Bilaitis ir L. Širvai
tis. Pastarasis yra narys S. L. 
R. K. A.

Linkime kuogreičiausiai pa
sveikti.

YONKERS, N. Y.
Misijos. —

Nuo spalio 8 iki 11 d. vaka
ro yonker’riuose įvyko misi
jos, kurias vedė kun. V. Pa- 
dolskis. Žmonių per misijas

lankėsi gana daug, nes Alto- J jE 
liaus draugystė jas buvo pla m 
čiai išgarsinus.

Visi labai dėkingi gerb. pa
mokslininkui už turiningus pa 
mokslus ir linki jam laimin
gos kelionės.

Vietinis.

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurif 
garsinasi jame.

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

Si

Naujos Gražios

R ADIOS
Visų Standard Gerųjų Išdirbysčių Su 

Naujais Pagerinimais

BUDRIKO KRAUTUVĖJE

Now the Value is štili 
GREATER

One of the most outstanding valuos in radio 
today! Eight-tube Improvnd Super-Heterodyne 
chassis using the Pentode power tube. Attractive 
eonsole cabinet In beautlful light walnut finish. 
Tone Selector. Automatic Volume Control. Spe- 
cially fnatched speaker. An excellent instrument*

•99.50 vith tūbos

k»h»<
939.50 to 9250; Custom-Huilt Models 995 to 
9350. Low down payment, oonvenient terma

gini: imi, 
moki k s ItADIO

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Gražus Lietuvių Programas iš Stoties 
WCFL, 970 kyl. Kiekvieną Nedeldienį 

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

389’.:
Šeštadienis, Sjialio 24, 1931
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“DRAUGO”

HIIIIIEJIHIS VIJOs(

Prasidės Spalių Mėn. 28 d.
Su Margumynų VAKARU

✓

Sv. Antano Parapijos Salėj,

CICERO, ILL.

RISTYNĖS

KUMŠTYNĖS ' '

DAINOS

MUZIKA . \ i
...t" •

KALBOS IR

KITI MARGUMYNAI

BANCEVI6IUS risis su galinčium WALTZ, MINGILA su A. 
KRYŽIUM.

. 1Dainuos choras, solistai, bus gražios muzikos.

Kalbės nesenai iš Lietuvos atvykęs Lietuvos armijbs kapitonas 
P. JURGĖLA.

50

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791

1
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Šeštadienis, Spalio 24, 1931

KAZLAUSKAS TROPHY 
ENSOONOED.

are ? Psychology«gncd you 
V ’s sir.

The golf banąuet at North 
Side lašt Wednesday was a 
very congenial and enjoyable 
affair. Every available seat at 
eacli of tbe three table vas 
occupied. The inembers and 
guests, anticipating a plea- 
sant evening at nominal ex- 
pense, were all there with the 
express purpose of having a 
good time as well as to lionor 
the golfers for bringing home 
the tropliy,

A few of the ooys, accusto

FARM OIRL CHAMPION

A little dancing and the eve
ning vas over.

GOLF THEN BASKETBALL.

ganią, ot 
L season *»

over. Brighton Park

Just one more 
golf and our K of 
vili be
and Town of Lake are going
to plav for third place. The i 
teams were supposed to meet Į

(lhe camp fire, the admission 
is» twenty five cents. The day 
is Saturday October 24, 1931. 
See you there.

Maryuetters.

K OF L COUNCIL 4

Our annual montlily niee- 
ting was held Thursday, Octo- 
ber 8th. We were glad to see 
a few of our older friends, 
and liope they yill join us of- 
tener.

We liave had the coming 
annual dance' on our minds 
for sometime and have en- 
deavored to do everything po- 
ssible, so as to make it a 
great success and a dance ne-

jver to be forgotten.
National Farm Giri Cham-' As we are now quite fully 

lašt Sunday būt the boys lošt ,pion is the title given to pret-1 informed of the dance, we will 
each other in the woods of jty Maurine Hamann of Onia-lgįve you full details. 
the golf course. After an hour ha, Neb., wlio competed a-'
cf uaiting each team thought | gainst a large field of contes- 

tants at the Los Angeles eoun 
ty iair in Pontoną. Events in 
vliieh slie participated and

raed to eating in restaurants, ylc other had decided to for* 
yere perfectly at home at this fcįt the mateli so they disban- 
little banąuet. What with put-Ųi,^ Įor home. Under cireums- 
ting an elbow in anothers ccf- į tunces, wbere each claims the
fee and making clever re- 
niarks at the vaitressos, iv h v

other is a fault, the Uecessity 
of a playoff is imperative. In

shouldn’t these boys fell atjregard to the Bridgeport Pro- 
honjef “Duteh” claimed he,vjjence dispute, the suprema- 

cy of their golfers is to be de-vas going to find a ,job tbe 
r-ext day because he took ho
nie a luneh.

termined on the basketball 
floor. A case of an anticable 
agreement at the expe.nse of 
logic.

scored highest in totai points 
were milking, corn husking, 
ehurning, tractor driving and 
general liousework. Thus she 
became Champion.

Archer and Ičc kwell Avės. 
Fee 50c.

Saturday, N j v. 7lh:
o! lake Dance, at customary 
place aeross from the church 
1 ee 50c.

Konnie.

Tovn

EDUCATIONAL DEPT.

AMiat is a banąuet vithonl 
speecbes? It isn’t a banąuet.
Pres. Manstavičius vas the 
first to give vent to bis fee- 
lings. H e was tolio ved by our
Rev. Father Svirskas who ex- Remember you vere invited1 
tolled the ceuncil and encou- to Providence sočiai held lašt Į 
raged it to ever strive for- Thursday? You vere told all j 
vard and vo”k iu harmony: you needed to get in vas a' 
for Gud and rountry. smile? 1 saw every fellov and

giri smile and smile vhen

MARQUETTI K OF L

Weenie Roast and outing.

RAMS CHIEF RAMMER

.k-’1’-

John Janis of the Fordham 
backfield is one of the main- 
says of the Rams this season. 
He is an able line plunger, 
passer and kicker.

it you are yearmng įor a so- 
ciable crowd, beautiful ball- 

truoni and music that vili 
The Providence annual dan-ithrill you, come out to Saint 

ce will be held Saturday, No- Agnės, November 7th for 
vember 7th, at the ne v gor-
geous “palatial” Saint Agnės 
ballroom, where it is a plea- 
sure to glide along on the ne ir 
beautiful dance floor.

Music will be furnished by 
one of the best, liveliest and

a ,
most pleasant evening.
Expect to see you alj there.

Twltterette.

The basketball coach this 
veek had the boys jumping on 
their toes. The stars of lašt 

peppiest orchestras — one you' year vere nothing būt players
vili alvays remember. As' the “green players”, strietly spea 
bąli acconiodates t-uenty five.king.
Lnndred people, vou can be This is an unusual situation 
sarę of enough and comfort. in the fact that a new sys-

The ballroom is convinently 1 tem of coaching is taking pla- 
iocated at Rockwell near Ar-įce. This years team vili no 
cher Avenue. z 'doubt be the fastest if not the

Joe Valiulis, guest from 
Cicero. vas next on the doc- 
ket. This is the tenor of his

they came to the entrance of 
(he liall būt it didn’t do ‘em

little speech. I stiil think he!*"1? 8OO<1- T1,e>' 1,8,1 t0 J>a-V 8 
, . . . _ . - dime iiiMt tho Sflmp Tbpi’M

classiest in the league. There 
is composed in the personai, 
four of the leading point ga- 
therers of the league. This, 
added to speed, vili strengh- 
then the team considerably.

The first gante is on No
vember 29, and tickets, or sea
son’s passes, will be cheaper, 
on account of old man depies- 
sion.

Thoughts while shooting a 
basket:

Smile’s vaistline ls going 
jdown rapidly.

Chery is going to write his 
alderman about the practises 
Coach Wat is handing out.

Chudy trying a one hand 
back flip.

Whitey mušt lift his right 
leg or he von’t be a B. B. pla- 
yer according to Bo„

Jack getting a bawling out 
one moment, and praise the 
next moment.

Paul did not come, we ntis- 
sed his long shots.

Brooks also vas aniong the 
missing, his team lošt to Mt.

Carnal 58 to 0, thus giving us 
a good, if not paseible ex- 
cuse.

UŽTROŠKO LIETUVIŲ 
VAIKAS.

Brighton Park. — Bruno 
Briedelis, apie 15 metų vai* 
kas, praeito ketvirtadienio va 
kare nuėjo pas pažįstamų kai* 
mynų. Ten su kaimyno vaiku 
Bruno sumanė nusimaudyti. 
Namiškiai pastebėjo, kad jie
du perilgai maudosi. Įėję mau 
dynėn rado abu nuo geso už- 
troškusiu.

Priedeliai gyveno 4613 So. 
''Vhipple st. Patarnauti nelui- 
ningo vaiko laidotuvėse pa
sauktas graborius Masalskis.

LIETUVIS IŠRADĖJAS

Lietuvis studentas Vincas 
Seliokas sukonstravo elektro
dinaminį motorų. Jis išbandy
tas laboratorijoje. Manoma 
plačiai pritaikyti praktiškam 
naudojimui.

LACHAWIC2
PAGBABŲ

Visą pagrabo patarnavime 
Dvi Koplyčios D; 

Padarome affidavitus r< 
Notary Pul

Chicago, III. Į
2314 W. 23rd Place

Telef. Roosevelt 2515 |

IR SŪNUS
VEDĖJAI
galime atlikti Už $100.00 

rkai Del Šermenų 
iikale Insurance ir visus 
ilic reikalus.

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

I PAVADAVIMO NĖRA I GR[EN M|LL ŪU0NA
J '.1 > / »1 Jp. « >

The Marąuette Council is 
sponsoring an old fashioned 
Wfennie Roast and outing to- 
nite. All members and their 
friends are invited. Besides 
weenies and InarslimelloM s, 
there will be pop corn, coffee, 
apples and dancing.

The place is just out on tbe 
outskirts of Marąuette Park, 
at 72 west of Kedzie avė a- 
bout where Homan avė. 
should be. Those members

Žiūrėk, kad lavo namuose bet kur nesimėtytų svar
būs popieriai, brangmenos ar kiti dokumentai. Kam 
rūpintis apife nukentėjimų nuo ugnies, vagių ar ne
atsargumo, kuoinel jūs galite turėti šiame banke sau 
privatiškų Skrynutę, kuri atseina pigiau, negu po 
lc. dienoj. Mūsų bankinės skrynelės yra vienos iŠ 
puikiausių šioje miesto daly ir saugumas užtikrina
mas kuodidžiausias.
Ateikit šiandie ir mes jutus aprūdysime mūsų ban
kines skrynutes. Jūs tuomi nesurišite savęs jokiu 
būdu. - <

BANKINIŲ SKRYNUČIŲ VALANDOS: 
Šiokiomis dienomis; 9 v. ryto iki 4;3O vai. vak. 
Seredomis: 9 vai. ryto iki 4:30 vai. vakare.

6val. vakare iki 8 vai. vakaro. 
Suimtomis: 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Central^^&’^Bank
ATRUSTCOMRANY 

99* Street
AflUMlMk * * * * ACktttat HouteBank 

V»l«tl|lnl« Bankai Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

SURAIKYTA
just
somų

the šame.has Jevvish hlood in him. Said 
he, “Boys, it’s a good tliing 
i vas come here. For de meal
i’ll geev you eometing m rejl,nve 8o,ten yo11 in-
turn. I’ve got for you a goot
propositions. Pretty sooti
qveek, vili open de season
from basketballs. To be more
exactel, the date is Nov. 29.;
For de šame price dis year you'

. ... ater Buildmg. I ee 50e.vili see ten teams plav imt de , A1. , , XT
šame bąli. Ain’t dot nice?
Ten teams for de šame price 
likę lašt year you saw only 
ei gilt. Don’t forget de date, 
and come and lielp me fos- 
ter mine leetle basketbal’s 
cliee—lid. Tenks you”. No 
doubt Joe sold the idea to bis 
audience.

F.'.vere darn good
There
smiles

there. A good laugh couldn’t

CALENDAR OF EVENTS.

Saturday, Oct. 31st North 
Side’s Dance at California 
and North Avės. Crystal The- meeting at cburcb hall will be

W ednesday, Nov. 4th: Spor- 
Cicero Parisli Hali. Fee 40c.

Si turdav, Nov. 7th: Provi- 
dvnce Dance a" St. Agnės, a t

mn free. 
Cars will leave 7:00 r. M. and 
8:00 P. M., those members 
\vho wish to come alone, take 
71 street west until you see

given transportation

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems Bkanų užkan
dį, — Oreen Mill Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta. z

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytą Duoną

Our toastmaster tben had 
bis artists entertain from 'the 
stage. Francis Andrews broke 
tuo more kevs on the piano i 
vinie playtng a few jazz sulee- į 
tinus. Those ivory keys 1 ir n 
up'too easily. Quentin Savic
kus sąueezed out a few t <ne* ' 
Irom a contraption called an 
r.ccordion. Tlien came Paul , 
Siltirneras.

In a stnooth ąuiet delivery 
vhich gradually tose into a 
fiery and impassioned eulogy, 
Paul praised the aeoomplish- 
ments of the golf team and of 
tbe council. Did they swallow 
tlie speech? Listen, tvouldn’t 
you think it was a good spe- 
ech if someone told you how

39-TAS METINIS

KONCERTAS TEATRAS IR ŠOKIAI
— Rengia —

Simano Daukanto Draugija 

NEDĖL1OJ, SPALIŲ (OCT.) 25,
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

'■ 3133 South Halsted Street

1931

Pradžia Mą vai. vak. įžanga 50 centų ypatal.
VADOVAUS KASTAS SABONIS 

PROGRAMO HALIS I
Koncertas sUsifiės iš »olų, duotu, kvartetų 'ir t.t.

DALIS II z
Komedija “GYVAS GRABE”, dvie.juo»e velkHtnuo*e.

Viršminėta komedija parodo vyrų nilpnutnų, kad 
viena gtaži mergina priverčia vyrus gyvus grabe pa
silaidoti, kitus aiMiirengti velnio drabužiais, kitus an
gelo vis dėl tos nelabosios meilės.

Kviečia visus KOMITETAS.

Pa«rMina ISvalsdą Patenkinimas garantuotas •
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STE U RUNAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
, , LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

’ OFISAS IR AKINIŲ DlRBTUVfi

756 W. 35 Street — Telefonas Yąrds 1829

NewProcessBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuviu Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevurd 1048

Įsteigta 1893 metais

/,



DRAUGAS

TEL. PROSPECT 7960—61

SeštacLbanls, Spalio 24, 1931

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Alus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocaliontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coket 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street Chicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWJCZ, Sec. and Mgr.

LIETUVIAI AMERIKOJE
IR SPAUDOS DRAUGIJA 

PRISIDEDA.

Dienraščio “Draugo”, “Lai
to ” ir bendrai visos mūsų 
tatalikiškos spaudos vajaus 
srirengiamųsis darbas baigia- 
nas. Netrukus ir pats vajus 
irasidės. Talkininkų skaičius 
Inga. Į vajaus darbų stoja ne 
rien pavieniai žmonės, bet dr 
os ir organizacijos.

Spalių mėn. 22 d., ‘Draugo’ 
■ei lakei jo j buvo Amerikos Lie- 
nvių Katalikų Spaudos dr
oš valdybos susirinkimas, ku- 
iame vienbalsiai nutarta pri- 
idėti prie “Draugo” jubilie- 
inio vajaus, kad ta pačia pro- 
a ne tik laikraščius, bet ir 
mygąs platinus. Draugijos 
aldyba, kiek galėdama, steng 
i s vajaus darbe padėti. 
Draugija taip pat nutarė iš

pirmininkas kun. Ir. K. Matu, 
laitis išvažiuoja Į Londonu, 
dėl to jo vieton pirmininku iš
rinktas kun. L. Draugelis, 
“Dr.” adm. Draugijos iždinin
ku yra gerb. kun. F. Kudirka, 
o sekr. L. Šimutis.

PAVYKĘS BALIUS KIL
NIAM REIKALUI

Spalių mėn. 21 d. įvyko šv. 
Kryžiaus ligoninės rėmėjtj 
draugijos surengtasis balius. 
Gražiosios salės buvo pilnutė
lės puošnių moterį] ir vyrų. 
Daugiausia Čikagos lietuvių 
šviesuomenės atstovai ir jau
nimas. Linksmi, visi smagūs 
gražiai laikų praleido, steng
damiesi gausiai atsilankyti į 
balių iir kartu paremti medžia
ginius reikalus tos įstaigos,
kur skausmai, negalavimai ma 

insti 1932 m.'por^ naudingų1 žinami ir ligoa Stomos.
r gražių knygų: vienų J. E. 
yskupo Pr. Bučio, kitų — 

c n n. dr. K. Matu'aiči *.

Malonu matyti, kaip lietu
vių visuomenė remia tų nau
dingųjų katalikų įstaigų.

Kadangi spaudos draugijos Baliaus dalyviai vidunakty

PADĖKAVONĖ

Negaliu praleisti nepasakiusi širdingų ačių už tokį 
gerų patarnavimų ir už gailestingų užuojautų suteik
tų praeitam liūdesio laike kai negailestingoji mirtis 
išplėšė iš musų tarpo mano brangų ir mylimų vyrų 
a. a. Stanislovų. Visupirmu dėkoju gerb. kleb. kun. 
A. Skripkui už prirengimų tokių gražių gedulingų 
pamaldų šv. Kryžiaus bažnyčioj ir sukvietimų sveti
mu kunigų dėl atlaikymo gedulingų šv. Mišių. To- 
liaus dėkoju visiems kunigams nž dalyvavimų bažny
tinėse pamaldose. Kaip tai: kleb. kun. A. Skripkui, 
kun. A. Deksniui, kun. Myk. Švarliui, kleb. kun. A. 
Linkui ir kun. A. Martinkui, ir dalyvavusiems kapi
nėse, kleb. kun. A. Linkui, kurs pasakė pamokslėlį 
ir kun. A. Deksniui už patarnavimų kapinėse. Tariu 
širdingų ačiū šv. Kazimiero vietinėms ir vienuolyno 
seselėms už jų aukavimų šv. Mišių ir UŽ jų maldas 
už velionio sielų, ir solistėm: pp. A. Pieržynskienei 
ir A. Oželienei. Taipgi visiems dalyvavusiems vargo- 
ninkams. Toliau turtu padėkuoti visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams užprašiusiems šv. Mišias 
už velionio sielų, gėlių aukuotojams, mergaitėms gė
lių nešėjoms, grabnešiams, draugijoms ir kluboms, 
atsiuntusiems savo atstovus. Taipgi visiems žmonėms 
atsilankiusiems į bažnyčių ir lydėjusiems į kapines. 
Ateityje visiems geradėjams prie progos pasirūpinsiu 
savo keliu patarnauti. Pagalios ačiū graboriui Eudei- 
kiui už gerų ir rūpestingų patarnavimų. O tau mano 
brangus Stanislovai, per malonę Gailestingojo Die
vo, lai šviečia amžinoji šviesa.

STELLA PAUKŠTA, 4530 So. Honore Street

I Sv. Kryžiaus ligoninės rė- prezidentas. Jisai yTa jauniau
mėjoms galima už tai reikšti j sias, bet kartu veikliausias tos 
pagarba ir padėka! komisijos narys.

Josepli Triner yra sūnus to 
Trinerio, kurs 1890 metais pra '

Jūros Gėlė.

JOSEPH TRINER MAJORO 
KOMISIJOJ.

Chicagos majoras Anton J. 
Cermak pasirinko sau žymius 
Chicagos piliečius ir iš jų su
darė patarimų komisijų, ku»i 
vadinasi Mayor’s Advi&ory 
Committee. Tarp žymių pilie-

dėjo išdirbinėti kartųjį vynų, 
kurs labai išsipopulerizavo.

KARININKAS I VIE
NUOLYNĄ

Lenkų karo atstovas (atta- 
clie) Berlyne Moravskis, ku
ris valdė automobilį, kuriuo 

čių į tų komisijų paskirtas y-j važiuodamas užsimušk buvęs 
ra J. Triner, daugeliui jau ! lenkų ministeris grafas Skržy- 
žinomas žmogus, nes jis yra ' nskis, nutarė atsistatydinti ir 
J oseph Triner Bitter Wine Co. įstoti į vienuolynų.

. i
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DIDIS

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER SHOP 
Hair Bobblng and Shingling for 

leidies Oi j r SpeciaUy 
2203 West 22nd Street

Telephone lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pirmos Klesos Diionkepykla
4330-34 S. Califomia Avė.

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occasions

2242 44 WEST 23 PLACE

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Tel. Ganai 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repalring and 

Contractlng
2019 W. 22nd STREET

Phone Republlc 10256 
MODERN DRIG STORE 

G. Benosius, R. Ph. 
Prescriptions Fllled Accurately 

Ice Cream — Gandy 
Powders, Creams and Toilet 

Articles
2612 W. 71st STREET

nenorom) skirstėsi namo. Bet 
čia nėra ko stebėtis: malonios 
ir uolios pdnios baliaus ren
gėjos mokėjo "sužavėti visus 
savo rūpestinga tvarka ir jau
kia pramoga. Šių gerb. ponių 
darbštumas neleidžia abejoti, 
kad šv. Kryžiaus ligoninė ga
lės puikiai gyvuoti ir tinka
mai tarnauti “lozorių” visuo
menei.

NAUJI RADIOS 1932 METŲ MADOS 
PARSIDUODA PUSDYKIAI

Philco Radio 1932 metų mados gražiame kabine
te. Su tūbom ir viskuo, vertas yį f?
daug daugiau. Dabar tik už.

; Reumatizmas sausgėlė-
g Neslkankyklts savęs ekaus- 
_ mala. Reumatizmu, Sauagėle. ■ 
" Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- 
_ dėjimai naikina kūno gyvybe

Ir dažnai ant patalo paguldo. ® 
B CAPSICO COMFOUND mo- ■
■ atls lengvai prašalina viršmi- g 
_ n ė ta Ilgas; mums Standi* dau

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 60c per g
■ pastų 65c arba dvi už |1.05. _
_ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■

KATOS” augalais gydytlss, kai- ■
■ na 60 centų. B

3259 SO. HALSTED ST. ■ 
Chlca«o, 111. ■

"«■■■■■■■■■■■

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th STREET

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and famlly groupa our 

Speciatty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir Setpjau
grupių, tai musų specialybė.

2656 WE8T 69th STREET

' Tsl. Victory 7048

Michael Messar
PHARMACIST 

Lietuviška Aptleka 
8261 SOUTH HALSTED STREET

Išpardavimas
RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ

IR VISOKIŲ NAMAMS REIKMENŲ, 
SUTAUPYMAI

nuo 30% iki 60%
Lengvus Išmokėjimai

$36.50
PHiI/?O Mtdget, Radio, 1932 m. mados, įrengtas 
su tūbom, staliuku ir viskuo. 
lAbai gražus. Kaina tik...

Parlor Setai Parsiduo- | 
da Pusdykiai f

Gražus naujas Mohair Setas, 5 
tvirtai padaryta 2 šmotai kaip 5 
parodyta. Kai
na tik .........

ir aukščiau

Valgomam Kambariui
Setai už Pusę Kainos

•
Labai platus pasirinkimas gra
žiausių padarymų, parsiduoda 
už sumažintas kainas. 7 šmo
tai stalas ir 6
krėslai. Parsi
duoda nuo . . 

ir aukščiau

Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina. —

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long Dlstance Removal
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte
3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

A. PETKUS
JEWELER

Dlamonds, Watches and Jeivelry 
Watch Repalring Our Spccialty

4601 So. Hernutage Avc.

Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MII.KMONAH
Užlaikom visokios rųšies pieno 

produktus: pienų, surj, sviestų ir 
t, t. Pristatėm J namus ir j Storus. 

.1251 g. Emerald Aveuue

a. IVCbl p Į

$44 00!

=I

i;

Miegamam kambariui setai 
Kainos labai sumažintos. Gra
žus setai, tvirtai padaryti, su
sidedanti iš lovos, komodos ir 
šeforctos) Didelis pinigų su- 5 
taupymas.
Kainos nuo . 

ir aukščiau

ŠILDOMI PEČIAI GERŲJŲ 
IŠDIRBYSČIŲ

Kainos Sumažintos nuo 25% iki 40%' 9
Gražus šildytuvai, gramofono pavidale. Verti 
iki 936.00, dabar parsl- <1* g
duoda tik po................. ■ **-*^*^

Didelės mleros pečiai, dėl užšildymo 4- 
kambarių. Verti 960.00, 
dabar po .......................... $28.00

If.B.M.

,/llcazar *

Taipgi daugelis kitokių bargenų. laukia Tamstų Peop- 
les Krautuvėse. Atsilankykite Šiandienų gatavi pirkti.

sirr-st Ąsoms avi m srmmomo st.

4177-81 Archer Avė.
Kampas Rlrhmond gatvės

Lafayette 9171

aus- 40 W. 41* ST 4 MASLOSOOO AVS

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplcwood gatvės

Hemloek 8400
CHICAGO, ILL

lllllllllllllll Itlllllllllll

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.
4624 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome,

Prosijame Ir Taisome 
4146 ARCHER AVENUE

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WF.STERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 ^EST 63rd STREET

i V

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WR8T 63rd STREET

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

fancy Grocery & meat 

MARKET
4441 S. HONORE STREET 

K

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republlc 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop,
We Call And Dellver

2408 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5009
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47tb Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
Dilia Pocius and StcUa Juskie, Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

Tel. lafayette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, Prop. 

expert workmanship

Cleaner and. Dyer 
254.1 WEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičlus
2342 So. Leavitt St.

Phone Lafayette 1237

VINGENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints. Varnish, Glass 

Electrical Applicances, Etc.
2738 West 47th St.

Telephone Grovehlll 2362
WEST ENGLEWOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKING
Atdara Dienų ir NaktJ 

M4» SO. AKHLAND AVĖ.

erž-teus. .į/,. h ■



šeštadienis, Spalio 34, 1931 DRAUGAS

CHICAGOJE Kiekvienas parapijonas atminčiomis iš New Yorko gruodžio 
įčiai jubiliejinio bazaro priva- 2 d. laivu “Drottningholm” 
lėtų bent vienų “suovenir” j-

DAKTARAI:
ir gruodžio 8 d. motorlaiviu 
“Gripsliolm”.

Kaip jau žinoma, Švedų1 
Amerikos linijos laivai palai-

J’iečiadienio vakare 9 vai.įmylimų ir brangių parapijonų ramos, kad, baigdamai jubilie- ko nuolatinį ir tiesioginį susi-1

iUN DR. K. MATULAITIS 
IŠVAŽIAVO.

dieny bazaras taip pat prasi- sigyti.
dės po pietų 4 valandų. 

Širdingai prašau visų ihano
Taigi da kartų širdingai pra 

šau kooperacijos ir visų pa-

Tel. Cicero 47(1

Micbigan Gemi ni stoties į remti musų jubiliejinį bazarų jinius metus, galėtume uždėti I siekimų su Klaipėda per Šve-j
t, važiavo gerb. kun. dr. K.'savo atsilankymu ir kitų pri- jiems gražų ir atatinkamų vai- jdijų. Tat tų, ar bile kurių ki- {
datulaitis, buvusi:? “Draugo” kalbinėjimu. Atsiveskite į ba- nikų. Visus širdingai kviečiu tų rengiamų ekskursijų šia' 
ubu. ] stotį palydėjo d. g.'žarų visi po draugų. Kvieski- į musų jubiliejini bazarų.
kun. F. Kudirka, provincijo- te ne vien tik lietuvius, bet ir Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,
as, "Draugo” atstovai, kele- Į kitataučius. Tegul mūsų para
us kunigų ir būrelis veikėjų, pijos svetainė bus pilnutėlė

ĮSI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SOUTH .46 COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių fiv. Antano Bažnyčių 
Vai.: 9-18 ryto: 8-6 Ir 7-9 vakare

linija, keleiviai nuvežami 1o J
pačios* linijos laivais tiesiog i It«l canai 6764

Aušros Vartų par kleb. Klaipėdų. Nereik švedų vizos 
X Šiandien Aušros Vartuo-inėra muitų peržiūrėjimų ai

į apgailestavo, kad Amen- kas vakaras, o tuomet visi se laidotuvės a. a. Pranciškos
<os lietuvių katalikų visuome- 
įė neteko uolaus veikėjo ir įžy

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

• Ofisas 2408 WE8T <8 STREET 
Kertė So. Westsrn Avenus

Tel. Prospeet 1088
Rezidencijų 8359 8o. Leavitt 8t 

Tel. Canai 1880
Valandos: 1:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimo

kartu pasidžiaugsime ir musų Striaukienės su trejomis šv, 
parapijai bus didėlė nauda, Mišiomis ir pamokslu. Labda- 

naus rašytojo. Kaip žinoma, į Bažnyčios jubiliejiniais me- rių 7 kp. ant velionės karsto 
;un. K. Matulaitis ištiyko į tais visi keliauja aplankyti sudėjo dvasinį šv. Mišių bu- 
*ondonų užimti lietuvių para-! Romų ir daug pinigų tam išlei- kietų.
lijos klebono vietų. Laimingos! džia. Musų bazare, užtikrinu, X Ryt Aušros Vartuosę su- 

kelionės ir pasisekimo! {bus panašių, gražių įspūdžių sirinkimai:
Brangenybių parvežta iš toli- a) Federacijos 3 sk. tuojau 
niiausių kraštų. Ir todėl visi po sumos, 
čia jausitės, lig pamatę visas b) Aušros Vartų moterų ir

X Aušros Vartų parapijos gražiausias pasaulio šalis. At merginų 1 vai. 
bazaras prasidės šiandie, spa- siminkite, kad tai jubiliejinį^, c) Tretininkų konferencija 
lio 24 d., 4 vai. po pietų ir tę bazaras; kad kito tokio, gal, tuojau po mišparų, 
sr? kas vakaras per 8 dienas jau daugelis nesulauksime, nes, a) parapijos bazaras šau- 
iki spalio 31 d. Rytoj, sekina- tik pasikartos už 25 metų.! niai paruoštas bus per visų va-

j X Pranciškus Palionis pirm 
{trijų savaičių susižeidęs deši- 
įiię kojų, šv. Kryžiaus ligoni
nėj f)r. Biežio priežiūroje jau 
sveiksta ir greitai grįš į West

WEST SIDE ŽINIOS.

G R A B O R I A h

J. F. RADZIUS S. D. LACHAVICH
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS , LIETUVIS GRABORIUS

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street

! Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. j Sldę pas SBVO tevellUS. 
1 Reikale meldžiu ątst&aukti, o mano i 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 3516
2314 W. 23rd PI., Chicago

ŽINELES IŠ DIEVO AP
VEIZDOS PARAP.

B. A. LACHAVICH
"m? 1439 S. 49 Court, Cicero,-III. 

SKYRIUS: 3238 SoJ Tel. Cicero 6987
Halsted Street, Tel--------------------------------------------- -------
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply>\ dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAL
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III >

EZERSKI
LIETUVI8 GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tai. Roossvųlt 7(82

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmao Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.•

ekstra išlaidų Lietuvos keiei 
viains, važiuojant tranzitu per 
Švediją.,

Keleiviai važiavę minėtos 
linijos laivais, yra labai paten- '
Kinti ir papasakoja gerų įspū
džių iš kelionės. Naudokis I 
moderniškais, naujais ir dide
liais ,švedų motorlaiviais. Jei 
manai atlankyti Lietuvų, lai 
sekanti kelionė būna Švedų 
Amerikos linija; visi važiavę 
ja patenkinti; busi patenkin
tas ir tamsta.

Laivakorčių kainos iš/New.
Yorko (ar Bostono) į Klaipė į Rezidencija: 6628 So Richmond 
dų $94.50; į ten ir atgal $157. : Avenue Tel. Republie 7868

Visais kelionės reikalai?

Res. Republie 6850

DR. A. RAUKUS
IR OBSTBTRIKA8 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Gydo stllgias Ir obronlškaz Ilgu 

vyrų, motorų Ir vų.kų 

DARO OPERACIJAS 
Ligonius pjllmz kasdlenų nuor
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Telefonas Grovehlll 12(1

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 18 vai. ryto. Npo l vai. — 
4 Ir C:80 Iki 8 vai. vakare 

gsredomis nuo 8—18 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutartj

Tel. Lafayette 67||

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, T iki I vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutari)

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

klausk specialio Kalėdų eks ofiso Tei. victory 3687 

kursijų cirkulioro ar kitų ren- Į ot ir li.uz' Tel' H®mlock 2,74 
giamų ekskursijų ateinančių' DR. J. P. POŠKA 
vasarų šios linijos laivais. 3133 6. HALSTED STREET

-^ . . . . ,. . , f Antras ofisas ir Rezidencija
Kreipki pas viet.n, agentu 6504 g ARTESIAN AVĖ.

^aibu tiesiog į Linijos rastinę^0^^, yaj, Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
21 State St., New York, N. Y. v*k- Antro ot Val,: Nt° 3-® po 

I ■ piet. U tam. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

METINĖ PRAMOGA.

Rea. Tel.zMidway 5512

DR. R. G. CUPLER

(Tėmyk mūsų garsinimų 
X Dievo Apveizdos bųžny- ’£įame laikrašty), 

čioje Kristaus Karaliaus šven- {
tė sekmadienyje bus iškilmin
gai apvaikščiojama. Suma su** ________
statymų Šv. Sakramento ir Bridgeport. — Sekmadieny, 

iškilmėms pritaikintas pamok-1 spalio 25, Lietuvių auditorijos , 
slas. Švenčiausias—po^ sumos j.sųjėj įvyks koncertas, teatras ,
jus įstatytas adoracijai iki J įr šokiai. Rengia Šimano Dau-,
vakaro. Vakare 7:30 vai. bus 
iškilmingi mišparai, pamoks
las* ir kitos iškilmei reikalin
gos pamaldos.

kanto di*-ja. Bus vaidinta 
“Gyvas grabe”. Programas 
bus po vadovystę plačiai žind

imo artisto p-no Kasto Sabo-
X Tretininkų draugijos su- nįo Visi kviečiami atsilanky-, 

sirinkime, kuris Įvyko 18 d. įj> įj. pasidžiaugti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canai 1713

Valandos: 2 
ir

8 iki 4 
fdftver

p. p. Panedėliat 
ergais vakare

DENTIST AI

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 6268-8418

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlė 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Šio mėnesio, nutarta dalyvau-* 
Ii Labd. Sų-goų seime ir iš- 

•inkta 5 atstovai. Labdarybės 
seimas įvyks 15 dienų lapkr., 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje. Ir kitos Šios kolo
nijos draugijos rengiasi daly
vauti tame seime.

X Dievo Apvezidos parap 
bažnyčioje kun. Pr. Vaitukai
tis* surišo Moterystės Sakra
mento ryšiu Stasį Jurų su M. 
Bničiute. Sutuoktuvių iškil
mėse dalyvayo daug žmonių.

X Šiomįs dienomis pas gerb. 
kun. Pr. Vaitukaitį vieši kun. 

ĮV. Mikaitis iš Mahanoy City, 
Pa. Kun. V. Mikaitis 22 d. šio 
mėnesio laikė Šv. Rišiąs mūsų

Phone Boulevaid 7642

DR. C. Z. VEZELIS
DEN TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Narys. Arti 47 Street

; -jį,.

H

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų f 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

| J. F. EUDEIKIS SC CO.
JŪSŲ GRABOBIAI 

Didysil Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Vi^i Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO 1$ LIETUVOS

DR. YAITUSH, OPT.

LIITUVIg AKIŲ 
SFECIAUSTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos ikaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemiėno, nervuotu- •

Tel. Canai (888

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 iki 18 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemiock 7691

ŪR. A. P, KAZLAUSKIS
. DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenut

Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakare

ino, skaudamų akių karšų. Nuimu 'Tele- Cicero 1266

DR. GUSSENcataractus. Atitaisau trumpų regys 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
parap. bažnyčioje už SRVO tėvo lBt,itikimuo8e- egzaminavimas daro

mas su elektra, parodanča mažiau-.ūelų. Apeigose dalyvavo visi 
kun. Mikaičio giminėm, atvy
kę iš įvairių Cbicagos miesto 
Galių.

Raporteris,

PRALEIDŽIANT KALĖDAS 
LIETUVOJ.

slas klaidas.
Speclale atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va

kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUM
PĄ LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Šiais hedarbėa metais dau
guma lietuvių grįžta į Lietu
vų žiemos laikui praleisti, o pa '
vasary, jei laikai, pagarės J lietuvis amių specialistas 
grįžti atgal. Kiti grįžta į Ižo- 
tuvų Kalėdų šventes praleis
ti.

Kad padarius kelionę įdo
mesnę, keliauk Švedų Amen- 
kos linijos rengiamomis Kalė
dų ekskursijomis, išplaukiau-

r

Tel. Ynrds 1889

DR. G. SERNER

Ofisui ir Akinių Dirbtuvė
7W WEST 35th STREET

Kempes Halsted st
VaJshdoe: nuo 16-~4i nuo 6—6 

Nedėliomis: nu* 16 iki 18.

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 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė,, 
Tel, Prospeet 1930.

dfiso 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

Tel. C&nal 0257 Res. Prospeet 6659

DR. P. Z. ZAUTORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija. 6600 8. Artesian Av4
Valandos: fl ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

X-R*y

LIETUVIS DENTISTĄP 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryta Iki • 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gezas. X-Rey, etc.

Tel. Republie 7696

DR, A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

1423 VV. Harųuette Rd.
Vėl.: 9-12 ryto; 1-6 Ir 6-8 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj zuMtarue

Phone Hemiock 20(1

DR. JOSEPH KELLA

46(1

DENTI8TAS 
Ges Eztractlon

VAV m. MoA. Ml
WKHTBRM AVM.

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

DR. CHARLES SEGAL
Parkelė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 16—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:86 vakare 
Nedėliomis 16 iki 18 

Telefonas Midway 2880

Res? Phone 
Englewood (641 
Wsntworth 8000

Office Pbon* 
Wentwortk 8006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7*9 vųl. 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 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

South Side Office North Slde Office 
9300 Cottage-Oro ve 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. MAURICE KAHK
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVR 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Pieza 8206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 dienų 
Nuo 8 ik". 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Aręher Avenue x
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

8 Iki 4 ir 4* Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 16 Iki 18 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Vlrglnių 003»

i
4

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

Tel. Keflvvood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Tel. Hemiock 8760
Rea. Tel. Prospeet (418

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas <165 South Kedzie 
Rez. <425 So. California Avė. 

Vai.: 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Ofi.as Tel. Grovehlll 0417
Res. 67.97 S. Artesian Ava

Tel. Grovehlll 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-)5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemiock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:80 iki 8:30 vak. 
Apart Šventadienio Ir Ketvirtadienio

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.). 
x Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimų.

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofiso Ir Rw. Tel. Boub 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1*8 ir 6:80-8:88 vai. vak, 

NsAėlioJ susitarus
VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus
> r-*

a



8 DRAUGAS
LIETUVIŲ VALANDA.

Ryt dieną, spalio 24, išgir-

narės prašomos atsilankyti ir rios pasistengs parduot’, dau-
atnesti dovanėlių. '/iaasiai til.'ctų, gaus pirmą

l Taipgi kviečiame ir svečiusAite gerus dainininkus ir
'gražias mūsų dainas per radio • . • ............
.. ♦ 1 1- OI kun Ien,lu kdmus darbus,is stoties WŲFL nuo 1 iki 2'

;val. po pietų. Programe daly
vauja p. N. Gugienė, J. Gri-

atsilankyti ir paremti draugi- 
i t
0. K.

eaitė, S. Rimkus ir kiti. Dai

Šeštadienis, Spalio 24, 1931

RAUD. KRYŽIUS SU
VALSTYBINTAS

dovanų. Yvu 5 geros dovanos ------------
dėl tų, Ūmios dauginusiu Ministerių kabineto nutari- 
tikietų. Subrinkime į darl.ą. inu Lietuvos Raudonojo Kry-

Marąuette Park. — Marąue- 
tte Park Lietuvių Am. Pilie
čių kliubas turės mėnesinį < 
susirinkimų nedėlioję, spalio i 
25 d., 2 vai. po pietų, Gimimo 
P. Š. parap. svetainėje.

Kviečiame visus narius atei-

nininkams akompanuos ,1.
Sauris. Taipgi išgirsite rink
tiną ir gražių muzikų — Lie
tuvos ir Amerikos kurinius.'

Šiuos programus duoda .Jos.
F. Budriko korporacija, kuri ,. . .. “T. 7.“. .. ti 1 S{ susirinkimųužlaiko vienų didžiausių ratilo 
ir forničių krautuvių adresu 
3417 S. Halsted St. Chicago.

L. K.

Valdyba.

i. K Ručinskai ta.

REAL ESTATE

I1TKIEWICZ<S(<Į.
CONTRACTORS

REAL ESTATE

žiaus draugija ir jos laikinoji 
ligoninė pavedama vidaus rei
kalų ministerijos valdžiai.

MARQUETTE PARK
PRANEŠIMAS.

Turiu garbės pranešti lietu
vių visuomenei, kad atidariau 
rūbų siuvimo' šapų. O dabar

Šv. Kryžiaus par. sodalietės rytoj vakare vaidins “Šv. Ceciliją” Fren
čiaus salėje. Pelnas eis labdarybės labui šis atvaizdas yra artisčių-mėgėjų. 
Iš kairės j dešinę žiūrint sėdi: Tarnaitė — Ona Noviekaitė, Blondiną — 
Cbristina Ličkaitė, Šv. Cecilija — Angelą Mikolaitė, Vabrijonas — p. N. Ša- 
tunienė, Alnionaclius — Magdelena Šimkaitė, Tarnaitė'— Elz. Kegovičaitė.

Antroj eilėj: Mancijus — Stanislova — Matuzaitė, Centarijonas — Ona 
Pilipavičiūtė, Viburnis—Antanina Arn brozaitė, Papa Urbonas — Ona Kna- 
tauskaitė, Cecilijos Tėvas — Ag. Rimšaitė, Rufus — Ona Sodeikaitė, Tibur- 
tijus — Juozepa Karčauskaitė.

Trečioj eilėj: Budelis — Ona Kleinaitė, Angelas — Stefanija Naruševi
čiūtė, Pimondras — Marijona Katabs kaitė.

C H I C A G O J E
PADĖKA.
_______________ f

Išvažiuodamas iš Cjiicagos 
j naujai man skiriamą darbo ' 
vietą, pasinaudoju šia malonia 
proga ir dėkoju lietuvių ka
talikų visuomenės darbuoto
jams ir visoms organizacijoms, 
kurios parodė daug širdies ir 
prielankumo bendrame mūsų 
darbe. Ypač gi dėkoju L. Rt K. 
Federacijos CbicagoS apskri
čiui, Marijonų Kolegijos Rė
mėjų Chicagos apskričiui, 
Labdaringosios Sąjungos Cen
trui ir Direktoriams, Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
draugijai, bei visoms kitoms 
draugijoms ir organizacijoms.

Prabėgo netoli astuoni ben
dro visų mūsų darbavimosi 
metai. Jie yra patys svarbiau
sieji mano gyvenime. Daug 
gero išmokau, bebūdamas jū
sų tarpe. Džiaugiuosi, jog 
kartais pagelbėdavau savo su
manymais rųūsų visuomenės 
vadams. Jūsų entuziazmas, 
kilnieji siekiai daug kartų pa
skatino dėti paskutines jėgas 
šventam darbui. Brangiųjų 
lietuvių katalikų visuomeninių 
vadų veidai ilgai man prisi-

. PATARIMAS
Šiuomi patariame 

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.

mins, ypač gi bendromis jėgo
mis nudirbtieji darbai.
Iki pasimatymui.

Kun. K. Matulaitis, M. I. C.

KĄ J E KARDINOLAS 
MUNDELEIN SAKĖ 

SPALIO 12 D. KATALIKŲ 
MOTERŲ TARYBOS 

POSĖDY.

J. E.- Kardinolas Mundelein 
savo turiningoj kalboj, Pal- 
mer House, spalio 12 d., šau
kė, ir prašė, visas katalikes 
moteris savo diocezijose rašy
tis į rėmėjų dr-jas; remti vie
nuolynus, ligonines, mokslo 
įstaigas/ seneliij prieglaudas, 
našlaitnamius. Jis sakė, kad 
visą gražųjį gailestingumo, 
labdarybės darbą didžiumoj 
moterys atlieka.

“Ir kas jums už tai atmo
kės? — sakė J. E. Maža pašau 
ly turtų, kuriais bįįtų galima 
už pasišventimo darbus atly
ginti. -Vien Išganytojas pasa
kęs; “Ką padarysit vienam iš 
tu mažutėlių — man padary
sit”. Ir Jis vienas pasižadėję 
atlyginti už gerus darbus”.

A. R. D. 2 sk. Spalio 28 d. į S 
rengia “bunco party”. Prašo- 13 
me į tą patę skaitlingai atsi
lankyti. Rėmėjų darbai garsūs,Lietu- v ,,, jų draugija užsitarnavus pla
taus pripažinimo ir pagarbos.

“Bunco party” įvyks šv. 
Jurgio par. mokyklos salėj. 
J^igykit bilietus iš rėmėjų kc-

Pocahontas Mine Run $«.7r. tonas misijos pp, Stankevičienės šal 
Pochontas Lump or Egg 10,00 tonas *’ rr ’
Black Barni laimip 
Grcen Valley Lump

8.50 tonas 
8.50 tonas

Lenas ir p. A. Vardausko.

■V

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nesz
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

MILTAI TIESIAI IS 
FARMOS.

Marijonų farmoj, Hinsdale, 
III,, galima gauti grynų kvie
čių, tik ką iš malūno pargaben 
tų miltų. Tie, kurie turi au
tomobilius, gali patys į far- 
mą atvažiuoti, o kiti orderius 
gali paduoti į “Draugą”, 2334 
So. Oakley avė., Tel. Roose
velt 7791,

Miltų maišiukai sveria nuo 
65 svarų iki 85 svarų.

Statau naujus namus ir ne jau laikas apsirūpinti drabu
žiais — užsisakyt, sutaisyt se
nus, išprosyt. Arės siuvam vy
rams naujus siutus ir over- 
kautus. Taipgi siuvam siutus 
ir kautus storom ponioms ir 
plonoms panelėms. Kailinius 
kautus^atnaujinam.

Lauksim jūsų atsilankymo. 
V. BRIEDIS 

2640 West 69 Street 
Chicago, III.

nūs priimu j mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Tel. Varūs 5423 ~ ,

J, W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE » 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Bridgeport. — Šv. Petronė
lės dr-jos susirinkimas bus ' 
nedėlioję lapkričio 1 d., 1 vai. 
po pietų, Šv. Jurgio parapijos

____________ svet. Visos naiės malonėkite .
Brighton Park. — Nekaltosusirinkti, nes yra daug svar-j 

Prasidėjimo šv. M. P. moterų Uirj reikalų svarstymui I.
ir merginų draugija laikys Į Rengiama “bunco party”,'
mėnesinį susirinkimą 25 d. nedėlioję, gruodžio 6 d., Lie-’,mu^n\S namas (cottage), 8 
spalio, tuoj po sumos, mokyk-'tuvių auditorijoj. Kurios narės

PRANEŠIMAI

Mainymui ar pardavimui

kambarių.
los kambary. . z Įduos dovanų dėl “bnneo”, * 4158 So. Campbell Avė.

Tą pačią dieną dr-ja turės »aus įžangos tikietų; o ku-,
“bunco party”, parapijos sve-į 
tainėj, 3 vai. po pietų. Visos

Tel. Virginia 1394

LAIVAKORTES | LIETUVA
Tebėra Patogus Laikas Keliauti

Todėl Aisi, kurie rengiatės vykti j Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Pladkite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

BREMEN OGI. 27 EUROPA OGT. 31 
GEN VON STEUREN NOV. 5 DRESDEĮINOV, 12

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

Iki Klaipėdos................................... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

PASINAUDOK IT PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & CO.)
J327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

sĮiiiiniiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiimiiimiimiiimmiiiimiiiiuiiiimiiiiiimiiimiimiiiie

g A. BERNADISIUS

KALBĖK ANGLIŠKAI!
nežinystę ir vargus gali

ma NUGALftT TIK MOKSLU!

Amerikos Lietuvių Mokykla yra 
vienintele angių kalbos mokslo J- 
staiga Amerikoje. Čia mokinama 
kiekvienų žmogų lengvai, greitai, 
gražlai-talsyklingai rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuves bosų prašyt darbo: išaiški
name taisykles mašinėlė rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie piiletystes, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Prade
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, Iii.

WEST SIDĖS LIETUVIAI

VEIK DYKAI 4 KAMBARIU
Puikus rakandai, vartoti 60 dienų, 

tik už $300, Pilnas kambarys šių 
rakandų: dailus parloriaus setas, 
supamasis krėslas, 9x12 amerikoniš
kas orientališkas kauras, 9x12 Wil- 

#ton kauras, Venecinis veidrodis, rie
šuto medžio miegkambario setas, 
innersprlng m atrašas, Louis XVI 
riešuto melžto Valgomosios setas, 6 
šmotų pusryčių setas, lempa paveik
slai, viskas už $300. Galima skyrium. 
Nepraleisk šio bargeno. 8228 Msiry- 
land avė. l-mas apt. vienas blokas 
J rytus nuo Cottage Grove avė., tel. 
Stewart 1875.

Pardavimui ar mainymui pelnin
gas namas, 2% augščlų, 6-6-4 kamb. 
k. v. š., 37%xl25, gar. 6616 So. 
Troy, Prospect 3000 ar 6357 South 
Kedzie, Kreipkis tuoj.

f
' R. ANDRELIUNAS

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

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

Tel. I
Hemlock 8380

/

ŠTAI JŪSŲ PROGA!
1 % augščio med. namas, 5 Ir 

4 kamb., furn., pečium š. 87%xl25, 
ga.r. $6,700, lengvins išlygos, 3311 
W. 64 St. arga 6357 So. Kedzie
Prospect 3000

) 3 flatų plytų namas, pigiai nuo
įsav., pečium S. puikiame Kelvyn
Parke, $11,500, 4432 Montana st., 
Albany 5429

6 apt,' namas, furn., 2 karų plytų 
gar. 5300 blk. Winthrop avė $5,000. 

Jei jūsų automobilius reika- Rav’ ti7n Raven
lauja pataisymo, tai atvežkite, Nau]as R kamb bunĮ?
ji pas mus. Mes išanksto ga- dp,is lotas, arti s. w. mghway, oak

. . Lawn. geros išlygos. $4,750, Phillips,
lime pasakyti, kiek jums at-i66i7 so. ifrestem, Rep. įeoo.

\_
di-

seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos ' prieinamos.
Spešelas — 5 gal. 100% Penu 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

Pigiai $3,000 eųuity už $1,500, 7 
kamb. plytų bung., gar., 1219 so. 

|14 Avė., Maywood, 111.I ----- r-------------------------------------------------------------------------------
I . Pardavimui 5 kamb. mod. bunga- 
low. 4110 N. Moody avė.

I Pigiai 6 kamb. med. cottage, ge- 
stovy, furnace šilima 4522 Oongress.

1 Ar Ieškai namo ir 1-mog klesos' 
; investmento ? Pamatyk 1654 Pratt 
blvd, naujai ištaisytas Ir išmallavo- 
tas. Lotas 63.8x178, bizniui zonuotas 
Vol. 3, uebus mainų, pigiai nuo sav.

Efmhurat $309 įmokėti ant dlde- 
jlig 5 katnb. med. bung. ištaisytas, 
pager. arti mokyklų $5,950. $45

; mėn. "Draugas", 2334 So. Oaklcy. 
I-

| I8EENDAVIMUI

1 I■s
Oro Biuras sako, kad ši žiema bū- Į= 

sianti labai šalta ir gili. Tat dabar g 
patogiausias laikas užsisakyti sau an- g 
glių, kad. paskui nereikėtų šalti. 2i- E 
note, kada pablogėja keliai, tuomet f 
sunku laiku anglis piristatyti. Tat s 
nieko nelaukite — duokite užsaky- s 
mus dabar! =

5 kamb. plytų bung.. $5,200, $1,500 
cash, $17 mšn. 5516 W. 64 PI.

Pulkus 2 flatų plytų namas 2 U 
metų senas, po 5 kamb., k. v. š„ fai-

Rendon Damen S. 6338 — 5 kam-' ••>) maudynes. 2910 N. Mango avė., 
barių apt., nauja furn., puikus 112.500, $2,000 cash, 2 bloku į vak. 
flatas, arti prad. ir hlgh school. | Central avė. Atdara sub. fr ned. po 

Pietų, Sav. Long Beach 0181.

5 KAMB. PLYTV NAMAS
3 kamb. flatas, atikas, stikliniai 

užpak. porčial, įėjimas iš fronto ir 
užpak., sav. išvažiuoja. 6417 So. Ho- 
nore St

Rendon 4 kamg. flatas k. V. 8., ge- 
sas, elektra, šviesus $32, 2332 Mel- 
rose St., l-mas.

Sublysuosim pilnai forniš. 6 kamb. 
šilima, pigi renda, 641 Oakdale avė. 
l-mas.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
FARMOS

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

giZeen valley 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
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 permnfuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų-Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS-

Mes turime visokios rūšies anglių pritaikintų viso
kiems pečiams. Mūsų patarnavimas yra greitas ir ge
ras — būsite visi pilniausiai patenkinti.

GRANT WORKSCOAL YARD
Adomas Bemadišius, savininkas =

| 1546 So. 49th Ct., Cicero, III. i
TELEFONAS CICERO 311I

Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

siljoj. lt skėrių geros šemša 5 ka 
Už gera automobilių imsiu skalbia-1 mb. tikrai mod. namas. 30 min. | 

mgJa mašina ar kitką- 180 W. Mar- Salt Lake City. Visa ar dalimis J. B. 
ųuette Rd., Normai Š070. Day, Draper, Utah.

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Lr

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

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS', i
Bar-B-Q ręst., gaz. st., 21 ak. far- 

ma, 7 kamb. namas, mod., 2 viš- 
tinyčios, didelė barnė, 11 mailių į 
p. nuo Argo, prie valst. kelio 31 1 

! m. J š. Rochester, gera vieta, va
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIUS
_____________________B.|« b.”:|6504 s. WASHTENAW AVĖ.

2 skustuvšllu išgalųsim dykai. Mel-1 ’’ Rochestor-

Jei turi $75 investmentui. ir no
ri turėti pelnlng* * pastovų biznį, 

1 kreipkis 6724 sangamon St.

ton. 9523 Calumet avė., Chicago, III. į' g# -fBpma W,B ma«. į
Lincoln towlng trokas, reik tuoj1 n«rū<>’. miškos, bulvės, geri namai, | Hemlock >867 

parduot, taipgi Stearns Knight. 6931 8«rft šėmė. $1,700 cash, $1.800 
So. Raclne, Wentworth 6164. Į morgičių po 4-ft. Sav. 2942 Natoma
_________________________________________ _ ,Ave., SUte 2470.

Pardavimui 1 virtuvės pečius su | —
JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republic 6*88

gesu lr vandens frontu, 1 dideliai 40 lr 80 ak III. farmoa, pardavimui 
vyno aunklmo mašina au prletalaals, I 5458 W °PorSp St Ave
1 geso vand. šildytuvas. Bert Han- •___ J_____ ___________________________
šen.
0668.

6010 No. Leavitt.

Pardavimui kautų krautuve, arba 
puse lšrcnduosim. 9 No. Franklin St. 
Rm. 406.

Ardhtore, Pardavimui 80 ak .pieno Ir vištų 
farma Jokių mainų. Box 12, North 
Judson. Ind.

Plumblng A Heattng lietuvis 
K9NTRAKTORIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos 

2422 WEST 69th STREET
Vieno akerto vištų farmoa — arti 

geltk. stoties, prie valstijos kelio, $200
_______ ,___________ cash, likusį geromis išlygomis. Beh-

"Easy" skalbiamoji mašina, vacuum 1 reni, 637 Sta-te Rd. Arlidgton Heighis, 
cleaner. stalai .kaurai, visai pigiai. I III.
Apt. 102, 2128 Hudson Rt., arti Web------ ---------------------------—------- ——----- r
ster | Pigiai centre vištų farmų ITtah vai-

Tai. Vlctory 1246
DOUOLAS ELECTRIC CO

JOSEPH gnAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir fikščte-

rlal. Įvedame elektra I namus ir 
dirbtuvės.
MM S. Halsted St. 1 Angštls


