
draugas

vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Nn oro 3c A C OP Y CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, SPALIŲ (OCT.) 26 D., J931 M.

O. ZOZ “Drangas,” 2334 80. Oakley Avenue en^ered as second class matter march si, įsi*, at chicaoo, Illinois under the act of march s, is7>

DRAUGAS 

The most influentiaJ 

T.ithunnian Daily in
America.
____________________ .

, 30 A C,° P Y METAI-VOL. XVI
Telefonas: Rooseveli 7791

ITALIJOS MINISTERIS GRANDI S BERLYNE
T. SĄJUNGOS TARYBA GRIEŽTAI 
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\ ) —1---------

Kipro salos gyventojai aprimo 

MIN. GRANDIES BERLYNE. TARYBA BAIGĖ POSĖDI

BERLYNAS, spal. 25. — ŽENEVA, spal. 25. — T.
Čion atvyko Italijos užsienių 
reikalų ministeris, Dino Grau
di ’s aplankyti kanclerį Brae- 
ning’ą.

Ministeris Gtrandi’s čia vie
šės gal porą, dieni} ir visą lai
ką turės svarbių ^pasitarimų 
su Vokietijos valstybės vyrais.

Kaip pranešama, svarbiau
si pasitarimų klausimai tai

Sąjungos taryba vakar užda
rė savo posėdį. Mandžiūrijos 
klausimas paliktas kaip bu
vęs.

TARYBA GRIEŽTAI 
STATOSI

ŽENEVA, spal. 25. — Vie
nuolika balsų prieš vieną T. 

nusiginklayimas ir muitų tari- Į Sąjungos taryba atmetė japo- 
• fai. nų pasiteisinimus dėl okupuo

tų Mandžiūrijos plotų apleidi
mo ir pareikalavo, kad -ligi ftv- 
pkričio 16 d. japonų kariuo
menė būtų atitraukta.

NUBAUSTAS MIRTI

ŠANGHAJUS, spal. 24. — 
Kinų teismas nubaudė /mirties 
bausme komunistų sąmokslo 
vadovą H. Noulens, jo gi ta
riamoji žmona nubausta ligi 
gyvos galvos kalėti.

Paaiškėjo, kad Noulens yra 
trečiojo internacijonalo agen
tas. Jis komunistus organiza
vo ne tik Kinijoj, bet ir ki
tuose Rytų kraštuose.

KIPRO SALOJE RAMU

LONDONAS, spal. 24. — 
Britanijos vyriausybė prane
ša, kad Kipro saloje gyvento
jai aprimo, kai į salos pakraš
čius buvo atsiųsti karo laivai, 
o lėktuvais iš Egipto karei
viai.

PALEIDO DAUG KALINIŲ PANAMOS PERKASO 
PELNAS—

RJO DE JANEIRO, Brazi
lija, spal. 25. — Suėjo viene- 
rių metų revoliucijos sukaktu
vės. Prezidentas Vargas pas
kelbė politiškiems kaliniams 
amnestiją.

BALBOA, Panamos perka
sas, spal. 25 .— 1930—31 me
tais Panamos perkaso valdy
ba turėjo 15,409,991 dol. paja
mų. Iš tos sumos liko daugiau 
kaip 7 milijonai dolerių pel-

VOKIETIJA NEGALĖS 
SKOLŲ MOKĖTI

no.

BERLYNAS, spal. 24. — 
Vokietija užsieniams įsiskoli
nusi 8,500,000,000 dolerių. Iš 
tos sumos daugiau kaip 6,240,- 
000,000 dol. reikės išmokėti 
vasario mėnesį, 1932 m. Ji ne
galės to padaryti.

NUSKENDO 14 ŽVEJŲ

FUNCHAL, ^Madeira, spal. 
24. — Jūros audra apvertė 
ir nuskandino du laivelius. 
Žuvo 14 žvejų.

VISKAS ŽMONAI

HACKENSACK, N. J.,’ sp. 
24. — Mirusia senatorius Mo- 
rrow’as paliko apie 20 milijo
nų dol. turtų. Išskiriant keletą 
šimtų tūkstančių, visi turtai 
užrašyti žmonai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AM. LIETUVIŲ BIZNIS 

LIETUVOJE

Oficialūs leidiniai skelbia, 
kad Amerikon lietuvių, audi
mo bendrovė “Drobė*’ dabar 
turi 1750 akcijų (šėrų) po 
1000 litų. Šios akcijos yra de- 

ivyniolikos žmonių rankose: iš 
į jų 11 yra Lietuvoje ir 8 Ame- 
! rikoje. “Drobės” paskutinis 
balansas sudarytas 3 milijonų 
litų sumai. Fabriką veda 5 di- 

; rektoriai (berods, visi ameri-
Dideli potvyniai Kinijoj padarė milžinišku nuostolių, daug žmonių žuvo Yangtze’s upei į J03110 dirba apie 200

patvinus. Čia atvaizduojamas užlietas Hingrnva miestas. ' darbininkų.

BUS PASKELBTI PASITA
RIMŲ VAISIAI

AVASHINGTON, spal. 24. - 
Prezidentas Hoover’is prane
šė spaudos atstovams, kad jo 
pasitarimai su premjeru La-

BUKAREŠTAS, spal. 25.— 
Buvusioji karaliaus Karolio 
žmona Elena grįžo iš Prancū
zijos.

KATALIKŲ MISIJONIERIAI 
MANDŽIŪRIJOJ

CHICAGOJE
“Drobės” gaminamoji me

džiaga laikoma viena iš ge-

POLICMONAI PAKLIUVO

CAPONE NUBAUSTAS 11
METŲ KALĖTI į riaušių. Mūsų žiniomis, ji ga-

■----- | mina medžiagą kariuomenei,
Smurtininkų vadas Alfonso policijai, šauliams, geležinke-

Coponė federalinio teismo va
kar nubaustas 11 metų kalėti 
ir sumokėti 50,000 dolerių pa-

Namuose, yJ ,
du policmonai, ir vienas vieš- 

val ’iu bus paskelbti prieš pas- bučio seklys puolė butą, ku- baudą. Be to, jis turi altlygin-
tarajam apleisiant AVashing- 
ton{k,.

NE VISIEMS BLOGI 
LAIKAI

NEW YORK, spal. 25. — 
Didysis keleivinis garlaivis 
“Majestic” praėjusį trečiadie
nį išplaukė ekskursijon į At- 
lantiko vandenyną. Garlaivy 
buvo 476 ekskursantai, vyrai 
ir moterys. Tai daugiausia 
turtuoliai ir sukčiai (gemble- 
riai — lošikai). 12-os mylių 
atstume nuo krašto garlaivy 
atidaryta smuklė. Prasidėjo 
girtavimas, lošimas ir galų ga 
le muštynės. Daugelis grįžo su 
apraišiotomis galvomis.

Atitinkami autoritetai pradė 
jo tardymą.

riam gyveno jaunas plėšikas 
. k^pngo’as su žmona.

Darant kratą, Longo’asA '■
staiga pagriebė revolverį ir 
visus tris sustatė prie sienos. 
Jo žmona atėmė iš policmonų 
ginklus ir po to abu pabėgo.

Kiek palaukus žmona viena 
grįžo atgal ir butą. Ji areš
tuota. Longo’as ieškomas.

GERIEJI LAIKAI GRĮŽTA
NEW YORK, spal. 24, — 

“American Iron and Steel” 
instituto vakarienėje plieno 
pramonės didikas Schivab’as 
pranešė, kad kraštui gerovė 
grįžta.

PASIRAŠYTA SUTARTIS

Apie 100 teatrų savininkai 
pasirašė sutartį (kontraktą) 
su operatorių unija. Mažes
niuose teatruose dirbs tik vie
nas operatorius. Didesniuose 
teatruose atlyginimas operato 
riams sumažintas 20 nuoš.

SUIMTAS ŽMOGŽUDYS

Suimtas V. Royals’as 16 m., 
nenormaliai suaugęs. Jis kal
tinamas Mrs. Ag. Levander, 
35 m. amž. nužudymu vasario 
18 d., 1930 m., Forest Glen 
miestely.

MAŽIAU NUODINGUMO

ti teismo išlaidas. 
Paskelbus sprendimų, .BR

tuojau nuvežtas į apskrities 
kalėjimą, o iš ten išvežtas į Le- 
avenwortb’o kalėjimą, Kansas 
valstybėje.

Jo advokatai planuoja ape
liuoti.

liniukams ir kitiems.
Atrodo, kad sumanūs, ener

gingi ir pinigingi amerikiečiai 
sugeba tinkamai investuoti sa
vo kapitalus Lietuvoje, o iš 
to yra didelės naudos ne tik 
Lietuvos kraštui, bet, aišku, 
ir tiems amerikiečiams.

sumanė tokį tautinį komitetą 
sudaryti. Į jį kviečiami įvai
rių svarbesnių organizacijų at
stovai. •

Manoma nustatyti pastovios 
datos, ypač Velykoms, ir me
tai tiksliau suskirstyti mėne
siais ir dienomis. Pagal vieną 
projektą metai turėtų 12 mė
nesių, bet mėnesiai būtų su
skirstyti dienomis taip, kad 
būtų lygios metų ketvirtys, 
prie kurių tektų pridėti viena 
paprastais metais ir dvi kilo
jamais metais papildomosios 
dienos. Pagal kitą projektą 
metai turėtų 13 mėn., po 28 
dienas kiekvienas mėnuo, pri
dedant prie jų taip pat vieną 
ar dvi papildomąsias dienas. 
Kiti projektai menkesnės rei
kšmės.

KIEK ŽEMES NUŠAlP* 

SINTA

APVOGTI NAMAI

Vagys apvogė valstybės 4ž 
dininko E. J. Barrett’o namus, j 
2538 W. 66 gat. Tas įvyko die
nos metu, niekam nesant na
mie. Paimta įvairių daiktų 3,- 
00 doleriu vertės.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Du automobiliai susikūlė 
ant California avė. tilto, 34 
gat. Žuvo du vyrai; Green’as 
ir Goodkowski’s.

ŽMOGŽUDE SUIMTA

LOS ANGELES, Gal., spal. 
24. — Suimta Mrs. Winnie 
Ruth Judd, kuri kaltinama 
dviejų slaugių nužudymu Pho-

KAUNE 317 BEDARBIŲ.

Žemės ūkio ministerija šiais 
metais žemės sausinimo dar
bams buvo paskyrusi 6,400.000 
litų. Iš viso šiemet nusausinta 
45,000 hektarų.

Darbo biržoje per rugsėjo 
mėnesį buvo įregistruota 317 
bedarbių; iš jų 23 vyrai ir 
294 moterys. Įvairūs darbda- * 
viai darbui reikalavo 55 vyrų 
ir 453 moterų. Ilgesniam dar
bui (pav., lauko darbams) pa
siųsta 5 vyrai ir 140 moterų.

Darbo biržos vadovybė sa
ko, kad' darbininkų labai trū
ksta. Ūkininkai norėtų darbi
ninkų, bet Kauno darbo bif- 
žoje nieku būdu negali gauti. 
Čia kasdien sėdi apie 30 mo
terų ir lauko samdytojų. Dau
gumas jų nori būti kambari
nėmis (tarnaitėmis) ir už tai 
gauti 50 litų algos mėnesiui 
ir išlaikymą. Kai čion ateina 
koks ūkininkas ir siūlo tarny
bą jo ūkyje — paprastai, vi
sos tyli. Nenori eiti iš mies
to. Ūkininkai, dažniausiai, siū
lo 30 litų algą mėnesiui ir iš
laikymą. Bet bedarbės mergi-

Paprastas vieno hektaro nu
sausinimas atsiėjo po 130 litų. 
Darbininkams mokėdavo po 5 
—9 litus dienai.

Ateinančiais metais manoma 
nusausinti apie 50,000 ha ir 
2000 ha drenuoti. Tai atsieis 
7 milijonai litų.

Ūkininkai patenkinti nusau
sinimo pasekmėmis.

2 ŽUVO, 2 GAUDOMI

ROMA (per paštą). — Man- 
džiūrija šiandie yra kinų — ja 
ponų rimtų nesutikimų arena. 
Tame krašte yra 380 misijo- 
nierių kunigų, brolių ir sese
rų, iš kurių 175 yra svetimša
liai, kiti gi kinai. Paryžiaus 
misijų draugijos nariai ten y- 
ra pijonieriad, ty. pirmutiniai 
Kristaus Evangelijos skelbė
jai.

Misijonierįų centrai yra
Mukdene ir Kirine. Šiuose 
miestuose gyvena apaštališki 
vikarai — vyskupai. Kirino

vikarijate yra daugiau kaip 
22/)00 katalikų.

Be Paryžiaus 'misijonierių 
Mandžiūrijoj veikia dar vokie 
čių kunigai benediktinai, Kve
beko j(Quebe<c) užsienių misijų 
dr-jos misijonieriai, Betle- 
jaus misijonieriai iš Šveicari
jos ir Maryknoll’o kunigai iš 
Amerikos. Pastarųjų centras 
yra Dairene.

Nėra žinomas tikras katali
kų skaičius Mandžiūrijoj, bet 
jų yra ne mažiau kaip 75,000. 
Jų suskaiči&vimas nebegali
mas, nes žmonės dažnai per
sikelia iš vienos vietos į kitą 
ir daug emigrantų atvyksta iš 
Korėjos ir pačios Kinijos.

Pranešama, kad šiandie Chi- 
cagoj vartojamas dirbtinis ga- 
zas, atmieštas natūraliu gazu, 
yra mažiau nuodingas, negu 
seniau buvusis vienas dirbti
nis.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
TEISME

Cook’o apskrities krimina
liniame teisme peržiūrėta Mid- 
lothian’o policijos viršininko 
A. A. Terry’o byla. Viršinin
kas apmušė vieną Chicagos 
gydytoją neva už nusižengi
mą trafiko taisyklėms. Teisė
jas Prystialski’s sprendimą 
paskelbs antradienį.

enix' Ariz. Slaugių lavonai 
buvo sugrūsti į dėžes ir pri- nos ir apysenės verčiau sutin

TRENTON, N. J., spal. 24. 
— Iš vietos valstybinio kalė
jimo pabėgo keturi kaliniai, 
pavojingai sužeidę vieną sar-

Valstybės policija du kali
nius užklupo komų lauke. Vie
nas iš jų pats nusišovė, kitas 
gi nužudė policmoną, bet kitas 
policmonas ir jį kulka pagul
dė.

Du kiti kaliniai gaudomi.

siųsti į šį miestą.
Suimtoji, kuri visą savaitė

ka ilgesniam laikui likti be 
tarnybos, betgi mieste, o į k)al-

GRIŽO LINDBERGH’AS

slapstėsi, prisipažino, kad nu- nią eiti nenori. Sako, 30 litų 
žudė abidvi slauges. Bet sako- algą su išlaikymu jos ir mie

ste gali gauti, Verčiau būti 
miesto bedarbe, negu kaimo 
darbininke. O kituose kraštuo
se daugybė darbininkų (vyrų 
ir moterų) ieško ir laukia — 
nesulaukia bet kokio darbo.

si, kad tai padarė gindamasi. 
Policija spėja, kad Mrs. Ju

dd turėjo pagalbininką.

TINKAMIAUSIA PAGALBA

OMAHA, Neb., spal. 25. — 
Ruedy’o parduotuvės valdyba 
nusprendė, kad tinkamiausia 
darbininkams pagalba šiais 
laikais yra padidinti atlygini
mą dirbantiems darbininkams. 
Ir tai ji vykdo.

KALENDORIŲ TAISYS

Kalendoriaus patvarkymu ir 
lietuviai susirūpino. Svetimų 
valstybių pavyzdžiu, Lietuvos 
užsienių reikalų ministerija

NEW YORK, N. J., spal. 
24. — IŠ tolimos kelionės grį
žo lakūnas pulk. Lindbergb’- 
as su žmona.

PLATINKITE “DRAUGĄ

PINIGŲ VERTE

»»

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.92
Prancūzijos 100 fr. 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

3.93
5.21

23.29
14.00
10.61
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rioinis negalima nei susikalbėti, nei susitar
ti. Tik paskiau tie piktos valios žmonės at
gauna sąmonę, ataušta karštas jų atkaklu
mus ir pradeda palankiau žiūrėti į visas žmo
nių dorovės palaikymui sukurtas įstaigas ir 
organizacijas. '

KATALIKŲ VEIKIMO CENTRO KONFERENCIJA.
Spalių mėn. 6 d. Kaune ati- platinta daug katalikiškų bro- 

daryta K. V. C. Konferenci- ši arų. Katalikų spauda taip 
ja ir socialinė savaitė. Konfe- pat gerai sekasi platinti. Tik

COUE IR PASTERAS.
D-ras Emilis Coue, papras- bretonų kaimiečių bobutei”, 

tas vaistininkas, kurs prieš Pastero institute viršum jo 
keleris metus atvykęs Ameri- karsto yra iškalti šie žodžiai: 
kon pradėjo “gydyti” žmones] “Čia guli Pasteras. Laimin- 
autosugestijos arba įkalbėji- gas žmogus, kurs savo viduje 
mo būdu, kalbėjosi su laik- nešioja dieviškumų, grožės ide-

rencijos proga J. E. Metropo- vieno “Mūsų Laikraščio”
Katalikų Bažnyčia nieko nepraranda, Arkiv. Skvireckas buvo Kauno rajone išplatinta apie 

jei valstybė nenori būti susirikusi su ja parašę8 šv. Tėvui raštų, pa- 11,000 egz.
bendraisiais ryšiais. Bažnyčia stovi atokiai reikšdamas savo ir visų daly- Kaišiadorių rajone katalikiš i raščių reporteriais. Šie statė alų ir yra jam paklusnus: tai 
nuo politikos. Bet jei valstybė kėsinasi pa- vių sūniškų klusnumą ir pri- kam veikimui surinkta per 3,- j jam įvairius klausimus, o jis meno idealas, mokslo idealas,
grobti jos nuosavybę, tada ir kantriausiai sįrįžį)h„ jausiu .
Bažnyčiai tas darosi nepakenčiama. Pir- V(> Tėvą-

minusia, valstybė neturi teisės grobti baž- ;(įajnas j.tsiunt •

i.ytinę nuosavybę, nes ne ji jas Bažnyčiai J „iki. mo teb ntmi ir npaš- 10 dėžių, 
davė. Bažnyčia tai įsigijo savo pastangomis, tališk^į palaiminimų. Kon- Panevėžio rajone yra 95 šky 
arba jai tai visa paliko geri žmones. Valsty-,įėrencijai didelės reikšinės su- riai. 7 skyriai turi suorgani- 
bė gali iš bet kokio žmogaus atimti nuosa- teikė savo atsilankymu visi zavę vyrų sekcijas. Turi bi- 
v>’bę> gali iš žmogaus viskų nusavinti, kad vyskupai, kurie buvo su dide- bliotekų iš 1830 knygų. Nuo-• • i • • • v x _ J_____ * - *

Ii u džiaugsmu sutikti. (Jany- latinių jos skaitytojų yra apie 
tojų sveikinimai visuose pa- 300. Įsteigė savo spaustuvę.

šv. 'I < 000 litų. Noriai aukoję ir pa
tai atsa. ; sauliečiai. Suorganizuotas kil- 

koiifeieneijui. nojamas jaunimo knygynas iš

dar įvairiau atsakinėjo; iš to [ Tėvynės idealas, Evangelijos 
buvo susidarusios nevienodos dorybių idealas.” 
nuomonės apie jo’asmenį ir Tai yra paties Pastero žo- 
pažiūras. Tarp kita ko buvo džiai, ištarti vienoje jo pane- 
paklaustas, kų jis mano apie girikoje. Jie ryškiai rodo tik- 
tikybų (religijų). rųjį jo tikėjimų. Pažvelgę f

“Tikyba yra gera”, - i>aster0 P“«gWk,, karta

DIENOS KLAUSIMAI
MEKSIKOS KELIAIS:

Steigiamasis Ispanijos respublikos susi
rinkimas pradėjo žygiuoti Meksikos keliais, 
kovodamas prieš Katalikų Bažnyčių.

Ispanijos susirinkimas pirmiausia atsky
rė Bažnyčių nuo valstybės ir įrašė konsti- 
tucijon, kad “oficiali valstybės religija ne 
egzistuoja”.

Po to tas pat susirinkimas nusprendė 
pašalinti iš Ispanijos jėzuitus ir konfiskuoti 
jų nuosavybes. Kitus tikybinius ordenus 

ir kongregacijas paliko, bet juos žymiai su
varžo.

Kitų-dienų susirinkimas pripažino “sų- 
žinės laisvę ir teisę praktikuoti bet kokių 
religijų, jei tik nėra priešinga visuomenės 
dorovei.” Dar kitų dienų legalizuota išsky
ra (divorsai), kuri Ispanijoj nebuvo žino
ma. --------

Kai susirinkimo daugumas pradėjo vyk
dyti smurtų prieš Bažnyčių ir priėmė prieš- 
bažnytinius įstatymus, apie 50 katalikų at
stovų apleido susirinkimų. Paskiau jie, vys
kupų komiteto patariami, grįžo atgal. Tas 
išėjimas iš susirinkimo buvo ramus Ispa
nijos katalikų protestas. Bet jis nepaveikė 
soeijalistų ir radikalų. -Pakėlė protestų ir 
pats respublikos prezidentas Zamora. Jis 

apleido užimamų vietų. Jo vietų tuojau už
ėmė karo ministeris Manuelis Ozana, kurs 
mėgina sėdėti ant dviejų kėdžių — patai
kauti radikalams ir katalikams.

Nenuostabu, jei tie visi susirinkimo/nu
tarimai išjudino Ispanijos katalikus, kurie 
sudaro gyventojų daugumų.

Šventasis Sostas kol kas nemano savo 
atstovo atšaukti iš Ispanijos. Jis laikosi lū
kuriavimo nusistatymo. Jis žino, Kad įvyks
tančių perversmų metu prieš Bažnyčių vi
sada sukyla,visos piktosios galybės, su ku-

J. Douillet.

MASKVA RE KAUKES.
Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

(Tęsinys)

Nustebęs dėl mano vizito, jis paklau 
.ė, kodėl aš •.r«ii-. uos tiesiog j jį. Aš jam 

“Tiesiog į tau stų 
kad tamsta, būdai ui1-

u urnpai atsul ju 
kreipiuosi todėl,
komunistų partijos apygardos kom iteto 
fkraiko'.i:; sekrotrius, kartu esate ir*š,au- 

lės Kaukazo diktatorius.”
Jei ši knyga patektų į draugo Miko- 

jano rankas, gal būt, jis ir prisimintų 
savo atsakymų ir man pareikštų prisipa
žinimų: “Matau, ka<i tamsta gerai infor
muotas apie mūsų valdžios snsiorgani- 
zavinių ir veikimų.” Tokio menko žygio 
dėka man pavyko nors laikinai apsaugo
ti nuo arešto minėtųjį svetimšalį. Izmk- 
dtunas eilės pasimatyti su Mikojanu, aš 
turėjau progos pastebėti, kaip tas didis

ir be jokios priežasties. Kaip tas nusavini
mas būtų neteisingas ir neteisėtas, taip ir 
Bažnyčios turtų nusavinimas yra toks pat.

Kas blogiausia, kai j vyriausybės vir
šūnes patenka Bažnyčios priešai, jie mano, 
kad jie gali visam krašte įvesti naujos rūšies

kė d-ras Coue. Ji yra nau gėrėjaniės charakteringu jos
dingą, tačiau aš netikiu, kad; baigimu.
ji būtų reikalinga. Aš esu ka- Tai yra gyvuojantis didin-

darė gilų įspūdį. Dar sveiki- Veikimas pakilęs ir žada dar 
no žodžiu ir raštu daugybę šuoliuoti, 
or-jų. Amerikos lietuvių kata- Vilkaviškio rajone yra 86 
likt) federacija sveikinimo te- skyriai. Ištremtaisiais, katuli- ,^“^7;71'piįusė’vičnas

tuliką., bct-gi nepraktikuoju ir didin«. darb’I
tikftjimn 77 šaltinis. Atsiminus Ankščiau-

“Gal' tamsta praradai savo «**»• rtskaa gražiausiai tarps-

tvarkų ir pakeisti visų šimtmečiais nusta- [legrama pasižadėjo, kaip rė- kų veikėjais (nors ir iš kitai) , reporfarįs.
nię kovoje už Lietuvos laisvę, daugelio skyrių gyventojai rū-

1
Liudas Pasteras buvo var

guolio darbininkotytų tautos gyvenimo vagų. Pridaro daugy
bę nuostolių. Išlieja daug žmonių kraujo ir 
našlaičių ašarų. Sukelia tikrų pragarų. Pa
galiau, apsižiūri, kad tai visa atlikta ne
teisingai ir be mažiausio reikalo.

Ispanija pasuko į Meksikos kelius. Duok.
Dieve, kad tie vadai veikiau susiprastų ir pa
matytų bloguosius savo žygius ir pataisy
tų tai, kas dar yra taisytina.,Šventasis Tėvas 
Pijus XI yra pasakęs, kad tokių įvykių 
metu svarbiausia katalikų apsigynimo prie
monė yra malda. Malda yra galingasis gin
klas. Visi katalikai raginami melstis už, ne
laimingųjų Ispanijų, kaip meldžiamasi už ne-Įį^ duoda daug gražių, džiugi- tro org-je politikos darbų. Bet
laimingąją Meksiką ir Rusiją. „anfių vaį5,,. deja, sutinka- tai nėra jokia politiška ar e- ] |Mt sukėlė Uek daag jrlukS-1 A, tikeiin.tu, iuo. abu ski

n,a ir tokią žmonių, kurie tai konomiška org-ja. Ji rūpinasi [Ino laikraS.iuose; įgijo „prJ> . H
nesupranta, nemoka įvertinti tik tikybos ir kultūros srities Į^,, vyr0 Jis
ir net trukdo. Buvo sekami vi- dalykais. J jokią partiją pok-jgia8i, nedaug moky--garsiau8ias> 0 d.ras Coue
si opieji, svarbus ir net kas- tiką nesikiša ir partijos dar- L Be to d„ sakosį
.iiemma. reikli rūpintas, bo nedirba. Jei kas partiskais UataliUaSf # kartu prisi i * skam.
visuomenę katalikiškai ,samo- sumetimais ją puola ir Ji S>-! pažįsta nebeatsimenąs, kad bū kai ą, autoau~stiia liks 
ninti. IvitofliLs katfllikiskorns tai dar nereiškia^ kad -j*'tų kada nors tikėjęs. Tai reiš- užmiršta?
organizacijoms padėta mora- dirba kurios partijos politišką i kia kad jia visai netikk .
liniai (dvasiniai) ir materiali- darbą. Kat. V. Centras savo T momentu stovi prieš • i, ■ . u i 7
... I- J uo momentu stovi prus vra lr vien laikinoji,

niai (medžiaginiai). Melsta veikimą, nurodymą gauna '„llsųakis kitas Prancūzijos' Paslero vardą žmoni.
katalikiško turimo knygą, vien tik ,š Lietuvos vyskupą. <ūnuS; įžynlesni8 až “pagarsėję garbingai kl)| gy.

“Gelbėti krašto vyskupanis apaštalu-1Stengtasi religijų įnešti į šei- It mes, ar. jrikiečiai, turime jusį” vaistinnikų Coue. To tik j vuog Samata.
vinie yra pati svarbiausioji katalikų veiki-i mų ir visuomenę. Norėta gau- pasimokyti ’š šios mums gimi- rai'garsiojo vyro vardas yra ____________
nio esmė. Esant kataliku,' nepakanka tikėti, > ti katalikų radio pusvalantfis, ningos org-jos Lietuvoje. Liudas Pasteras (Pasteur/,) LENKAI MOKESČIUS MO-
melstis ir dažnai naudotis šv. Sakramentais, i bet nepavyko. Minėta įvairios Stenkimės arčiau pažinti jos kurs yra tikrasis mokslo vy- KOPŪSTAIS

KATALIKŲ VEIKIMO ESMĖ.

Krašto katalikių moterų tarybos meti
niam suvažiavime Washingtone, be kitų įžy
mių katlaikų veikėjų, kalbėjo ir Jo Eks. ar
kivyskupas Fumasoni — Biondi’s, Popiežiaus 
atstovas J. Valstybėse.

Arkivyskupas tarp kita ko labai vaiz
džiai išaiškino katalikų veikimo esmę. Štai 
jo žodžiai:

“ Neatsimenu, kšd aš būčiau sūnūs ir
taip šiandie remti už išsilais- pinasi visokeriopai jiems norg tikėjęs’’, — atsakė var£inSai gyveao. Tačiau jis
vinimų katalikiškos akcijos dėdami. Visų kat. organizacijų i a ' g ue -• .
Lietuvoje. Visą. sveikintojų veikimas pagirtinas. . ! jį t° įras Coue prisipa.
linkėjimai buvo nuoširdūs, 
reikalaujanti visuomeniniam

Po to įžymiausi liet. kat. žino, kad maža mokslo išėjo 
veikėjai bei profesoriai laikė ! ir tuo, kų išėjo, džiaugiasi.

darbe visų katalikų širdžių tai paskaitas įvairiais klausimais, j Jis taip pat pasakė, kad lie
kos. Sveikintojai dar labiau jjors }JUV0 rūpinamasi, kadį paiso knygų, nes “ knygų l Į
sustiprino dalyvių dvasia prof. Dovydaičiui ir dr. Tu-

yra garsiausias XIX šimtme
čio mokslo vyras. Sukakus 
šimtui metų nuo jo gimimo 
dienos, visas pasaulis minėjo 
tas sukaktuves. Ir šiandien 
pasaulis yra jain dėkingas už 
išradimus medicinos srity. To 

Be to, sakėsi, jis! S*1 ”ebM'’ tai P”’
skaitymas neleidžia žmogui 
protauti. ’ 7Apie nuveiktus darbus pra- rauskui būtų leista laikyti pa

nešė prof. dr. kan. Pr. Kūrai- skaitąs, bet veltui, 
tis. Pareiškė, kad .pasauliečių Tautininkų vyriausybė sten-
dalyvavimas apaštalavimo dar giasi įžiūrėti Kat. Veik. Cen-| lf d rag CoU(J> Uįj paprag.

myli žvejoti, mėgsta kortoti, 
bet visam tam neturi laiko.

daryti be tikro tikėjimo, kurs 
suteikė jam jėgų ir ištvermės.

O d-ras Coue, tas papras
tas vaistifiinkas, kuo gi gali

I tas vaistininkas, kurs anuo-. su»iiyginti su Liudu Pasteru ?

sukaktuvės. Įsteigta katalikų veikimų ir tada žinosime, kaip ras ir žmonijos geradaris. Jis 
fendas. Rūpintasi katalikų ir kų mes turime veikti, vyk- nesidrovėjo viešai pasisakyti,

Būti kataliku reiškia daugiau negu medžia
giškai remti Bažnyčia ir ginti jų nuo prie
šų. Reiškia daugiau, negu katalikiškų moky
klų steigimas ir jų išlaikymds. Net daugiau,
negu katalikiškos šeimos gyvenimas. 'teigti katalikų žurnalistų sų-

“Būti kataliku reiškia mųstyti išimti-i jungų, bet įstatų apskrities 
nai katalikiškai, gyventi katalikišku gyve-, viršininkas neregistravo. Ti
nimu, taip, kad nė kiek neišryptų iš to ke- k imasi, kad ši konferencija 
lio, kurs mus veda į amžinųj; gyveninių. Ta duos naujų pasiryžimų ir vei-

Lenkijos finansų ministeris
fondas. Rūpintasi katalikų vy- dydami kilniuų katalikiško vei kad tvirtai tiki į Dievų. Kaip įteikė seimui projektų įstaty- 
rų organizavimu. Norėta įs- kimo uždavinius. saugus ir tvirtas buvo Paste-

Į darbų, gyviau 1
mo, kuriuo būtų leidžiama n-

iro mokslas, taip saugus ir. kininkams sumokėti pasiliku-
------- »--------  tvirtas buvo jo tikėjimas. Pas- sius mokesčius kviečiais, ru-

PAVASARININKŲ ROMAI teras yra viešai pareiškęs: j giais, miežiais, bulvėmis ir ko- 
------ T----- i “Ko daugiau aš žinau, to pustais. Kopūstų kaina bus iš-

Pav isarininkų centro valdy- artimesnis bretonų kaimiečiui, skaičiuota pagal vietos rinkos
gyvenimų mums užtikrina iš mirusiųjų pri- Rimas galėsiųs eiti platesne ha svarsto pavasarininkų rū- yra mano tikėjimas. Jei tik [ (turgaus) kainas, o javai ir
sikėlęs Išganytojas.” ’ darbo vaga. Kauno bažnyčio- mų statymo reikalų. Rengia- aš galėčiau viskų žinoti, tai bulvės bus vertinamos 107-

Tokia tat yra katalikų veikimo esmė. se, kioskose ir kalėdojant iš- mas planas. mano tikėjimas būtų lygus brangiau negu vietoš rinkoj.*
M———ag M———————MM——

Šiaur. Kaukazo inkvizitorius rinko ko- 
minterno naudai pinigus. Aišku, niekas, 
net nė pats Mikojanas, nemanė, kad kas 
nors “svetimas” būtų galėjęs įsibrauti į 
kraikomų, kadangi į tų šventovę tejlei- 
džianii tik tikri komunistai, todėl visi ten 
buvę apie savo reikalus kalbėjo visai at-1 
virai ir aiškiai, nė kiek manęn nesivaržy
dami. Man čia būnant ir klausantis, drau
gas Mikojanas reikalavo iš Šiaurės kau- 
kazo tekstilės prmonės sindikato sekcijos 
administratoriaus įmokėti 10,000 červoncų 
(apie 500,000 litų). Kai administratorius 
pasakė, kad jis dėl nesisekimo ir sunkių 
laikų tokios sumos neturi, draugas Miko- 
janas taip jam atsakė: “Kaip sau nori, 
drauge, bet pinigus aš turiu gauti šį va
karų. Jei čia būtų paprastos sųjungos riti 
kliavos, aš tau duočiau atsidūsti, bet 
šiuo kartu aš bejėgis: čia mėnesinis mo
kestis koininternui, ir pinigai dar šį va
karų turi būti išsiųsti į Maskvą. Tu ge
rai žinai, kad reikalas skubus. Aš šian
dien gavau iš Maskvos antrų telegramų, 
kuria įsakomu kad pinigai būtinai Šian

dien būtų išsiųsti.” Po to, staiga pertran 
kęs savų kalbų su administratoriumi, Mi
kojanas kreipėsi į savo asmens sekreto
rių, aukštų, tvirtų, su raupų IŠduobėtū 
veidu, jaunuolį: “Drauge, paruošk kvitij 
už gautus iš tekstilės skyriaus pinigus ir 
įiegistruok jį “Interno” grafoje.

Aš neskubėjau pirmas patekti pas 
Mikojanu, ir taip belaukdamas išbuvau 
toje kontoroje apie dvi su puse valandos. 
Tai buvo mokėjhno “kominterno” nau
dai pavėluotų mokesčių diena, ir per tų 
laikų aš mačiau daug panašių scenų ir 
su kitų pramonės skyrių atstovais. Taigi, 
čia aš galiu paliudyti, kaip sovietų pre
kyba ir pramonė priversti dirba komin- 
temo naudai, kurs yra svarbiausia pa
saulinės revoliucijos kėlėjas.

Aš net turėjau geros progos paste
bėti, kaip tie pinigai, kominterno naudai 
surinkti, buvo ižvežio,įami į užsienį. Čia 
aš papasakosiu du atsitikimus: vienų, at
sitikusį Italijoj, kitų — Čekoslovakijoj.

Mano sūnus, gyvendamas Belgijoj, 
Ljieže lankė inžinerijos kursus. Kartų jis

turėjo atvažiuoti pas mane į sov. Rusi
ją. Kad palengvinčiau ir pagreitinčiau 
gauti sov. vizų, aš jain liepiau vykti per 
Romų. Čia jis galėjo susitikti kai ku
riuos italų komunistų partijos narius, ita
lų palatos atstovus kurie jam galėjo pa
dėti gauti iš rusų pasiuntinybės vizų.

To dėka mano sūnus galėjo stebėti 
slaptus santykius, esančius tarp rusų pa
siuntinybės Romoj ir italų Komunistų 
partijos. Tie įdomūs pastebėjimai buvo 
paskum patikrinti S. S. S. R.-je. Komin- 
terno atstovas. Italijoj buvo daktaras 
Maffi, komunistų atstotas italų parla 
mente. Penktame kominterno kongrese ta
sai Maffi buvo išrinktas revizijos komi
sijos nariy. Sovietų pinigai, skirti italų 
komunistų partijai, aišku, ėjo per sovietų 
pasiuntinybę. Vienas tos operacijos tar
pininkas .buvo rusų Raudonojo Kryžiaus 
atstovas daktaras šoftells; jis ir perduo
davo- piniginius siuntinius, atėjusius iš 
Maskvos, o kartu su pinigais ir regnlieriš- 
kas direktyvas ir slaptas programas orga- 
nisuoti komuaistiikoins jažetkom* armi

joje ir visose valstybės aparato šakose. 
Taip tad sovietų atstovybė Italijoj tvūrkėz 
ir rėmė organizacijas, turinčias tikslų su
griauti ir sunaikinti tų pačių valstybę.

Mano sūnus, gavęs vizų įvažiuoti į 
sov. Rusiją, važiavo per Austriją, Čekos
lovakiją ir Lenkiją, ir pagaliau' atvyko 
pas maut. Jo kelionės metu iš Čekoslova
kijos į Lenkiją jam teko važiuoti viena
me vagone kartu su jaunu vyruku, kurs 
buvo nebylys ir su savo kaimynais kal
bėjosi tik gestais. Ir kaip nusteho nmno 
sūnus, kai jis Varšuvoj, kitoje stotyje, 
iš kurios traukinys ėjo į sov. Rusiją, stai
ga pamatė tų patį jauną vyrukų, jai. at
gavusi kalbos dovaną ir, lyg nieko nebū
tų buvę, besikalbantį su kasininku ir be
perkant) bilietą iki pasienio Stolfccų sto
ties. Toliau jie važiavo taip pat kartu, 
ir mano sūnus net susipažino su tuo jau
nu žmogumi; šis pasisakė, važiuojąs į 
vienų miestelį, esantį šalia Kievo, kur gy
venąs jo dėdė kepėjas.

(Bus daugiav)
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<1.1 tai ne Betliejaus 
zdė, apreiškusi pasau-

<»

ai'.
1111 Išganytojo gimimų. Čia 

-1 žvaigždė vadinasi Arktu 
ras. kuri pasižymės tuo, 
jei jus šviesa pasuks Chi- 

mgoj Pasaulinės Parodos 
Įalą ir užžiebs pavilijonuo- 

j-viesas. Tai Įvyks 9 vai.
akare, birželio 1, 1933. 
Toji žvaigždė randasi la

ki toli nuo žemes. Ji yra 
iž 240 trilijonu mailių nuo 
ioniės. Ne kam šita skaitlį- 
įė telpa į galvų. Tolybė pa 
tiškės iš šio paaiškinimo. 
Spindulys, kurs pradėjo le
di nuo anos žvaigždės, 
raks 40 metų žemę pasiek- 
1. D spindulys sekundoj 
laro 186,000 mailių. Todėl 
pindulys, kurs pasuks Pa
laidinės Parodos ratų, yra 
įpleidęs žvaigždę 1893 mė
lis, metais, kuriais ivvko 
ūmioji paroda Chicagoj.
Arkturo žvaigždės šviesa 

uis perdaryta į elektrinę e 
ergijų. O elektra iš obser- 
’aįorijos vielomis ateis 
’liieagon Į parodos runTus.

bus pagauta didžiu telesko
pu Yerkes observatorijoj, 
Williams Bay, Wis. Tam 
tikrais prietaisais šviesa

Viršuje yra p. Gordon S. 
Fulclier, Pasaulinės Paro
dos fizikos skyriaus vedė
jas. Jisai rankoj laiko taip 
vadinamų piloto — electrie 
cell, su kuria bus pagau
tas žvaigždės spindulys.

Mintis užkinkyti į dar
bų žvaigždės spindulį, ku
riam truko 40 metų žemę 
pasiekti, puolė galvon pro
fesoriui Edwin B. Frost, 
Yerkes observatorijos di
rektoriui. Pažymėtina, kad 
dabar tasai profesorius yra 
ineregys.

BAUBLYS
Daugelis lietuviu važinėja

praeis arba sušvelnės. Ispnni-i 
jos gerovė pareina nuo vienin
go visos tautos nusistatymo.
Ispanija keletu kartų buvo 
nusikračiusi karaliaus, bot' <« metimus kraikus įdomybių
jį vėl susigrąžino dėl tarpusa- i"Skodan.i, kiti norėdanu pa- 

tirti kaip verčiasi ir gyvena 
kitų kraštų ūkininkai. Kai dėl 
Įdomybių, tai jų užtektinai ga
lima rasti ir Lietuvoj. Kiek 
gražių yraSegendų ir padavi
mų iš senovės lietuvių gyve
nimo. Kiek gražių paliakal- 
nių ir šiaip įdomių vietų. Aš 
ir noriu papasakoti apie įdo
mų ąžuolų Baublį.

Jau šimtas metų sukako 
kaip nudžiūvo senatvės pakir
stas garsus Raseinių apylin
kėje ąžuolas Baublys.

Septyni vyrai vos tegalėda
vo jį apkabinti. Kiek metų jis 
gyveno, sunku tikrai pasakyti. 
Bandyta skaityti kamieno rin-

vio nesusitarimo. Katalikų 
skriaudimas visada kenks 
tautos susitarimui; ypač kada 
katalikai tokį svarbų vaid
menį (rolę) vaidino dabartį 
niam perversme. Visgi skau
du yra katalikams savo tėvy- 

1 nėj kentėti ne dėl varžymo po- 
jlitiškos pirmenybės, bet dėl 
> varžymo savo paprasčiausių 
'teisių, kurios visiškai neken
kia, bet gerina valstybę. Įžy
mus katalikų rašytojas Hillai- 

1 re Bellocas žurnale “Ameri- 
ca” teisingai yra pabrėžęs,

subarti, arba koks perdaug 
įniršęs žemaičių priešininkas 
žaibas apmalšint, o rasit lie
pti vėjams miškai įsiūbuoti, 
kad tepuvusiais medžiais ne
dorųjų kryžeivių kelius užve
rstų. Kvbųs Baublio sienoje

mediniam kotui pritaikinąs. 
Tai ieties aštrusis galas. Šita 
ietis narsaus vyro Survilos. 
Daug baisių lokių ir taurų jis 
nudūręs, daug kryžeivių iš jo 
rankos galų gavę.

Savo trobelėje P rado
sarvas, gerokai rūdžių pngrau1 vietos ir žemes darbų įrankia- 
žtas, tarytum didžiuojas, gi- uis; pakabino greta ginklų ir
riasi kita syk kryžeivių vyres
nįjį puošęs, vienų tų pirmųjų, 

kurie buvo atvykę žemaičių 
kalavijais krikštyti. Tam kry
žeiviui taip patikę Nemuno 
krantai, kad sumanęs čia pats 

| įsikurti. Radęs nepaprastai 
j drūtų ąžuolų, liepęs nukirsti
į jo viršūnę ligi žemutinių šake į koše 8 buvęs — kelius kai 
ir ant jų pastatyti trobų. Te-Hus buvo lauke pamestas kry-

<hi pjautuvus. Lietuviai senini! 
buvo išmokę žemę dirbti. Tie I 
pjautuvai buvo iš kitur į Lie- j 

tuvų atgabenti, vienas labiau) 
nulies paėstas senesnis. Jis J 
tarnavo žemaičiams dar tuo Į 
metu, kada žemės Lietuvoje j 
buv langiau. Ne vienose ran- <

kad Ispanijoje verda kova 
tarp katalikybės ir masoneri- 
jos. Istorija praeity parodė, 
kad Bažnyčia, nors ir sunkiau
sioj kovoj, galutinai laimi.
Štai, ką-sako New York Times
(spalių 15 d.) editohialas: “If lu '^ini ™Pi"vęs, vidurį K.

lt were merely a ųuestion of 
the separation of church and 
State, the Vatican would not 
need to be greatly disųuisted. 
Witli its extraordinary talent 
for patient adjustment, the 
Catliolic Ghurch could mana- 
ge to maintain itself in Spain 
just as it lias in France and 
the United States and many

ISPANIJOS KATALIKŲ VARGAI.

ukinasis Ispanijos prezi- mingų Bažnyčios ir Valstybės 
iis Alcala Zamora atsista- klausimo Ispanijoje išsprendi- 
tio. Kaip praktikuojantis mų. Jis pats laikė Šv. Mišias ; 
likus, negalėjo ilgiau tar- Kristaus Karaliaus šventėje' 
i valstybei, kuri griauna spalių m. 25 d. Šv. Petro Ba- i 
čiausias katalikų teises, zilikoje.

i kas dar gali pakęsti at-j
Įimų bažnyčios nuo valsty-1 įžymus katalikas Miguel 
(nors Ispanijoj daugumas įMaura buv?s vidaus reikahi 
likai ir tas nereikalinga), |n,lnisteris Prie AIcala Zani°; 
konfiskuoti Bažnyčios tur-110s’ Pa^ atsisakė dirbti 
ir neleisti Jai dirbti arba i kartinei valdžiai dėl jos nu-

je troboje apsigyvenęs su 30 
kareivių. Rytais ir vakarais 
klausydavęs lakštingalų, o die-

čiai, suskaityta 700, o vidurio į Įsivilioję jį i pel
jau gerokai buvo išpuvę.

Iš Baublio kamieno, abu ga

žeiviams netikėtai užklupus ir 
vėl rastas.

Ypač daug kalsiję Poškos
Uų leisdavos gilyn į žemaičius' troloelėje visokių papuošalų iš 

.pasižvalgyti. Kartų žemaičiai!žalvario h sidabro, kuriais

duobęs, Dijonizas Poška bu
vo pasistatęs savo sode trobe
lę. Toje trobelėje eiles rašy
davo. Paskui' sumanė suvežti 
į tų trobelę visas senovės lie
kanas, kurių daug buvo pririu 
kęs.

Ko toje trobelėje nebuvo! 
— Ir senovės dievų iš akmens 
iškaltų, ir ginklų, ir visokių

otlier countries. Būt it is not! Padar^’ papkių! 
be wondered at that Rome is‘. Tie visi daiktai tarytum ka 
troubled by the news from Ma

.drid continuing to show how 
iviolent and inflamed bas be-I
eome the passion of Spanish 
Socialists and others against 
the Catholic Church and all 
its works. This could not co- 
nie from the supposed most 

j catholic country in Eūfope 
I witbout causing special won- 
der. Būt there can be little 
doubt that in time — perhaps 
*»fter a long time — the hold 
of the Catholic Church upon

sistatymo Bažnyčios atžvilgiu. 
Basque ir Navarre provincijų 

nesutiks ir su tokiu nu-iCortes (seimo) atstovai aplei- 
tymu kovos. Ispanijos ka- do Posėdžius ir nedalyvauja 
ar pasiryžę nenusileisti. juose’ “ taiv Patęstas prieš 
kilti civilis karas. Bažny- katalikų varžymus. Vadinasi, 

katalikiškiausioj šaly kęs katalikų Vienybė Solidarizuo 
liaus dienas. Katalikai pri jask v’eTiybė stiprės ir
ę prie persekiojimų; tai ištesės, valdžios įstatymai ne
gyvenimo dalis. Varžymais
persekiojimais katalikai 

i pi ėja. Jau tai pastebim ir 
aivoje. Šv. Tėvas susirūpi-
Ispanijos kančiomis. Jo 
lenybė kviečia visų pu- 

h melstis, už Ispanijos ti- 
•iuosius. Jis bando įtikinti 
mus legaliai bendradar
bi su valdžia, nors vietos 
silpai labai atkaklus savo 

Intymu prieš dabartinę 
ntnlikiškų valdžią. Mat, 
gija Ispanijoje visiškai ne- 
'Ui į valdžių, tik valdžia 
d i religiją.

mriklikoje į pasaulio vys
iąs įr tikinčiuosius Pop. 

x r p

yti jos veikimų, pav., vai- 
luklėjimų — joks katali

rašo melstis už sek-

l«*s ir tonai1 kryžeivių v< resnieji dnbinda
nuklainpinę kuone su Visais VOS1- 
palydovais.

Greta šarvų pakabintas ka-' 
lavijas, žemaičio vado Dauma Į 
lito. Mat senovėje žemaičiai 
buvo visi lygūs — tos pačios, 
šeimos buvo vyresnis ir kitus 1 
namiškius valdė. Kai reikėda-!

zl. Lukminas

ADVOKATAI

narsesnis likdavo kelių sodžių 
vyresniuoju.

Jau Daumanto tėvas buvęs 
tokiu vyresniuoju. Daumantas 
paveldėjęs tėvo gudrumų ir 

lbėte kalbėjo apie lietuvių se-; narsumų, buvęs išrinktas vi-
novės gyvenimą. Pastatytas 
trobelės viduje perkūno s'ta- 
bas rodosi žvalgėsi ar visur 
žemeje tinkama tvarka viešpa
tavo, ar nereikia kur lietuviai

the Learts and traditioųs of 
the n.ass of tlie Spanish peo- 
ple will again be demonstrated 
to be stronger than any Jėgai 
decree or clause in the consti- 
tution of the republic.”

Jasys.

Pagražina Išvaizdų Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semėr
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ. DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

sn.ir’S virus

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT 
D CHEESE

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

JOHN B. BORDEN » PROBAK-
(John Bagrlziunas Borden)

ADVOKATAS
vo kraštas nuo priešų ginti, ll05 W. Adams gt. Rm. 2117 
tada vienas sumaningesnis ir Teiephone Randoiph 4727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9400

sos plačios apylinkės vadu. 
Gyvenęs aukštomis ąžuolinė
mis sienomis aptvertoje pily
je. Jo-žinioje buvo vyrų bū
rys, sargyba, kuri tų pilį nuo
lat saugojusi.

Žuvo Daumantas kovoje su 
kryžeiviais. Jo kūnas buvo 
sudegintas, pelenai su gink
lais, senovės papratimu, kal
nelyje palaidoti. Durtuvas ras 
tas tų kalnelį bekasinėjant.

Iš kitos šarvų pusės kyšo- j 
jo Baublio sienoje durtuvas,;

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. 
Rootm 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: • Utarn., Ketv., Ir Subatoe 
— 4 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatoe vakare

47thandWood DEPT.STORĘ/

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 vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po ... .<................. ......... , 79c

teikia
barberišką

skutimosi
'patogumą

namie

(PROBAK BIA.DE)

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-inritant”

AT ALL DRUGGISTS

PATENTS
laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su

apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Prl- Dykai 
siųskite braižinį ar mo
delį arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės *How 
to Obtaln a Patent’ ir 
‘Record of Invent.’ farmos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

M-A Seearlty Savlnn A CaamrcUl 
Bank BalMiac

(Dlrectl, aeroaa Street from Patent Offleei 

Wabbinoton. b. c.

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlte Išvalys susi
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus, neprl- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

tesą y-

BIA.DE
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39:PLANUOJA ĮVAIRIŲ TAUTŲ KARNIVALĄ

a

Įvairių tautų atstovai “Daily News” sušauktame susirinkime dėl sumanyto karnivalo bedarbių šelpimo nau
dai. Šiame atvaizde iš kairės į dešinę yra: x

Pirmoje eilėj:— J. R. Palandecb, I. Izsak, E. J. Kruetgen, tCli. Olsen, dr. J. W. Kobalter, J. Romaszkiewicz, 
J. M. Ullman, O. Hansen, A. Gili, P. Tomy, Ed. Le Tourneaux, and Mr. Knox. Antroj eilėj — J. Smietanka, E. 
Porsberg, P. J. Streyckmans, dr. Al. Siemens, P. Demos, H. R. Hedman, J. A. Cervanka ir V. E. Cipra. Gaila, kad 
šiame atvaizde lietuvių atstovo nėra.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

Jėzus Kristus - Karalius
sis Tėvas. Šventoji Dvasia re
prezentuojama balandžio pa

liausiąs Popiežius ne tik dva
sios dalykuose, bet ir Suvere-

vidalu. Vainiko vidury į viršų nas ir KARALIUS žemiškuo-
jstatytas mažas puošnus Kry-įse dalykuose. Jis yra tikrasis
žius. “žemės karalių kunigaikštis”

. . .. . v . . l'ies dešine Nukryžiuotojo (Apr. I, V). Jis irgi yra am
snio dalis buvo apleista, kuria kurie nušvietė dangų, kai an-' . ' > . . ... r.- »• • w • • t» - -■’ koja pastatytas kielikas. Di- zinasis Vyriausias Popiežius.

(Per neapsižiūrėjimų ši straip 
alis buvo apleista, 
čia dedame. Red.)

Rytų Žvaigždės spinduliai, 
irie nušvietė dangų, kai an

gelai giedojo piemenėliams a- 
pie ramybę žemėje, kad nu- džiųjų Savaitę nuimami pon- nes parašyta, kad Jis yra “pa 

tifikaliniai' rūbai. Kielikas laimintas ir vienas galingasis
Tu, Viešpatie, esi.ištvermių-:Sviestų. apsiniaukusį pasaulį ndiečiainas. vaizdas karalių Karalius ir viešpatau.

ginusias visais amžiais! Ir ki- į ir atgaivintų apsnūdusias žino 
to nėra lygaus Tau, Viešpa- 'nių širdis, kurios atsiduotų 
tie! Kaip sumani buvo Šv. A- , vien tik Tau, Viešpatie!

merdinti Kristų ir giliai žavi. jančiųjų Viešpats, vienas turis 
žmogaus dvasių. s nemarumų ir gyvenus nepriei- *

. . . _ . ! ’ r i Kristus yra ne tik mūsų, narnoje šviesoje
gota Sicilietė, kuri aukodama yv. prancįškau Asyžieti, į- Aukščiausias Kunigas dvasios' 15—16).
gyvybę uz tikėjimų, tare:įkvėpk luulus toį. lue£iės, ku- dalykuose, bet Jis yra ir mū-’1--------------------
“Alano siela yra tvirtai pa-į rį4 Tu turėjai, ir nurodyk mu- sų Karalius žemiškuose daly-'
grįsta ir visa atsidavusi Kn- 1US keli^ į Dangiškųjų Rojų. kuosa. “Amžių Karaliui, ne-
stui * •• •• •Visi Šventieji ir Palaimiu- mariajam, neregimam vienam

(I Tini. VI,

Peršalimas Krutinėję

a i

JUE1LIEJINIS Eli!!
Prasidės Spalių Mėn. 28 d.

Su Margumynų VAKARU

Sv. Antano Parapijos Salėj,
CICERO, ILL.

RISTYNĖS

KUMŠTYNĖS

DAINOS

MUZIKA

. , KALBOS IR

KITI MARGUMYNAI

I

Nūngi ir mes, nuolankiomis tieji danguje, melskitės, už Dievui garbė ir šlovė per am- 
savo širdimis, dėkojame Tau,1 mus, kad po mirties taptumėm žiu amžius. Amen”. (I. Tini. 
mūsų Išgelbėtojau, už tųIapvainikuoti garbe, laimėdami I, 17).
“šviesų, kuri apšviečia kiek- amžinąjį gyvenimų. Aukščiausias Kunigas arba

vienų žmogų, ateinanti į šį pa- Gerasis Viešpatie, pasigai- Popiežius, lotyniškai vadina- 
saulį” (Jon. I, 9). 4gk mirštančiųjų ir suteik jų nias PONTIFBX, reiškia Tilto

Šventoji Dvasia, beturčių mirimo valandoje tų malonę, Statytoja, Romos imperatorius 
Tėve, atnaujink šių ašarų pa-!k^ nemirtų be priėmimo Ta- vadindamas Popiežių, vartojo 
kalnę; įkvėpk žmonijai norųjį8’ esančio Švč. Sakramente, terminų PONTIFEX MAXI- 
(pažinti dangiškąjį mūsų Tė-' G«riausias Lozoriaus Bičiuli, MUS, reiškia Vyriausias Tilto 
vų ir Jį, kurs buvo siųstas Palaimink mirštančiuosius am Statytojas! tuo būdu imperato 
išvaduoti šį pasaulį iš tamsv- i žin<ųja šviesa, kuri šviestų rius pagerbė Popiežių garbin
to ų žabangų; apšviesk pašau- bangaus karalystėje. ginusiuoju vardu žemėje,
liniukus, kad pažintų Tėvo ir! Lucco katedroje yra Kry- Jėzus Kristus atvyko žemėn 
Sūnaus begalinę meilę; su- iiu8> Pagarsėjęs kailio seniau- pastatyti bei ištiesti tiltų tarp 
teik galios suprasti, kaip rei- yias pakuly. Lucchesi’s vadi- laiko ir amžinybės. Jis, kaip 
kalingą mums septynių Tavo na 31 Volto Santo. Tai reiš- Tarpininkas, pastatė tiltų ir 
išminties dovanų. Šių valandų kia tikr«i šventųjį Jėzaus nutiesė kelių iš Ištrėmimo Že- 
meldžianie Tavęs, Šventoji Kristaus atvaizdų. Tas Kry- mes per gyvenimo Raudoną- 
Dvasia, teikti mums tik vienų žius vaizduoja tiesiog gyvųjį mas Jūras į Amžinybes pa- 
iš jų, t. y. dievotumo bei pa-Į Kristų, vainikuotų kaip Ka- kraščius.
maldumo dovanų. Pamaldų-; laliM ir aprengtų ilgais pon- Jėzus Kristus yra musų 
mas daug prisidės ir padės llfikaliniai8 rQbais, kaip Auk- Aukščiausias Kunigas bei Vy- 
mums dėkoti Tau, Šventoji įščiausiųjį Kunigų. Tuo būdu
Dvasia, už suteiktas malones. >nSia *yi»boliškų ir renių Nu- 

į kryžiuotojo vaizdų^ Kristus 
Minija, š\entojo K°žan‘'aus;kaip žmonijos

Karalienė,, padėk mm įsigy-;Nukryžiuota,is Karal.ua, re
ti sielon ir kūno skaistybę .r mianUs hypostatiįk%)a 
vi»ada turėti gerą mtencijų. _ tikraaig W(Jvai| f[k;
Suteik mun« tą malonę, kad jr kaip kHniau.

būtume ištikimi Tnu, o Man- Kriljtal,s pasįaukojiinuS 

ja, ir pamaldūs rožančimakai. mir-iai už žuronijJ(

Šv. Juozapai, suteik mums į O velvetiniai rūbai,< papuoš-' 
ištvermę visame kame. Melsti sidabru, auksu ir žemčiū- 
kis už mus, kad
iš mūsų būtų “ištikimas su- manipulos (iš Alaronitų irt
nūs Viešpatyje” (1 Kor. IV,; Graikų ritualo), turtingos ženi ir visus vidurių blogumus pataisyti.

_ ! ... • . a T. A. D. products turi Ir daug klto-7). Mes meldžiame Tavęs, Šv. ringais, simbolizuoja dideų klų vaistų.
Juozapai, išklausyti mūsų nuliūdimų ir kentėjimų. Vai- Reikaumut aptieki arba ii t. 

1 ’ , .» i . ,. , A. D. products.
maldavimo, kad įgytumėm nikas yra iš aukso su spind m--
laimingosios mirties malonę čiomis vaįyomis. viršum kurių 

ir gailestingų sprendimų. vaizduojama sėdintis Amžina-

Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

BANCEVIČIUS risis su galin&um WĄLTZ, MINGILA su A. 
KRYŽIUM.

Dainuos choras, solistai, bus gražios muzikos.

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

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

LutuK^ro pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tu* laukė, tai jau yra ga
tavos.

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

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

kiekvienas gaiš, nusileidžia iki kojų. Dvi o dar milijonai n<*no.
Dabar su tais valetais gali dtdžtau-

■r. a. d.

3133 80. HALSTED STREET 

Chicago, UI.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, no pas kok] ncpa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
no pilno lfiegzainlnavlmo. Jus su-, 
’aupyslt laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
Įeito, kad jie neturi reikalingo pa- 
‘Vrlmo, suradymul žmogaus kenks- 
ningumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vl- 
dfikaa bakteriologlfikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu afi paimsiu 
:us gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryS jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegime tarnų, silpnų plaučių, aųb” 
tetgu turit kokią užslsenėjustą, (at
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję Pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101*
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po plet. Vakarsls nuo R iki T 
Nedėllomls nuo 1(1 ryto 1X1 1 .po

ptat

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

Kfc= BE

Karal.ua
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LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT. MICH.
skundžiasi, kad esą daug nuo 

•njj buvo surengtos prakalbos i ■*»«’> viskas
Ikokios ten sargybos bok5tol'»v_« nerausto.

------------ 'draugijoj;. Katbėtojum buvo ; Kiek laiko atgal šis jauni-
Didžiausia bedarbė. ’g. j fianackas. Iš jo kalbos kaitis buvo pavyzdis kitiems: 

Gal nė viename kitame J. A.1 pasirodė, kad jis esąs biblis- blaivus, niekad negerdavo.
Valstybių mieste nėra tokios das, žmonių mulkintojas, 
didelės bedarbės, kai pas mus, į Publikos buvo apie 40, o jų 
Detroite. .tarpe keli komunistai bei jų

Galima sakyt, didžiuma dar- draugai laisvamaniai, kurie a- 
bininkų tikrai badauja. Dabar, tėjo prisirengę diskusijas ves
tiniu laiku pas mus priskai-j ti. Bet kalbėtojas atsakė: “nė- 
tomą apie 145,000 žmonių be ra jokių diskusijų; kas pasa- 
darbo, neskaitant tų, kurie kyta, tai viskas tiesa” ir, pa
dirba dvi, ar tris dienas j sa-! likęs visus, išėjo >*avo bokšto 
vaitę, 6 turi maitinti gana di-; sergėti.
dėlės šeimynas. Žodžiu, pas Garbė katalikams, kurie ne
muš darbininkai ir jų šeimy-Į siduoda savęs kokiems ten 
uos susilaukė labai apgailėti- bokštų sargams mulkinti, nes,
no likimo, o da liūdniau tas, nelankydami jų parengimų, i.ktje, yra ieškomi: 
kad iš niekur nesimato švie- tuo pasirodo supratusiais. i < ikenevičiutė tuia • (Rožes 
sesnio rytojaus. Kitų kolonijų. Mums reikia remti savi, o. duktė). Gyvenusi kadaise l’e- 
lietuviams patartina neva-,ne svetimi reikalai. Įtnraus miestelyj?., Varėnos
žinoti į Detroitą. , Spalio 13 d., gal, per neat-rimt., Alytaus apskr.

Naudodamies bedarbe, viso-! sargumą, o, gal, kartąįs “in-J G-ntautaitas - Dargurienės. 
kie laisvamaniai visais būdais i žinierius” buvo biskj - įgėręs, jL : l ietos,l
bando savo kromeli garsinti, i ištiko nelaimė viename lietu- 

Spalio 18 d., Lietuvių sv.etai, viškame bravare, kur buvo

DRAUGAS
varomas munšainas: netikėta iporą metų grįžo atgal į Ame- 
pradėgęs katilas. Savininkas' rikų.

Dabar teko girdėti kad ka- į 
pitonas Darius rengiasi lėk
tuvu skristi per jūras į Kau-

l)abar-gi ne tik pats pradėjo 
gerti, bet da ir kitus nuody
ti.

Tai vis proliibicijos vaisiai.
P. P.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

PAIEŠKOJIMAS.

Šie asmenys, gyvenų

ir

—

Tel. Ciceio '8756

DAKTARAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COIRT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-13 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

šj Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350 Telefonas Grovehill 3262

DR. J. J. K0WARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2380
Valandos; 2:4 po pietų ir 7-9 v. ▼. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

ną, i laikinų Lietuvos sostinę. 
Tai didžiausias pasiryžimas,;

— leistis į tokių pavojingų! 
kelionę. Bet kapitonas Darius 
jau apie 10 metų lėktuvu skrai 
do; galima sakyti, kad gerai 
prityręs ir jis, imdamasis
didelį uždavinį atlikti ir Lie-Į 
tavos garbę pakelti, tai tik-; 
rai ir padarys.

Bet' mums, lietuviams, gal ' 
didžiausia nelaimė ta, kati mes 1

savo tarpe beveik neturim1!
milijonierių, kati tokius daly- i 
kus remtų, t. y. finansuotų. 1 

Tad ir šiame kapitono Da-j 
riaus žygyje gal didžiausių 
kliūtį ir sudaro finansai.

Čia, mat pats lėktuvas yra 
pusėtinai brangus, norint, įsi-1 
gyti tinkamų tokiai kelionei. 

Būtų malonu išgirsti per;
į spaudų arba tiesiai iš atskirų 1Gyvena | r ... . •j asmenų, kiek atsirastų mūsų I 
lietuvių tokio patriotiško rei-' 
kalo rėmėjų, kurie ryžtųsi ka- j 
pitonui Dariui pagelbėti ir to- Į

A nie

G R A B O R I A L

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street

SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4083.

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

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

Tel. Cicero 5»27

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply*’n dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

\ O f i i a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevar^ 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Ui

gimines.
Chicago je.

Gndzinaviėit.:, Juozas .1 Jo
ti..s. Kilę iš Ūdrijos vals., A- 
iyiauš apskr. Gyveno Parnas- 
-•.is. Pa., ir T .treil, Michignn.

..onaitis atba Jonaitis, Be
nediktas. Gyvenęs Cliicagoje. Į

Kekio-Daiį,iiro Antano, gi 
minės. Gyvenų Čhicagoje

kio garbingo tikslo pasiekti. • 
Malonėkit atsiliepti. Nebūkim 
mes visada paskutiniai, visam 
pasauly atsilikę.

Čia reikia energijos, pasiry- į

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir c’» roti iškas ilgas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną bu© 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškblno 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. Su. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

/
Rezidencija: 6628 So Richmond 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 

Antras ofist-e ir Rezidencija

DR. A. J. JAVOIŠ
2 y iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD Vat:

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — i2 vai. ryto. Nuo i vai. — i Offt.cc: 4459 S. California Avė. 

4 Ir. 6:30 iki 8 v«.l, vakare
Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 

Nedėliomis pags< sutartj

Nedėlioję pagal sutarti

Mažeikiai, Matas ir Pranas./’'."'" » lietuviai | 66()4 g ARTESIAN A VE.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

B ALSAM UOTO, JAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7482

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5208-8418

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

Kilę iš Ūdrijos vals., Alytaus 
apskr. Gyveno Detroit, Miclii- 
gan.

Pilibaitis Jonas kilęs iš Že
maičių Kalvarijos. Gyveno 
Westvillę, III. iki 1909 m., vė- 
iau Cliicagoje ar Cl-uagos a- 

pylinkėje.
Šarkis Rapolas (Prano sū

nūs). Buvęs aklųjų prieglau
doj Chicagoje. Apie 50 metų 
amžiaus. Kilęs iš Vyžuonų 
įiiestelio, Utenos apskr.

Sienkevviecz (Sinkevičiai), 
Stanislovas ii; Rožė. Iki 1913 
m. gyveno Čhicagoje.

Soltanas Antanas (Antano 
sūnūs). Buvęs Amerikos ka
reivis. Gyveno kadaise Clii- 
cagoje.

.Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti: ir kiekvie
nas, kas ką nors apie juos ži
notų, prašomas suteikti žinių, i 
Kent kokia žinia bus brangiai j 
įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Rooin 1904
201 Nortli Weilw Street 
Chicago, 11L

viską gali padaryti. 'Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Taigi, valio kapitonui

riui! Tegu Įvyksta garbingas 'Šventadieniais pagal sutarimą. 

Tamstos darbas, kuris pakels { 
visos tautos garbę!

Aš neabejoju, kad atsiras į 
didelių patriotų, kurie mielai Į 

padės tą sumanymų įvykdyti, iI
P. S. Būtų labai gera, jei j

Rez. Tel. Hidway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1712
ir kiti mūsų laikraščiai šį ma-; valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėiiak 

ir Ketvergais vakareno straipsnelį persispausdin- j -— 
tų. Žemaičių Jonas, j DENTISTAI

Nuo š. m. lapkričio 1 die
nos Klaipėdoje steigiamas 
Sov. Rusijos konsulatas. Ru
sijos prekybos atstovybė Lie
tuvoje taip pat mano atidary
ti savo skyrių Klaipėdoje.

AKIŲ GYDYTOJAI:
SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akfų {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemitno, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nuirau

Phone Boulevaid 7942

DR. G. Z. VEZELIS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 8222

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WĖST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

LIETUVIAI DIDVYRIAI!

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7491

OR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r*- -

nata

oj GI IlUtUVIS K<j, nors daryt - catarrietus. Atitaisau trumpą, regys- 

pasiryžta, tai ir padarys; tas 
jau iš seno žinoma. k

Lietuvis Jack Sliarkev, pasi 
ryžo, sumalė italų milžiną - 
ir viskas, ir siekia aukščiau-

,sio titulo, t. y. Amerikos kuin-ikreivąs akis atitaiso į tkvm- 

štininkų čempijonato titulo. Ir1 PĄ su nauju išradimu

tikrai galima sakyti, kad jei
I tik jis panorės, tai ir atsisės

utsitlkįlmuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

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

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

TeUfanai; 7ASDS 1741 ir 1742

Į tą aukščiausio kumštininkų 
čempijono krėslų. Bravo vy
ras, lietuvis.

Be to dar, manau, kad dau
geliui yra žinomas lietuvis pa
triotas kapitonas Darius, ku
ris 1920 metais išvyko į Lietu
vą kaip savanoris ir ten įsto
jo į Lietuvos kariuomenę, t. 
y. | karo mokyklų; baigęs ją, 
įstoja į Lietuvos aviacijų kur 
|>asiekė net kapitono laipsnio, 
ir iš ten pasiliuosavęs prieš

Tel. Boulevard 7589

Tsi. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V SPECIAJ.ISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 0—S

Nedėliomis: nu» 14 iki 12.

, SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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

Ofiso Tel'. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6800 S. Artesian Av4
Valandos: H ryto iki 4 po pietų

t iki 8:30 vakare

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto iki * 

vai. vakare
Nedėliomla ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gasas, X-Ray. eto.

Tel. Republic 7690

DR. i R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-5 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nadėlloj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gas Eztraotlon
Vai. 0-9. Nad. 9-19

6668 80. WE8TERN AW.

Tel. Webtworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8009

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DO WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Mbterų iri Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

platų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 iki 11

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

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

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

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

Tel. Kenvood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700 

Raa. Tel. Prospect 0610

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE
Tel. Beverly 0870

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Razidencijos Tel. Placa 8206

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik', 8 po pietų 
Nuo 7 iki 0 vakare 
Nedel- nuo 10 iki 12 dieną

DR. B. ARON j
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez.’ 6425 So. California Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 ▼. v. Išskiriant Ket-

-------------------------------------“*'■
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Rea 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

< VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:80 vak 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

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

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

(Vakarais: Utarnlnke ir/Ketverge iki f vai.).
Seredomls ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rea Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Vai: 1-9 ir 4:89-9:80 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus
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C H I C A G O J E
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ APSKRITIES
SUSIRINKIMO.

KAM?

Bridgeport. — Kam skelbia
ma ‘‘Drauge”, kad A. R. D.

party”2 sk. rengs “buneo 
spalio 28 d.?

O gi tam, kad katalikų vi
suomenei pranešus, kad ją

Mar. Kol. Rem. apsk. susi
rinkimas įvyko spalio 21 d.

Kun. Draugelis pranešė, kad ! 
piknikas, įvykęs rugp. 16 d.,!
Vytauto parke, pelno <lavė|sukvielus "paremti gražų ir 
$139.1X1, o Labor Day ^va* Į Šventų rėmėjų darbų. Jos ne 
žiavimas į Marijonų ūkį virš zl u »»T\ ca I»z\4- 4-n v\n m XvTnv»4/\
$300.00.

PIRMOJI AMERIKOS LIE- niečiai. Juodu gražiai kumš- 
' TUVIŲ SPORTO 

DIENA.

kuris reikia pasakyti, jaunas, J. Pašera Gary 
bet gabus, stiprus ir ateičiai Bakutis Prov. 
daug žadąs rislikas. žinomas Urba Brid. 
kaip “Redhead”. Prieš Požėla C. Kibelkis S. C. 
išsilaikė 10 minutų. . Dobrovalskis W. S.

Trečia pora, vėl Požėla, ri-> 
tosi su Lazausku-Lasky iš 
Philadelphijos, kuris, atrodo 
smarkus ir labai stiprus vyras.
Kaip prityrusį ristiką ir jau 
antrą, kartą risdamasis Požė- ^anstavich N, S.

Drazdauskas N. S.K
Carpson Brid. 
Milkentas Gary 
Zevatkfcuskas S. C, 
Micevich Brid.

177. 4 
176. 5
174. j ________
173.14 Chicagos teatre rodoma vai 
172. 6 zdas “Get — Ridi — Quick 
171.13 ;AValling-ford.” Juokų už 
171. 5 milijoną dolerių.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Maspeth, L. I., N. Y. —
Rugsėjo 27 d. Klaščiaussau dirba, bet tų pasišventė

lių, musą tautos vaidelyeių1 , - . ,.. . .
Kolegijos šventinimo iškil- seserų kazimieriečių naudai, Per e ir saeJe iv.' o pumoj i 

— - ' ' Amerikos lietuvių Sporto

170. 
169. 
168. 
167. 4čiavosi, bet jpu stipresni ir 

smarkesniais smūgiais užsikir
to. Abu išėjo lygiomis. i * ~ . /- — - -« — pnbnt!

v • *• ! nutę. Tai buvo žvaigždiniai 1 baryYpatingai gražia! ir stip-Jg Brid
A. Kibelkis S. C.

Pasibaigus ristynėms Bago Dargužis Prov. 
čius su Valu parodė gražių Pečiulis S C 
sportiškų “triksų”: vienas ki- JUcionis Prov

la paguldė per 21 ir pusę mi- Lash S. C.

Oriental teatre teberodoma 
“Susan Leno t.” Dalyvauja 
Greta Garho, Clark Gable ir 
kiti žymūs artistai.

165. 4 į Roosevelt teatre rodoma 
164. 7 “The Mad Genius.” Dalyvau 
164. 4 ja John Barrymoro.
164. McVickers teatre rodoma
163.10 antra savaitė “Alexander Ifa- 
163. 8 milton,” dalyvaujaant artistui
162.10 George Arliss.
157. B 1 United Artists teatre rodo- 
154. 8 ma “The Unholy Garden.” 
154. Dalyvauja Ronald Colman. 
152. 2 —___________
150.11 
143. 8 
139. 4

135.5 
128. 8

riai pasikumščiavo Charles 
Wize, 156 s v., su Petru Jen- 
kins, 158 sv. ši pora kumš- 
čiavosi gražiausiai. Jų tech-

mėse Cliieagos apsk. vardu vienuolyno paramai 
sveikino gerb. kun. J. Mačiu-. 
lionis, įteikdamas
kų; taipgi pažymėjo 
bar Thompson
čių kolegija padaugino profe
sorių skaičių.

Kas dėl Rėmėjų V Šeimoj širdies žmonės. Jie savo įstai- aP*e tūkstantis. Apie 9 vai. 
kuris įvyks lapkričio 29 d., Igas remia. Ypaš dabar sese- vak- buvo aPie Pnsantro tnks- 
West Side, Cliieago, Ilk, dran- rims parama labai reikalinga. anc10-
gijoms pakvetimai jau išsiun-1 Įsirašė 100 naujų mokinių A- Piknikauta, šokta, kalbėta-, 
tinėti. Nutarta dvasininkus ir ikademijon. Lėšų pasidarė apie si ir linksmintasi iki 5 vai. Teisėju buvo Justinas Siru- 
profesionalus laiškais kviesti Į $4.000. Vis Vienuolynui sko- vak.' Tada vakaro vedėjas p. tis, žinomas jau sporte pakilęs 

J. Ginkus atidarė programą kumštininkas, studentas.
\ 'ir, pasakęs keletą žodžių, per- Ristynės.

O mokinės ne visos mokės g^a^_ pįrmosjos Amerikos lie- Ristynių programa buvo 
už mokslą, nes laikai prasti. “Sporto Dienos” tiks- ypatingai graži ir nepaprastai

Tad rėmėjos, rėmėjai, prašo- M nūJįTiesti p. J. Valaitį, ku- įdomi.
mi į talkų. ■ rįs parejį|{^i kad sekančiais Pirmiausiai ritosi

Diena”, su pikniku ir šokiais.

siiniKo vos -tou sumai, račiau, |ionumas. lai žvaigždinis bau-
Lietuviai katalikai gražion vakarui art6jant’ dasipildė tas. Išėjo lygiomis.

Visiems kumštininkams bu
vo nustatytas laikas kumščiuo 
tis po 3 roundus, dėl to ir per
svaros nepamatyta.

Kviete iš publikos porą vyrų, Pranaitis Brid, 
kuriuos viena ranka pakėlė Savickas Prov. 
į aukštį ir gražiai nuleido že- Shakes Gary
myn- ' J. Kaminskas N. S.

Teisėjai buvo: Bensonas, bu- Sirvinskas Gary
vęs Philadelphijos magistrą- Regasius S. C.

Į K. V. C. revizijos komisi
ją išrinkti: atsargos' genero
las Galvydis-Bikauskas, dr. 
Kaškelis ir Lapšys.

į Seimą. Seimas prasidės baž- , la. 
nytinėm iškilmėm. Per Seimą 
bus skaitoma du referatu. Sei
mo dalyviams bus duodama 
atmintis — puiki knygutė.

Seime reikėsią aptarti orga
nizacijos stiprinimo klausi
mas, organizavimas apskričiui 
kitose valstijose, ypač Rytuo
se.

Apskritys prašo skyrių, 
kad visi paruoštų trumpus sa
vo veikimo pranešimus V Sei
mui.

Pasitarus smulkesniais rei
kalais, sekė pranešimai iš sky 
rių.

Cicero sk. atstovas p. Ja
nušauskas pranešė, kad vasa
ros metu veikimas buvo su
mažėjęs.

Winter,

to teismo teisėjas, dabar advo
kataująs Philadelphia ir p. 
Ed. Rudnikas.

Sporto vakare dalyvavo į- 
vairių grupių žmonių.

Pasibaigus sporto progra- 
mui, šokiai tęsėsi iki vėlumos.

Rap.

Agatonas. Z A»

“Buneo” labai pigi; įžanga, metais Los Angeles, Califor- 202 sv., iš Chicagos, su Bago- 
tik 50c., o bus “door praizes”, nijoj, įvyksta pasaulinė spor- čium, 164 sv., iš Philadelphia. 
užkandžiai, dovanos. (to olimpiada, kurioj dalyvaus Laimėjo Winte» per 13 min.,

Prašom nepamiršti spalio ir Lietuvos sportininkai. Jie- paguldydamas Bdgočią.
28 d.

R.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Kun. A. Andriušis jau 
sugrįžo iš Šv. Kryžiaus ligo
ninės, po laimingos operacijos

ms New Yorke sutikti ir pa-1 Nepaprastai įdomiai ritosi 
gerbti Amerikos lietuviai spor Požėla, šio sporto vakaro ini- 
tininkai ir sporto rėmėjai pa- ciatorius ir vienas geriausių 
siryžę surengti vakarienę, ku- lietuvių profesionalų ristikų 
rios tikslui ši diena jau ir ruo- Jis ritosi su dviem gabiais ir 
šiama. " stipriais ristikais. Pirmiausia

su B. Valu iš Philadelphia,
Kumštynės.

A * . ' *
Perstatomi kumšči uotis: F 

pilnai sveikas. Aukštai įverti- Taputis, 115 sv., ir Antanas j
na Dr. A. J. Jovaišą, kaipo Rutkus, 118 sv., abu iš Brook-

North Side — A. Bacevičius 
pranešė, kad sus-mai įvyksta, 
nors neskaitlingi.

Brighton Park — F. Vaiče-

: vieną įžymiausiųjų chirurgų ir lyn, N. Y. Nors jauni vyrukai, 
gydytojų, kuris taip gerai, bet abu gabūs ir miklūs spor- 
sekmingai ir vien tik lokaliu tininkai.
nžmarinimu padarė operaciją Antroji pora buvo J. Paške-

ENDIVIDUAL AVERAGE3
I. ' ,

K Of L Bowling League
Zaura W. S. 92. 9
Vaičiūnas W. S. 191.
Žemaitis W. S. 185.12
C. Kaminskas W. S. įąi.ii
Gramontas Brid. 181. 3
Kisiel N. S. 178.10
Cemauskas Prov. 178. 1

KALBĖK ANGLIŠKAI!
nezinystę: ir vargus gali

ma NUGALĖT TIK MOKSLUI
Amerikos Lietuvių Mokykla yra 

vienintele anglų kalbos mokslo {- 
staiga Amerikoje, čia mokinama 
kiekvienų, žmogų lengvai, greitai, 
gražiai-taisyklingal 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 piiietystes, 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.

R. ANDRELIUNAS
(Marąnette Jewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

bus dykal nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemlock 83*80

Z
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit _____

GREEN VALLEY 
PRODCOT8 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4444 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1388

“DRAUGO” jubiliejine talka
----- -----------

MŪSŲ 8PAUD0S TALKA PRASIDĖS SU 
PROGRAMŲ CICEROJ

iš dainų, ristynių, kumštynių 
ir baliaus. Gerb. kun. A, Vai-

-t-

I 8 JR E N D A V I M U I

I Subiysuosim pilnai forniš. 5 kamb. 
šilima, pigi renda, 641 O ak dale avė. 
1-mas.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus,

Programe dainos, ristynės, 
kumštynės ir šokiai.

Dienraščio “Draugo” ir ki- čunas, 8v. Antano par. klebo-
įvyksta kiekviena mėnesi srv- Dr. A. J. Jovaišo specialvbė i- lovaitis, 155 sv., abu brookly-ltų katalikišku laikraščiu tai- nas ir “Draugo” bendrovės t,k ua >»«®- Pllnas kambarys šių Musų patarnavimas yra grei ” , , . , T i .......... . mkandų: dailus parlorlaus setas, . . ,
vai svarstoma dr-jos reikalai įVertinama, kadangi du įžymus ka prasideda šio mėnesio 28 Pirm-» šiam darbui pritaria ir supamasis krėslas, 9x12 amerikonis- tas, geras ir nebrangus.

d. žino tarpa kviečiami tai- »PČj«. tad vajam pradžia tau S,“ Mes pervežame daiktus iž
Monikai ir ji. regiatrnojami. sėkminga, cicerieflai j vajau. miestns

kauskas pranešė, kad sus-mai Ihe jokio skausmo. Tuo labiau vičius, 156 sv., ir Jack V,?ns-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
veik dykai « kambarių .forničiūs ir kitokius dalykus. 

Pulkus rakandai, vartoti 60 dienų, !

ir smarkiai darbuojamasi. n garsus chirurgai ir gydyto- .
J ~ , - k , • , • • . I urgai atliekamas. Visa. Iigo-Vflest Side — A. Grybas pra jai buvo atsisakę operaciją da- . ®¥. . , . . , ,. , . ..-s. . . mne labai išmintingai ir sunešė, kad sus-mai įvyksta ryti, kaipo pavojingą gyvybei.

ir

skaitlingi pardavinėjama šeri- Kun. Andriušis giria ir li- 
jos, rengiamos prie V Seimo goninę, kuri yra gana gražioj 
ir prie vakaro, kuris įvyk?
trumpoj ateity. maistingas ir kupinai ligc;

maniai vedama. Sesutės tikrai 
specialistės savo užduotį atlie
ka tobulai ir pilnai yra vertos

Sus-mas baigtas 9:30 vai.
vak.

Sekantis — priešseiminis' 
sus-mas įvyks lapkričio 11 d., 
Auirjs Vartų mok. kamb.

V. Petrauskas, rašt.

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu- ’ 

viams pirkti anglis iš CRANE . 
COAL COMPANUOS. Gausi-! 
te geras anglių ir pigesne kai
na.
Pocidiontas Mino Run SA.75 tonas . 
Pnchontas Lnmp or F.gg 10.00 tonas 
Rlark Band Isimtp g.BO tonas '
Groen Valloy Lrnnp 9.50 tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes t 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY į
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

ietoj. Maistas geras, sveikas, . . , •
įai lige ■Pagar'X)S> ir dėkingu-
Priežiūra n10’ ne nUO sa5nW^’ *r 

svetimtaučių, kurie patenka į
niams duodama, 
stropi, patarnavimas greitas ir 
mandagus, slauginimas kuk
liai, rūpestingai ir labai sąži-

čia norime priminti, kad mū
sų spaudos talkininkai savo 
kilnų darbų pradės su atitin
kamu programų Šv, Antano 
par. salėj, Cicero, UI. Progra
mas bus įvairus. Jis susidės

vakarų skaitlingai atsilankys. riešuto melžto valgomosios setas, 6

Suvažiuos žmoni!} ir iž kita ĮVAIRUS KOHTRAETORIAI
kolonijų pamatyti, taip U» gg; -----------------------------------------
lrilnna spaudos platinimo dar- I rytus nuo Cottage Orove avė., tel. 
i. TTjt . . lu 8tewart 1875.
bas prasidės ir pasigėrėti 
grašiu programų.

Už g«rų automobilių imsiu skalbia
mųjų mašinų ar kitkų. 100 W. Mar- 
ųuette Rd., -Normai 8070.

Šv. Kryžiaus ligoninę.

Rap.
GAVO PINIGUS LIETUVOJE 

Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys;
REAL ESTATE

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

TADEUŠAS
STANISLOVAJTIS

Mirė spalių 23, 1931 m., 4 vai. 
vak., sulaukęs pusamžio metų. 
Kilo Iš Šiaulių apskr., Rudiškių 
pa rap., Staneilų kaimo. Ameri
koje Išgyveno 32 metu.

Paliko dideliame nultudlme 
moterĮ Marijonų po tėvais Sta- 
kėniutė, dukterj Stanislavų, 2 
sunu Kazimierų ir Jonų, moti
nėlę Ievų, du broliu Karoli Ir 
Adolfų, du pusbroliu abu Pran
ciškai Ir gimines, o Lietuvoje 
seserj Onų ir švoger).

Kūnas pašarvotas 7236 So. 
Pairfleld avė.

I-aldotuvės Įvyks Antradieny
je, spalių 27, Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas Į ftvenč. Panelės 
Gimimo parap. bažnyėlų, ku
rtoje Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio stelų. Po pamaldų 
bus nulydėtas J flv. Kazimieru 
kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Duktė, Ru
nai, Motina, Broliai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab.
liud. tkls, Tel. Varde 1741.

A|A
KAZIMIERAS MOCKUS

Persiskyrė/ su šiuo pasauliu 
Spalio 24, 19 31 m., 10:00 Vai. 
ryte, sulaukęs 41 metų amt.

Gimęs Lietuvoje Tauragės ap. 
Kaltinėnų parap., Numinlko 
kaime, i

Paliko dideliame nultudlme 
moterĮ Cecilljų, 1 dukterj Bar- 
borų, 2 sunu Kazimierų Ir Al
bertų. 2 Svogerkas Ir švogerius 
Alena ir Aleksandrų Januškas, 
Johanų ir Aleksandrų Adomai
čius ir gimines Amerikoje, o 
Lietuvoje paliko 1 seserĮ Onų 
Burnlckienę.

Kūnas pašarvotas 827 West 
34 Place.

Laidotuvės Įvyks Trečiadieny
je, Spalio 28, 8:00 vai. ryte Iš 
namų Į Sv. Jurgio par.-^Jiožny- 
člų, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o 
Iš ten bus nulydėtas Į ftv. Ka- 
zlimero kapines.

Vist a. a. Kazimiero Mockaus 
giminės, draugai ir pažĮstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutelkti Jam pas
kutini patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame Moteris, du
ktė, minai, seserys, švogerial ir 
giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis Tel. Blvd. 4l«9.

Brigita Leškauskaitė 
Pranciška Oalkienė (3) 
St. Kondrotas 
Kaz. Rakauskas 
Jonas Šantaras 
Agota Giedraitienė 
Eva Dargienė 
Kaz. Martinkns 
Juozas Šlajus 
Jonas Rabačauskas 
Eleonora Danikanskienė 
Johana Susnickienė (2) 
Juozapas Malonė 
Teklė Vasiliauskienė ' 
Frank Kelpšas 
Ona Bnkantienė 
Vladas Kodis 
Pranciškus Laurinavičius 
J. Rasteinienė 
Mike Y asas

Solomeja Kazlauskienė 
D. Jankevičius 
Jonas Matelionis
U. Mickevičienė (2)
J. Samoška
Uršule Vaičikauskiene
V. Žolimienė
J. Paulikas (3) i x 

Rozalija Gubistienė
A. Peldžius (2)
J. Lecaitė 
Pominikas Mankus 
Sesuo M. Bronislava 
Antanina Grinienė 
P. Šūkis
Ona Astrauskienė 
Marijona Tranjienė 
Ona Mockienė 
T codora Atroškienė 
lp. Labanauskas 
A. Bacevičius 
A. RadoniskisTeklė Vasilaiusklenė

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR, ' 
2334 So. Oakley Avp., Chicago, BL

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

Mainymui ar pardavimui
mūrinis namas (cottage), 8

kambarių. į
4158 So. Campbell Avė. I o®n®halis kontraktorius 

Statau namus kaip muro taip ir 
Tel. Virginia 1394 'biedžlo nuo magiausio iki didžiausio. 

_____ _______________________________Kainos prleinamiauslos.
2452 WEST 69th STREET

Telef. Republic eS9«

D. GRICIUS

Pigiai • kųmb. med. cottage, ge- ' 
stovy, furnoce šilima 4522 Oongress.

Ar ieškai namo ir 1-mog klesos 
investmento? Pamatyk 1454 Pratt 
blvd., naujai ištaisytas Ir išmaliavo- 
tas. Lotag 63.8x178, bisnlul zonuotas 

;Vol. 8, uebus mainų, pigiai nuo aav.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
Puikus 2 flatų plytų namas 2 H 

metų senas, po 5 kamb., k. v. š„ tai-
lių maudynės, 2910 N. Mango avė., ______ __
312,500, 32,000 cash, 2 bloku Į vak. 6504 S. WASHTENAW AVĖ. 
Central avė. Atdara sub. ir ned. po
pietų, Sav. Long Beach 0181.

NAKŲ STATYMO KONTRAK
TORIUS

I 5 KAMB. PLYTĮT NAMAS ***** **l*t 
8 kamb. natas, atikas, stikliniai Homlock 88«7 

užpak. porėtai. Įėjimas iš fronto ir
užpakn sav. išvažiuoja. 6417 So. Ho- 
nore St. JOHN YERKES

Namų Teist. 
Republic 5688

FARMOS
Į 80 ak. ferma Wla, gyvuliai, mašl- i 
nerijos, mlškoe, bulvės, geri namai, ' 
gera Žemė. 81,700 cash, ^1,800 
morglčlų po 4%. Sav. 2943 Natoma 
Avė., State 8470.

• Pardavimui 80 ak .pieno Ir vištų 
ferma. Jokių" mainų. Box 12, North 
Judson, Ind. <

' Vieno akerlo vištų fermos — arti 
gelšk. stoties prie valstijos kelio, 3300 
cash. likus) geromis Išlygomta Beh- 
rena 587 State Rd. Arlington Heights, 
UI.

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos 

2422 WEST 69th STREET

Tsl. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOKEPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektros retkmenoe Ir flkščle- 

rtal. įvedamo elektrų J namus Ir 
dlrbtuvėa '

K Halsted St. 9


