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WASHINGTON’E TRIUKSM LAIVYNO
BRIAND’AS NENUMATO TIKROJO 

KARO DEL MANOMOS
Bulgarijoj įsteigta apaštališka 

atstovybė
KOMITETAS J TALKĄ ANGLIJOS 

MINISTERIŲ KABINETUI

KATALIKŲ VEIKIMAS 
AUSTRIJOJE CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PREZIDENTAS PRIEŠ 
SAVO PRIEŠUS

MANDŽIŪRIJOS KLAU
SIMAS

Louisiana valstybės leitena
ntas gubernatorius P. N. Cy- 
r’as sakosi jis yra tikras šios

' VIENA, spal. 39. — Krikš
čioniškoji meilė Austrijoje 
šiandie pasireiškia katalikų 
veikime. Iš visų krašto dalių 
girdimi pavienių asmenų ir 
grupių pagalbos šauksmai, ir 
katalikai visomis pastangomis 
imasi šelpimo darbo.

I Kiekvienas Austrijos katali
kas jaučiasi neturįs teisės pats 
vienas sočiai pavalgyti, kol 
pirmiau nesušelps alkstančiųjų 
bedarbių, kurių yra dešimtys 
tūkstančių.

Katalikų veikimo organiza-

ABEJOJA DĖL BAUSMĖS , PASKOLOS ŪKININKAMS
VYKDYMO | ------------
__________________ j Kaip pramoninkas, preky-

Per Chicagą pravažiavo bu-j bininkas, taip ir žemės ūki- 
marynų maj gen. Būt- ninkas yra reikalingas kredi

tų. Skirtumas yra tik tas, kad
vusis
ler’is. Jis reiškė abejonės, 
kad Capone’i kalėjimo baus
mė būtų Vykdoma. Krašto ju
ridinė sistema labai supainio
ta (komplikuota).

PRIEŠ NAUJUS MO
KESČIUS

Illinois’o gubernatorius pa-

IŠ VILNIAUS KRAŠTO

WASHINGTON, spal. 30.! PARYŽIUS, spal. 31. — 
— Laivyno sąjungos (organi- Mandžiūrijos reikalu šiandie 
zaeijos) pirmininkas Gardine- daugiausia rūpinasi Prancūzi- 
r’is nesenai per spaudą, ėmė jos užsienių reikalij ministeris 
pulti prezidentą, dėl jo ekono- Briand’as, nes jis yra T. Są- 
miško nusistatymo karo laivy- jungos tarybos pirmininku, 
no reikalu, dėl jo pastaugti
mažinti išlaidas karo laivyno 
išlaikymui.

Gardiner’io raštas sukėlė 
daug triukšmo pačiam karo 
laivyne. Dabar prezidentas 
Uoover’is atsisuko prieš Gar-
diner’j. Reikalauja atsiprašy- tų atsakomingi 
mo. Prezidentas skelbia, kad nukentėtų, 
jis paskirs komitetų, karo lai
vyno stoviui ištirti. Sako, tas 
komitetas suseks, kiek teisy
bės yra Gardiner’io iškeltam 
kaltinime.

Gardiner’is atsako, kad ko
mitetą turėtų skirti ne prezi
dentas, bet kongresas.

ūkininkui dažniausiai reikali
nga ilgalaikio kredito. Trijų 
ar keturių mėnesių paskola ū- 
kininku i negali visai patar
nauti. Jeigu ūkininkas pinigus 
skolina pavasarį, tai aišku, 
kad jis tik tuomet galės juos 
grąžinti, kada jo javai bus nu
plauti, iškulti ir parduoti. Ū- 

savo
i apyvartų, tuo tarpu, kai pra-

valstybės gubernatorius. Mat, jnjos per šiuos gyvenamus eko .v _ . . * , ______  <-___ -
gubern. Long’as yra išrink- romiškų slėgimo laikus paro-! reiskia’ kad Jls Nra griežtai kininkas daro labai ilgai 
tas federaliniu senatoriumi, do daug nepaprasto gailestin- PriesinSas įvesti naujus ko-
Bet pasilieka 
vietoje.

gubernatoriaus gurno.

KABINETAS TURĖS 
KOMITETĄ

MIRĖ LEDU KALNŲ 
ŽINOVAS

kius nors valstybinius mokės-, m0Dinkas ar prekybininkas 
ėras. Koki nors senieji mokės-!jau 3 mėnesius pada.

ryti apyvartą. Tačiau ūkinin-čiai gali būt pakeisti naujais,
sako gubernatorius. Bet ne ki
taip.

Ministerio Briand’o rūpini
musi galima suglausti į šiuos 
rėmelius; Japonų karo su ki
nais dėl Mandžiūrijos negali 
būti, nes kinai negali kovoti 
su galinguoju priešu. Jei ki
nai pakiltų karau, tai jie bū- 

ir skaudžiai

NETEISINGI PAREIŠKIMAI

PRAHA, spal. 30. — Čeko-

Bet ministėriui Briand’ui 
didelį nesmagumą daro sovie- 
tij Rusijos veikimas Mandžiū
rijos pasieny. Jei bolševikai 
įsimaišytų japonų kinų tar- 
pan, tada būtų tikras karas.

Bolševikai japonus ramina, 
kad jie neįdomauja japonų- 
kinų nesutikimais Mandžiūri- 
joje ir nesutraukia savo ka
riuomenės į Mandžiūrijos pa-

PARYŽIUS, spal. 30.
LONDONAS, spal. 31. Mieste Pa.u mirė kun. L. Gau- j 

Praneša, kad ligi atidarysią- rįer’as, 57 m. amž., įžymus le-į 
nt parlamentui spalių mėn. 10 <jų kalnų tyrėjas ir žinovas. Į 
d., ministeris pirmininkas Mac jį8>per ilgus metus darbavo- 
Donald’as sudarys naują min- sį Pirenėjų kahruose, kurių 
sterių kabinetą, kurio sąstate viršūnės nuklotos ledynais, 
bus 20 asmenų. , Tuose kalnuose jis surado ir

Ministerių kabinetas sau pa- ištyrė 210 įvairaus didumo ir ( 
galbon paskirs komitetą, šis gi gilumo ežerų.

ĮSPĖJIMAS vaikams

kui visų labiausiai reikalingi 
ne mėnesiniai, ne metiniai, bet 
ilgamečiai kreditai, kaip štai 
žemės nusausinimui, įtręšimui, 
trobesių statymui ir t. t. Šito

slovakuos užsienių reik. mini- s^eni- Bet kas čia gali pasiti

kėti tais bolševikų tvirtini-steris Benes’as skelbia, kad 
kai kurios valstybės duoda T. 
Sąjungai neteisingus pareiški
mus apie tikrąjį savo apsigi
nklavimo stovį.

maas.

UŽDRAUSTI POLITIŠKI 
SUSIRINKIMAI

NETEKO VILTIES

LONDONAS, spal. 30. — 
Indų vadas Gandhi’s neteko 
vilties ką nors laimėti Indijai. 
Artimiausiomis dienomis kon
ferencija bus uždaryta.

KONFISKAVO ŪKIUS

PEORIA, TU., spal. 30. — 

Federaliniam teisėjui L. Fitz- 
henry’ui nusprendus, krašto 
vyriausybės agentai konfiska
vo du nedidelius ūkius Put- 
nam’o apskrity. Kitados tuo
se ūkiuose susektas alkoholio 
gaminimas.

ORO STOVIS

pasiskirstys į keletą pakomi-1 Velionis iš pradžių buvo La učius vaikus areštuoti, 
tetų. Komitetas kabinetui gel- Į Rochelle vyskupijos seminari

jos mokytoju. Apkurtęs jis 
nusprendė persikelti gyventi 
Pirenėjų kalnuose.

Šiandie yra “Halloween”.
Miesto majoras Cermak’as i-!Būtcikti negBlii {ia reikia 
spėja tėvus, kad jie nurody- tikn) speciali, bipote.
t'!-vaikams, kad bet kokios kos bankaig Tadinam^ Pasta. 
nuosavybės naikinimas yra nu- rieji duoda ūkininkanis ;iKa. 
sižengimas, . j mėtės paskolas, žemę ar kitę

Policijai Įsakyta nusižengia- nekilnojamąjį turtą užstačius.
I Lietuvoje yra dvi labai sva-

kio kredito paprasti1 bankai

bės Angliją 
miškai. '

atstatyti ekono- TRYS AREŠTUOTA

VENGRIJA ATMETA PA
TARIMUS

rbios įstaigos, kurios kredituo
ja žemės ūkį. Tai Lietuvos ir 
žemės bankas. Lietuvos ban
kas tiesiog žemės ūkio nekre

VIENA, Austrija, spal. 31.
— Vengrijos vyriausybė nese
nai kreipės T. S. tarybon pra-' — Aną sekmadienį šio miesto 
šydama duoti pagalbos kraš-Hr apskrities 126-ių parapijų 
to finapsų^patvarkymui. Reika' atstovai turėjo susirinkimą.

Tartasi apie arkivyskupo ne-
jaj

lavo paskolos.

Taryba nepripažino Vengri
jai paskolos, tik davė keletą 
patarimų, kaip subalansuoti 
pajamas su išlaidomis.

Praneša, kad Vengrijos vy-
LIMA, Peru, spal. 31. —

Šios respublikos vyriausybė 
uždraudė gyventojams turėti Į riausybė atmeta tuos jai duo-
•bet kokius politiškus susirin
kimus ir politinio pobūdžio 
demonstracijas.

APAŠTALIŠKA ATSTO
VYBE BULGARIJOJ

ROMA, spal. 31. — Šven
tąjį Sostą Bulgarijoj ligi šio 
laiko atstovavo apaštališkas 
vizitatorius. Dabar tenai įstei
gta apaštališka atstovybė.

PRITARIA LAIVŲ STATY 
MO NUTRAUKIMUI

tus tarybos patarimus.

SŪNUS PRIEŠ TĖVO 
TESTAMENTĄ

CHIGAGO IR APYLIN

KES. — Šiandie debesuota; 
numatomas lietus arba leng
vas sniegas; šalta.

AVASHINGTON, spal. 30. 
— Krašto vyriausybė skelbia, 
kad ji sutinka karo laivų sta
tymą nutraukti per vienerius 
metus, jei kitos valstybės su
tiks. -~

Susprogdinta bomba ties
parduotuvės durimis, 3451 W. ^tuoja. Tačiau Lietuvos ban-

ST. LOUIS’O KATALIKŲ Roosevelt road. Policija puo- kas gausiai duoda , paskolas
VEIKIMAS lė ‘Retail klerkų unijos į- foms pramonės ir prekybos į-
------------  'y staigu 431 So. DeaTborn gat., staigoms, kurios žemės ūkio

ST. LOUIS, Mo., spal. 30. ir areštavo tris įtariamuosius, produktus apdirba arba per
ka.

90 DIENŲ KALĖTI

90 dienų kalėti teismas nu- 
paprastojo labdarybės fondo baudė A. Tissol’į, 34 m. amž., 
sudarymą. Nutarta, kad kiek-į už vienos mergaitės automobi- 
vienos parapijos komitetų na- bu sužeidimą ir norėjimą pa
risi, aukas rinkdami, aplanky- sprukti.

1 tų visus namus.

WILMINGTON, Del., spal. 
31. — Miręs išradėjas Ediso- 
n’as, didžiausią savo turtų (a- 
pie 14 milijonų dol. vertės) 
dalį užrašė dviem » antrosios 
savo žmonos sūnam.

Tad pirmosios jo žmonos 
sūnus W. L. Edison’as, tuo 
reikalu kreipias teisman. Sa
ko, kovos prieš paliktą testa
mentų.

IŠMOKĖTOS ALGOS

Chioagos mokyklų mokyto 
jams ir mokytojoms vakar iš
mokėtos algos 4,650,000 doL

TURTAI TEKO SŪNUI
STATYBOS MEDŽIAGOS 

KAINOS Mirusio turtingo sportinin
ko Comiskey’o turtus paveldi 

Statybos geležies kainos šį jo sūnus C. A. Comiskey’as.
sezoną lyginant su pernykš
čiais metais atpigo 20—22%. 
Cinkuota geležis stogams kaš
tavo 90 centų kg., geležiniai 
balkiai po 26 cent. kg. ir ap
vali geležis — geležies beto
no statybai po 32—42 centus 
kg., žiūrint, kokio stiprumo.

Cementas šiais metais taip 
pat 15% atpigo, švediškas ce
mentas pirmos rūšies kaštavo 
17 litų 75 centai statinei (ir 
dar trys litai už statinę), Bel
gijos cementas kaštavo vienu 
litu, o rusų net 2 litais už ska
tinę pigiau negu švediškas.

Plytų kaina maždaug 1000 
plytų 1 rūšies 135 litai, o ant
ros 120 litų.

Tėvas nepaliko jokio testame
nto (užrašo).

MOTINŲ PENSIJŲ 
FONDUI

Cook’o apskrities visuome 
nės gerovės biuras motinų) pe
nsijų fondan už spalių mėne
sį įnešė 50,000 dol.

Tiesiog žemės ūkį kredituo
ja žemės bankas. Jis duoda 
ilgametes ir trumpalaikes pa
skolas. Štai, 1928 metais že
mės bankas buvo išdavęs 23 
milijonus litų ilgalaikių pasko
lų, 1929 m. jau beveik 30 mil., 
O 1930 jau apie 53 milijonus 
litų. Iš to matyti, kad mūsų 
žemės ūkin. gausiai plaukia 
pinigai, kuriuos tik po daug 
metų reikės grąžinti. Be to že
mės bankas yra išdavęs dar 
trumpalaikių kreditų, 1928 m. 
apie 11 mil. litų, 1929 m. apie 
17 mil. litų, o 1930 kuone 20 
mil. litų.

(
Šitos visos paskolos daug 

prisidėjo prie to, kad svies
tas ir bekonas dabar virsta 
beveik svarbiausiu mūsų eks
porto dalyku.

— Neseniai buvo suruoštos 
motociklų lenktynės Vilnius— 
Gardinas Vilnius. Lenktynėse 
dalyvavo žymiausi Vilniaus 
motociklininkai. Dalyvavo taip 
pat ir lietuvis p. Leonas Pai- 
levičius, kuris važiavo savo 
motociklu su sesele. Pasibai
gus lenktynėms, buvo paskel
bti jų rezultatai. Pirmą klubo 
dovaną už gražų ir pavyzdin
gą važiavimą gavo p. L. Pa- 
levičius, kuris suvažinėjo ir 
grįžo laiku ir be jokių bau
džiamų punktų. P. L. Palevi- 
čius yra žinomas Vilniuje spo
rtininkas, pasižymėjęs dar bū
damas Vytauto Didžiojo gim
nazijoj, kai 1928 m. suorgani
zuotose Vilniaus skautų bėgi
mo lenktynėse jisai, kaipo lie
tuvių skautų draugovės narys, 
taip pat laimėjo pirmą dova
ną. P. L. Palevičius dabar stu
dijuoja daržininkystę Vokie
tijoj, kur taip pat dalyvauda
mas vokiečių motociklistų len
ktynėse yra laimėjęs ne vienų 
dovaną.

— Lenkų spaudos praneši
mu,nesenai Vilniuje susekta 
slaptoji šnipų organizacija, 
dirbusi vienos kaimyninės Va
lstybės naudai. Esą surasta 
daug medžiagos, iš kurios ma
tyti, kad šnipai daugiausia 
stengėsi rinkti žinių apie len
ki) kariuomenę. Kadangi šni
pai susekti įvedus kairo lauko 
teismus, tai esą jie būsią tei
siami šiomis dienomis ne Apy
gardos teismo, bet karo lauko 
teismo. Tai būsianti pirmoji 
šio teismo byla. Pagal karo 
laukų teismo dekretą šnipams 
gresia mirties bausmė.

KIEK LIETUVOI KINE- ' 
MATOGRAFŲ

\ I , Jį
Visoj Lietuvoj y/a 58 kine

matografai, būtent: Kaune ir 
apskrity — 14, Šiaulių apskr. 
— 7, Marijampolės, Vilkaviš
kio, Rokiškio — po 4, Panevė
žio, Raseinių — po 3, Biržų, 
Mažeikių, Tauragės, Telšių, %- 
tenos — po 2 ir kitose apskr. 
po vieną.

Illinois gubernatoriaus skir
toji komisija mokesčių patva
rkymui tarp kitko sumano mo
kesčius įvesti ir už tabaką.

7 MILIJONAI BEDARBIŲ

AVASHINGTON, spal. 30. 
— Amerikos darbo federaci
jos prezidentas Green numa
to, kad ateinančio sausio mėn.

DIDĖJA KNYGŲ LEI
DIMAS

Per šių metų pirmuosius a- 
štuonis mėnesius visoj Lietu
voj išleista apie 750 knygų

visam krašte bus septyni' atskirais pavadinimais. Verti-
mili jonai bedarbių. mų leidimas kiek sumažėjęs.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl 
Prancūzijos 100 fr. 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 1,00 mrk. 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

$10.00 
sv. 3.86

3.93
5.15

23.74
14.00
19.58
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DIENOS KLAUSIMAI
EIKIME JŲ KELIAIS.

Šiandien pasaulyje neramu. Kur tik pasi
suksi, visur pastebėsi neapykantų, kerštų, iš 
ko kyla vaidai šeimynose, visuomenėj, tautose 
ir valstybėse. Visiško pasitenkinimo .nėra ne 
tik šiais ekonomiško krizio laikais, bet nie
kad jo nėra. Visais amžiais žmonės ieškojo 
naujų kelių rojui žemėje įsteigti, žemiškai

t
laimei sukurti. Naujų kelių nesuradę. Nesu
kūrė žemėje nei rojaus, nei visiškos laimės. 
Nors žmogaus gyvenimo patogumams, darbo 
palengvinimui, skausmų sumažinimui išgalvo 
ta, išrasta daug dalyk#. Tuo atžvilgiu graži 
pažanga padaryta. Bet žemė buvo ir tebėra 
“ašarų pakalnė“. Ji tokia ir pasiliks.

Nors “mainos rūbai margo 'svieto“ (M- 
nis), bet Amžinoji Tiesa ta pati buvo ir bus. 
Pasaulio Kūrėjas žmogų tik laikinai žemėje 
gyventi siuntė. Čia gyvendamas, jis turi am
žinosios laimės siekti. Išganytojas nurodė

KATAUKŲ VEIKIMO CENTRO KŪNFERENCUA 
IR SOCIALINĖ SAVAITĖ

paskaitų: “Nuosavybė-; parei
gos“. Plačiai ir aiškiai isna- 

I grinėjo tas pareiga*, ypač lab
darybę.

šeštadienis, Spalio 31, 1931
tai”. Katalikių persekiojimas 
pasaulyje, ypač Italijoje, iš
šauki šių enciklikų. Eksce
lencija pagal enciklikų išna-

Paskaitų papildė garbinga- grinėjo katalikų veikime bū 
sis ganytojas vysk. M. Keinys, dus ir įvairias fašistų klaidas,

Spalių 7 d. 8 vai. ryto ate- ir padarytų tam tikrų išvadų; 
miai iškilmingesnė ir didesnė, nes minimi visi lovai ir daugybė 8Večių susi-'2) kad KVC išleistų jaunuo-
šventieji, mums žinomieji ir nežihonieji. Tai rįnk0 į Bazilikų prašyti Visa- menei pritaikytų Enciklikos a- Vaizdžiai parodė, kad yra ir kur visa 
yra šventė visų, kuriems pasakyta. (Mat. 5,'galio, kad palaimintų katalikų pie krikščioniškų moterystę! r,eaPoluoPiamos teisės nuosa- Pijaus XI enciklikoje atspin- 
12): Džiaugkitės ir linksminkitės, nes jūsų pastangas ir darbus pasiekti kateebizmų, kuris turėtų bfl-Įvyl,ės, ,<aip žmogaus sveikatos di.<
užmokestis gausus danguje’’. 'svarbų šiandieninį reikalų —J ii išmoktas jaunuomenės or-’i1* gyvybės, garbės, laisvės ir Kai kurie atstovai ir daly-

Visi žmonės yra pašaukti į šventuosius, įkurti Katalikų Universitetų, ganižacijose, ruošdamas jų'* kaištybės. Šios nuosavybės y- viai padarė pastabu ir prie- 
bet nė visi tų vainikų nusipelnė. Nenusipelnė KVC Telšių rajone yra 901 tuo būdu prie busimųjų tėvo ™ atremtos į prigimtųjų teisę kaištų dėl veikimo. Buvo no

tai toje šv Tėvo

dėl to, kad neina tais keliais, kuriais ėjo visi skyrių. Veikių Telšiuose Vysk. 
šventieji, nevykdė Dievo valios, nesekė To, Valančiaus liaudies universi- 
Kuris yra: “Tiesa, Kelias ir Gyvenimas . tetas, kur tris kartus per ca- 

Jei visa žmonija eitų šventųjų keliais, vaitę skaitomos iš įvairių 
žemėje išnyktų vaidai, karai, neapykanta, o tnok»lo sričių paskaitos. Kai 
kiek džiaugsmo būtų danguje!

YRA KUO DŽIAUGTIS.

Lietuvių katalikų visuomenė džiaugiasi, 
kad Lietuvoje sumanyta įsteigti katalikų uni
versitetas ir kad sumanymas jau vykdomas. 
Kaip žinome, šio mėnesio pradžioje Kaune 
įvyko labai svarbi Katalikų Veikimo Centro 
konferencija, kurioje padarytas istoriškas 
žingsnis. Didžiausiu džiaugsmu, pakelta nuo
taika visais balsais priimtas nutarimas steig
ti katalikų universitetų ir prašyti vyskupų 
sudaryti komisijų tuo reikalu rūpintis. Vys
kupai prasimų išklausė ir Į komisijų paskyrė 
prof. A. Tumėnų, prof. K. Pakštų, prof. J. 
Eretų, prof. Malakauskų ir dr. P. Karvelį. 
Šios komisijos uždavinys bus rūpintis visais 
steigiamo katalikų universiteto reikalais.

Ar toks universitetas reikalingas Lietuvai 
į tai “Ž. P.“ taip atsako:

Ligi šiol katalikai turėjo prie Vytauto 
Didžiojo universiteto fakultetų, kuris vadino
si Teologijos Filosofijos fakultetas. Jame ka-! 
talikai profesoriai paskaitas skaitė, o studen
tai ruošėsi katalikų visuomenei dirbti, seni 
damiesi ten mokslų. Šis fakultetas yra net 
konkordate su Šventu Tėvu įrašytas. Tačiau

ir dorovę. Ir dėl to joks įsta- rimą, kad pasitaikė trūkumai 
tymas negali būti priimtas ar būtų pastebėti, atitaisyti. Y 
paskelbtas vykdyti, jei jis prie pač prof. dr. J. EiAas nurodė, 
štarauja: a) Dievo apreikšti kad Lietuvos įvykiai nėra at- 
šviesai, b) prigimties tvar- skirti, kad jie turi šaknis t Ii 
kai, c) Bažnyčios įstatymam:;, nuo mūsų. Masone rija daro 
d) sveikam protui ir e) vie- viskų apgalvotai. Todėl ir 

programas, kur būtų keliami §ai gerovei. Toliau pagyrė gra KVC Vyr. Valdybos veikimų, 
krikščioniškos moterystės bei katalikų iniciatyvų — iš- esant tokioms sąlygoms, pa

laikymų privačių katalikų mo-(teisina.
kyklų savo lėšomis, drauge

ir motinos uždavinių krikščio
niškoje šeimoje; 3) Kad KVC 
skyriai ir jų nariai patys skai
dytų ir uoliai platintų turimų 
jau šiuo klausimu literatūrų; 
4) Kad šv. Šeimynos dienųkuriose rajono parapijose pa 

Inaikintas elgetavimas, nes ka- KVC ruoštų viešas paskaitas, 
talikiškos organizacijos suge
ba vargšus aprūpinti. Bend
rai, religinis ir tautinis susi - i šeimos idealai, 
pratimas pakilęs, bet dar sti
prėjų.

Didelio malonumo ir gyvu- Priimta /įsa eilė rezoliuci-

Vytauto Diu. universiteto 
prorektorius prof. kan/čėsnys 
skaitė paskaitų: “Religija nė
ra tik privatinis dalykas“. Iš
nagrinėjo religijų apsireiški - 
mus įvairiose tautose. Aiškiai 
įrodė, kad krikščioniškoji re-

n.o sukėlė puix.dyi.uu. Vii- !l'abrSžė ir u ne‘ei8in- jų: 1) dėl santykių su Anai.
niaus Vytauto Didi. giiunazi- kad katalikai ?uri ““'Italų Sostu, 2) dėl moksleivių
„os garbės direktoriaus d.igubus Mokesčius ..... ateitininkų uždarymo. 4) ka-
Kairiūkščio. Šis tėvynės rei
kalų sargyboje budįs žilagal
vis daktaras, atvažiavęs iš pa
vergtosios Lietuvos sostinės 
Vilniaus konferencijos daly-

ligija anaiptol neprivatinis į v*us nuoširdžiai pasveikino,
dalykas. Baigdamas pabrėžė, s Kun. dr. Ūsorius savo pas- j 
kad Evangelija liepia mylėti! “Katalikų akcija ir
savo tėvynę, gerbti autoritetų ;®e’lna visiems suprantamai 
— Kristaus apaštalų vietinin- 1,kiroclė šeimos pavojus ir tų 
kus — vyskupus. -— Ir kas Fav°jų įvairius
griauna religijos autoritetą, j11110 apsigynimo priemones 
tas jau savaime griauna ir val
stybės autoritetų, o vargas 
tai valstybei, kurios piliečių 
širdyse išnyksta autoriteto pa
garba.

I Prof. kun. Cesaitis skaitė
dabartinė Lietuvos vyriausybė tų fakultetų paskaitų “Enciklika apie šei

moms kelius, įsteigė Bažnyčių ir apaštalams susiaurino ir tuo pat atleido dalį katalikų Ina “Casti Connubii“. Iš pa- 
■profesorių pasižymėjusių giliu mokslu. Si u- grindų išnagrinėjo krikščioniš-pasakė: “Man duota visa y# lėliui danguje ir, 

žemėje. Eikite tat ir’mokykite visas tautas, 
krikštydami juos vardan Tėvo ir Sunaus, ir 
Šventosios Dvasios, ir mokydami juos laiky
ti visa, kų tik esu jums įsakęs“. (Mat. 28, 
18—20).

Krikščionims žinomas gyvenimo žemėje 
tikslas, žinomos ir priemonės tiems tikslams 
siekti. Ir kada visa^ žmonija supras, -kad tuš
čias yra daiktas kitaip išaiškinti gyveninio 
tikslų, kada ji visiškai vykdys Išganytojo įsa
kymų: “Aš jums duodu naujų įsakymų mylė
ti kita kitų; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs 
viens kitų mylėtumėt“ (Jon. 13, 34), tada 
tik galima bus sulaukti ir ramybės ir gerovės.

• Tam pasiekti, reikia eiti šventųjų keliais: 
v kdyti Dievo įsakymus, laikytis Kristaus 
bažnyčios nurodymų, išsižadėti savęs, mylė
ti savo artimų ne mažiau kaip save.

dijuoti, tai yra semti mokslo žinias, ruoštis 
kai kurioms profesijoms tam fakultete ap
sunkinamas, nes daug reikalingiausių dalykų 
nepalikta. Studentai katalikai nebenori klau
syti paskaitų kituose fakultetuose, tų profeso
rių, kurie žinomi kaipo nusistatę prieš kata
likybę ir skelbia atgyventas, sukritikuotas

ką šeimų Enciklikos šviesoje. 
Kad apsaugojus šeimų nuo 
pakrikimo, įvairių ištvirkimo 
pavojų ir kad šeimai ir tautpi 
išvengus tų pragaištingų reiš
kinių, prelegentas pasiūlė ir 
konferencija nutarė; 1) Kad

ir pasauliečius į šį darbų esą 
neabejotinai reikia įtraukti.

Kodėl taip? — pasigirdo 
į konferencijoje galingi 1 -t. - r 
įmingumu balsai. Turėję būti 
J prof. Dovydaičio paskaita, bet 
ne dėl jo nenoro ir ne dėl nuo 
konferencijos priklausančių 
priežasčių šių paskaitų nėra 
galimybės išklausytu Dėl tų 
pačių priežasčių nebuvo ne p. 
Ed. Turausko paskaitos. Da-

kyklas išlaikyti — valstybi 
nių mokyklų, į kurias jie sa
vo vaikus.

Spalių 8 d. 8 vai. ryto ats
tovai . ir svečiai išklausė šv. 
Mišių už mirusius Katalikų 
Veikimo Centro draugijų na
rius.

Prof. Bistras skaitė paskai
tų: “Piliečių bei valstybės už

sakinius ir'daviniai ir pareigas paskuti
nių popiežių enciklikų švieso
je“. Paaiškėjo, iš žmogaus pri 
gimties išplaukiantieji sieki
mai, žmogaus palinkimas į vi
suomeninį gyvenimų, kas tik
rovėje veda ir prie va Grybi
nio gyvenimo. Tačiau valsty
bė, jos vyriausybė savo dar
bus turi remti dora, turi atsi
žvelgti į visuomenės, o ne ku
rios atskiros visuomenės gru
pės, reikalus.

Prof. Maliauskis skaitė- pas-

taiikų vyrų reikalu, 5) labda
rybės reikalu, '6) emigrantų 
reikalu, 7) dėl krašto b’aivini- 
mo, 8) Liet. Katalikų Moterų 
dr-jos reikalu, 9) “Mūsų Lai
kraščio“ reikalu, 10) dėl pa
grobto Vilniaus ir 11) ir padė
ka buv. KVC Vyr. Valdybai.

Konferencijoje buvo užsi
registravę 797 dalyviai: 204 
atstovai ir 593 svečiai. Vyrų 
buvo 418 ir 213 moterų Ku
nigų konferencijoje buvo 166.

Atstovai ir svečiai su pa si 
ryžinių išsiskirstė namo, į vi 
sus Lietuvos kampelius a[»aš- 
laiauti, kurti Kristaus karalys 
tę gyvenime.

VARGONININKAMS, GIES 
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
ENCIKLIKA

f 'Non abbiamo bisogno“)
* ■ ....................... ■ ■■■ ,

DĖL KATALIKIŠKOJO VEIKIMO

(Tęsinys)

Popiežius atremia melagingus apkaltini
mus.

’ Bet atsižvelgiant į tiesą ir teisingu
mą, yra visai kitokia ir kiek gilesnė padė- 

t tis. Jei ne visi, tikrai svarbiausieji ir tik- 
trieji šmeižtai, paskleisti partijos spaudos, 
f kuri viena šiandien yra laisva, ir kuriai 
r beveik . įsakoma viską drįsti ir pasakyti, 

buvo sutraukti į vienų pranešimų (Prane
šimas, kurį čia (enciklika mini, buvo Ita
lijos radio adresuotas pasauliui. Štai to- 
pranešimo tekstas, kurį čia iš “La Croix”

Etedaodame:
Visos I javo r o Fascista paskelbtos 

jeveliacijos 99 nuošimčiuose buvo pripa- 
i žintos' Osservatore Romano, kuris tenki- 
’ nori tik atitaisęs tų reveliacijų formų, bet 

ne jų esmę. Kai dėl persekiojimo, apie

. Pranešame, kad “Draugo”
knygyne galima gauti “Gies-

.... . ,T. , • u • n-1 1- , .. • mynelį“, bažnyčių chorams,v\daitis vra visai Lietuvai pa- 1ui dideli pavojų bolševizmų , ,, ...... ’ . r ’ .. „ v mokykloms ir šiaipjau gics-
zĮstamas pasaulietis apaštalas, ir apsisaugojimo priemones.
be paliovos kovojąs su beplūs-‘Viena iš geriausių

iyvini tuo įvykiu labai stebė- kaitų: “Katalikai ir spaudos 
josi, žinodami, kad prof. Do- įeikalai’’. Pabrėžė* mūsų kraš-

teorijas, kurios mums ir mūsų kraštui pražif- KV C ruoštų tėvų seminarus, |
tingos.

Teologijos Filosofijos fakulteto buvimas 
pilnai irgi nepatenkino katalikų reikalų (c tyti gyvuosius iš gyvenimo ir 
katalikų Lietuvoj, reikia atsiminti, yra 86 pro ir Šeimos ir moterystės gy
ventai), bet tai buvo kiek mažiausiai galima
duoti katalikams galimumų aukštojo mokslo !* 
atžvilgiu. Šitų susiaurinus atimamas galimu- Katalikų universitetas ruoš krikščioniš- 
mas katalikams ruošti inteligentus, kurie tu- kos kultūros skleidėjus, kūrėjus ir vadus. Už-
rės katalikų visuomenei įvairiais darbais tar
nauti.

JLBHU.

kurį kalbama Vatikano sferose, tai visi 
gali suprasti, kad tai yra juokingas ban
dymas parodyti Šventąjį Sostų, -kaipo 
aukų tautoje, atlankę keliauninkai gali 
liudyti apie pagarbų reiškiamų kunigams, 
prelatams, Bažnyčiai ir bažnytinėms ap
eigoms. Reikia taipgi pabrėžti'juodų ne
dėkingumų, su kuriuo kunigai stoja prieš 
fašizmų, kuris yra visai Italijai, religinės 
laisvės garantija, tos būtent laisvės, kuri 
taip blogai buvo pirmiau buvusių valdžių 
ginama. Jeigu Dievo Kūno šventės proga 
nebuvo viešų eisenų, tai dėl to, kad baž
nytiniai autoritetai jas daryti uždraudė. 
O vienok katalikai bandė duoti suprasti, 
kad čia išėjo uždraudimas iš valstybės 
valdžios. Visose tose vietose, kur įsaky
mai prieš persekiojimus nėra laiku atėję, 
arba kur vietos bažnytiniai autoritetai ma 
nė nereiktų paisyti to uždraudimo, tenai 
procesijos įvyko tobuloje tvarkoje, daly
vaujant didelei miniai ir civiliams bei ka
riškiems autoiitetams. Pagaliau, tai per
dėjimo pavyzdys, verčiųs palyginti Itali- 
jų su daugeliu kraštų, kuriuose Bažnyčia 
tikrai yra persekiojama ir prieš kuriuos 
mes nesame girdėję pasakytų stiprių žo

kuriuose tėvai patys, veikliai
alyvaudami, galėtų apsvars-

■ veninių liečiančius klausiųms

mininkams. Tekstų sutaisė A.
priemonių Jakštas, gaidas pagamino J. 

mcia ir norinčia pražudyti esanti spauda. Nurodė pasek- NaUpj»li» Kaina 50c 
Lietuvą bedievyoc. Dalyviai m ingo spaudos platinimo bū-
toip pat ^erai žinojo ir p. Tu- dus ir pasekmes, 
ruusko asmenybę. Bet veltui,. Vysk. Reinys skaitė paskai- 
— tie prelegentai turėjo tylėti, tų: “Enciklikos apie katalikiš- 

Prel. Borisevients skaitė kų akcija svarbesnieji purk-

į davinys, žinoma, sunkus, ypač pradžioje, bet 
• noriai jo siekiant, tų didelį darbų katalikų

džių; tie žodžiai yra tarti prieš Italijos 
valdžių krašte, kuriame religija atgavo 
sau tinkamų vietų. Faktinai teigimas, būk 
katalikiška akcija neturinti charakterio 
politiško, yra visai klaidingas. Ji tikru
moje turėjo savo vėliavas, savo ženklus, 
priklausymo bilietus ir visas kitas politi
nės partijos išorines fromas. Tai juo la
biau svarbu, nes jos vadai, veik visi, buvo 
nariai arba vadai populiarų partijos, ku
ri buvo viena iš didžiausių fašizmo prieši
ninkų. Pagaliau, žymi dalis tos organiza
cijos (katal. akcijos) veiksmų buvo ypa
tingai politiškos prigimties ir nieko ben
dra neturėjo su religiniu auklėjimu ir ti
kėjimo platinimu. Bet tvirčiausias argu
mentas, kurį galima pavartoti Kaipo ka
talikiškų ratelių (draugijų) panaikinimo 
pateisinimų, tai gynimas valstybės, kuris 
pra kiekvienai valdžiai daugiai negu pa
prasta pareigu. Iš tikrųjų, buvo susida
riusi keista padėtis, kai egzistavo stipri 
organizacija, kuri buvo diriguojama sve
timos galybės, būtent Vatikano. Jokia 
pasaulio valdžia nebūtų to leidus; ypač. ne
gali to leisti Italija, kuri amžių bėgyje 
tiek yra kovojus už savo nepriklausomy-

Taipgi turi “Jaunų Daini
ninkų“, 100 dainų su gaido-, 
mis ir platus išaiškinimai a- 
pie gaidas ir dainavim 1. 
Kaina $2.00.

visuomenei remiant, galima bus jisai įgyven- -■ ■■■-- ■
įtinti ir nugalėti visas kliūtis, kurios atsistos HEMAI TE VISUS BIZNIS 
skersai kelią, bežengiant prie, to tikslo. Su pa- RIUS KURIE SKELBIASI 
siryžimu jo siekiant ir Dievas padės. Į “DRAUGĖ”.

bę ir už savo politinę Ičisvę“. Red.), nors 
ir neoficiališkų (atsargi ypatybė)' ir pa
teikti visnomenei, pasinaudojant visomis 
galingiausiomis, kurias šie laikai žino, iš
platinimo priemonėmis. Istorija tų doku
mentų, kurie yra suredaguoti ne patar
nauti, bet užgauti tiesą ir teisingumą, yra 
ilga ir liūdna istorija; bet su gilia karty- 
oe turime pasakyti, kad per daugelį me
tų Mūsų bibliotekinio gyvenimo ir veiki
mo /etai kada teko rasti tiek tendencin
gas ir tiek teisingumui bei tiesai priešta
raująs dokumentas iš atžvilgio į Šventąjį 
Sostą, į Italijos Katalikiškųjį Veikimų; o* 
labiausiai į taip skandžiai paliestas Sų- 
jungas. Jei būtume tylėję, jei būtume lei- 
<tę taip dalykams vykti, tai reiškia, jei bū-> 
tume leidę tam patikėti, Mes būtume bu
vę daug daugiau neverti, negu kad esame, 
užimti šį aukštų Apaštalų Sostų, neverti 
tos sūniškos ir kilnios paguodos, kurios 
visuomet patyrėme, ir dabar labiau negu 
kada nors patiriame iš Mūsų brangių Ka
talikiškojo Veikimo sūnų, o labiausiai tų 
Mūsų sūnų ir dukterų, ačiū Dievui tiek 
gausingų, kurie dėl švėntoe ištikimybės 
mūsų halsui ir nurodymams tiek yra iš

kentėję ir kenčia, tiek daugiau suteikda
mi garbės tai mokyklai, kurioje yra iš
auklėti, dieviškam Mokytojui ir Jo nere 
tam Vietininkui, kiek aiškiai yra įrodę 
savo krikščioniškuoju elgesiu, net susidur
dami bu grasinimais ir smurtu, kur yra 
tikrasis charakterio kilnumas, tikroji dva
sios tvirtybė, tikroji drųsa, net pati civi
lizacija.
, Stengsimės kalbėti labai trumpai, 
atitaisydami minėto pranešimo lengvapė
diškus tvirtinimus, sakome lengvapėdiš
kus, kad nepasakytume drąsius, nes žino 
jo, kad galima pasikliansti negalėjimu iš 
vtNuonienės pusės jų patikrinti. Kalbėsi
me trumpai taip pat ir dėl to, kad jau 
(langelį kartų, labiausiai šiais paskuti
niais laikais, esame šiuo klausiniu, prie 
kurio vėl grįžtama, kabėję ir, Mūsų žo
dis, Garbingieji Broliai, galėjo pasiekti 
jus, o per jus jūsų ir Mūsų brangius sū
nus Jėzuje Kristuje, ko ir šiam laiškui 
linkimo.

(Bus daugiau)



\
Šeštadienis, Spalio 31, 1931 O R A U G A S

—■■■'
3

Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof Kampininkas

LINKSMOS NAVYNOS.

yra daugiau kaip 250,000 ka
talikų. Amerikoje nėra beveik 
jokios prieštikybinės agita
cijos ir veikimo, nors per pas-

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
kis pas daktarų, nes naminiais Ko—6 lit., o išmokslinta nuo 
vaistais nepasveiksl. Žmonių 3 ligi 10 litų dieniai, 
pasakos, kad gausi reumatų

Vadinas, eik skersai ir iš- kutinius 1928 m. kongreso rin 
i ilgai visų svietų, neužsukęs i kimus prieštikybinių plakatui 

ga- Rusi jų, niekur nerasi “kultu- buvo iškabinta.Lietuviška tavoršeių
zieta Čikagoj pradeda neduo-j Tingesnių” žmonių, kai lietu
ti man pakajaus. Rokunda ei- viski tavoršeiai.
na apie mirusį Edisoną. Kaip -----------
žinote, Edisonas, prašmat- Šiais prasperity čėsais žino- 
niausias šių laikų išradėjas, i gui reikia ne vien doleriai, a-

Katalikiškose šeimose Ame
rikoje prieauglius yra 5 kar
tus didesnis, negu kitų tikybų 
žmonių.

Prieš 150 metų buvo tik 6

Rašo:

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

Tel. Ganai 6764

(reumatizmų), jei maudysies 
į tik šaltum vandenyje, neturi 
i jokio pagrindo. Maudytis šal
tam vandeny yra sveika kiek- 

į vienam, išskyrus tik tuos, ku- 
jrie turi širdies ligų.

ATSAKYMAS M. B. — Jei 
tamsta visada esi alkanas, la
bai daug vandens išgeri ir la-

K0DIK1S MlLIJONiNKAS

XKW YORK, spal. 29. - 
J. M. Reynolds’as yra vos T 
mėnesių amžiaus, o jau Įgij 
apie du milijonus dolerių tu 
tų. Paaugus jam teks dar I 
milijonų dolerių.

jus), saulės spinduliui teikia
---------- i žmogui energijų ir sveikatų.

ų išvaizdos daktaras j Langai turi būti dažnai

LANGAI IR SVEIKATA

Iš lang
mirė; mirė sulaukęs senatvės, le ir centai taupyti. Kas ne- 
Visas kultūringas svietas jį taupo, prasta išeina jam ro-
apgailėjo gražiai paminėjo. | bunda. Gražų priklodų,' k«»P gm ir 20 miL kataU-‘
Neatsiliko ir lietuviškų tavorš-■ reikia taupyti, duoda mums 
čių gazieta, kuri šitaip apie E-: Kajetonas Pastarnokas. Užė- 
disoną papeckiojo: J jęs anų dien vienan lengvų ge-

“Laikraščiai pilni randu dėl liukus kieto papso, ir eina 
mirties Tliomas Edisono. Gi- lauk.
i i a, garbina jį. Iš beturčio iš- — Pala, — sako jam savi- ( 
kilęs į milionierius (kiti sako, įninkąs — Tamsta išgėrei tris,!
kad Edisonas iš bado įniręs - o moki už dvi. įprieS g0 metų Baltin,or8 buv0 (q sveikiau
prof. Kaiup.). Jei tas tiesa, tai 
viena ganėtina priežastis ne
girti jį. Niekas iš savo darbo 
negali tapti milionieriuir.”

Balšavikiškai rokuojant, 
girti reikia ne tuos, kurie sa
lo proce, savo galvosūkiu tur 
to susideda, ale tuos, kurie be 
darbo milijoninkais tampa, 
priklodui Rusijos balšavikų 
caras ir visi jo ministeriai — 
komisarai. Prieš užponavo- 
siant Rusiją jie nieko neturė
jo, o šiandie milijoninkai. 
Tuos milijonus jie

— Matai, šiais čėsais rei-1 
kia pinigai taupyti, -— atsakė 1 
Pastarnokas.

gazieta

o
išplėšę bažnyčių, cerkvių tur
tą, visas krašto brAngenybcs, 
žmonės iki nuogumo aprabinę. 
Tokius žmones ir tokiu būtai 
susikrovusius sau milijonus 
mūsiškiai tavoršeiai garbina.

Čikagos cilmokratų 
užsispyrė, kad balšavikai pa
sakytų, kokias bendrovės lie
tuviški cicilikai tvėrė. Esu, 
balšavikai tai tikrai įvairius 
fondus kūrė ir sau į kišenius 
dolerius žėrė.

Vivat, vyrai! Imkite vieni 
kitiems už sprando ir 
kit, britvonai, išpažintis iš 
viso gyvenimo. Ba abieji tiek 
ir tiek esate prigriešiję.

S lUHĮj

katalikų bažnyčios ir 20,000 Sali kuriuose namuo- mazgojami, nes pro apdulkė-’bai dažnaį giapinies, tai, grei-
katalikų. O šiandien yra 18,- se yra sveikų 2monill- ir apskretusius stiklus įf.iausiai> bus eukrin? liga (dia.

Langai skirti tam, kad į ginantieji saulės spinduliai Ibetes)> kuri baigiasi mirtimi, 
kų. Prieš 90 metų Čikaga tu-vidų skverbtųsi ne tik šviesa, negal* •* kambarį įeiti.
rėjo tik 50,000 gyventojų ir bet ir gaivinantieji saulės1 . I-*an^ai turi ^ūti k 
neturėjo nė vieno kunigo, spinduliai įeitų, ir kambarių o- t“laron“’ ka<1 klltų 
Šiandien Čikaga yra 3% mil. j as švarintųsi.
gyventojų miestas, kuriame y- Maži iangučiai gyventojams 
ra IV2 mil. katalikų, 253 baž- sveikatos neduodu. Ko didesni 

nycios ir apie 1000 kunigų. yra iaagai ir ko daugiau jų 
ten gyventi.

vienintelė arkivyskupo busti- Arti langų neturi būti didelių 
nė su 15 vyskupų, šiandien čia medžių ar aukštų tvorų, nes 
yra 102 vyskupai ir 15 arki- įaį kenkia žmogaus sveikatai. 

; vyskupų. ; Spalvotų stiklų langai yra
1929 m. atsivertė į kataliky- gražu, bet pro spalvotus stik- 

bę 38,000 žmonių. ,lus violetiniai saulės spindu
liai neįeina, o tie violetiniai

Katalikai daugiausia gyve-

ADVOKATAI

galima i
1kambariai išvėdinti. Jei lan

jei negydoma. Eik tuojau pas 
idaktara.

gai yra aklinai uždaryti, tai 1 
kambariuose oras sugenda, o

PRAMONĖS DARBININKŲ 
ATLYGINIMAS

dėl sugedusio oro įvairios plau 
čių ligos prasideda. Viršutinė 
lango dalis visuomet turi bū
ti pravira apie 3 colius, mat 
sugedęs oras kyla į palubes ir 
pro atvirą, lango viršų išeina 
lauk. Tuo būdu jūsų kamba
riuose netrūks tyro oro ir bus 
sveika .juose gyventi.

Žiemos metu, kada saulėtų 
neapsakomai dĮemj r(daį pasįtaiko, kada

JOHN B. BORDEN
(John Uagdziunan Bor<le» i
' ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 21 rI
Telephotie

2181 W. 22
Telephone

Kandolph (727
„ . A ,____ St. 6 iki 9 vak.
J ramones, t. y., tabnkų da-l Ttlephone R00»eve.t mo 

rbininkai atlyginami ne taip/Nun«: < iki o ryto Tei. Repub. •»«««
kaip laukų (žemės ūkio) me
tams ir mėnesiams, bei die
noms. Lietuvoje nėra tikslios 
ir tikros pramonės darbininkų 
atlyginimo statistikos,
duomenų, kurie yra surinkti, 
matyti, kad yra labai didelis 
skirtumas tarp, atlyginimo pa
prasto, neišmokslinto ir jau

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

IŠ _tll ®41est0 Ofisas 7 7 W. Washington S’ 
Roent 1903 Tel. Central |97«

Valandos: 9 ryto iki 4 po piety

spinduliai yra
na miestuose, o protestantai rejkaiįngį įr naudingi kiekvie- 

aimuose. no žmogaus sveikatai. Ypač
Katalikų Bažnyčia Ameri- džiovininkai, anemikai ir neu- - • ,. , , , „ , , , , . - -- , T ... • . , . . . . ...... ... . rūpintis, kad pro langus ko 8tan, darbininkui buvo moka-■, kos Jungtinėse valstvbese turi rastemkai turi gauti ko dau- , . .dary’ i u • i- •, v *. . - . . . . - daugiausia saules spindulių j- ,na 3—16 iitlJ <lienai ig k.labai dideles reikšmes ir jta- giausia violetinių saules spin- eJt . . kambarius ’

kos. Valdžia nekovoja nei su dūlių. Vaikučiai negali gerai

kiekvienas saulės spindulėlis patyrusio išmokslinto daibini- 
vra brangus, šeimininkės turi nko. Tfcip 1930 metais papra-,

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatn- 
— ( Iki 9 vai.

414S Archer Avė. Tel. Lafayette 7137

Namų Tel. Hyde Perk 839S

dvasininkais, nesikėsina nei 
ant bažnyčių, nei ant katali
kiškų mokyklų.

Amerikos katalikai dvasi-
Žuvis skamba lig būtų mo- , 

teriškosios lyties, ale visados 
tyli. Gražus priklodas ple- įlinkus, bažnyčias ir mokyklas 

pioms moterims.

slintierns 5—32. Taigi, beveik 
Tyras oras ir saulės spindit- dvigubai. Moterų darbininkių 

liai apsaugos jūsų šeimynėlę atlyginimas daug silpnesnis, 
nuo daug ligų. Tegu pro lan-, Neišmokslinta, paprasta mote- 
gus ir saulutė ir sveikata eina ris darbininkė gauna dienai 
į jūsų namučius.

augti ir sveiki būti, jeigu jie 
negauna pakankamai saulės 
spindulių. Dabar pradėjo lan
gams dirbti tam tikrus stiklus, 
kurie ypač gerai praleidžia

..... m , violetinius saulės spindulius,išlaiko savo lesomis. Taip pat _ . ,
, ., , , ... . , . Tie stiklai yra truputi bran-Amenkos katalikai sudeda i . v ,

• • i- gesm uz paprastus stiklus, pinigų plėsti °

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus.

■ A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki & vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 056? 

Valandos — 7 iki 9 vaka<c 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

žymias sumas
tikėjimo propagandai. , . .;ka, nes yra labai sveika.

Dabar Amerikoje yra 8,000; Privatiškumas kambariuose daug atsakymų sveikatos rei- 
pradžios katalikiškų mokyklų sudaro jaukumą. Nieks neno- kalais. Taip pat ir aš prašy

tai tūkstančiu bedarbiu 7vki- 8U '60’°00 Inokyto^ ir 2’300’- ri, kad praeiviai matytų pro čiau atsakyti į mano klausi- 
mokinių, 2400 aukštesnių- langus kas viduje yra, užtat mą per “Draugą”, už tai bū- 

jų mokyklų (gimnazijų ir šeimininkės užkabina ant lan- riu dėkingas. Man strėnas 
kitų) su 14,000 mokytojų ir <>-y užuolaidas (firankas-cur- skauda jau treti metai; kai

Įvairūs Straipsniai. ,bet užtat šimteriopai apsimo- Gerb. dr. A. Račkus, matau 
‘Drauge”, kad tamsta duodi

NEDARBAS IR DARBININ Amerikos gyvenime, sako ji 
KŲ SVEIKATA.

mas į kitus miestus ir mieste-

Padaryk Algos Dieną 
Taupymo Diena

Amerikos vyriausybė skel- liūs ieškoti darbo. Tie žmonės 
ina, kad esantis krašte ekono- ilgas savaites negali susi-... , , . , „ . . 240,000 mokinių, 160 kolegi- tains) Jei užuolaidos vra nlo- kada labai skauda, bet neilgai,įnims slėgimas neveikia dar-Isiekti su savo šeimynomis — . . . >jL /’ „ uz.uuia.iuus yia V1" .... j v -i
, . . , ... X- . v. i . . . . -v • .PJ ir universitetų su 7,000 pro- nos ir retos tai gerai: bet už- O po truputi tai skauda beveikbininkų sveikatos. Šio krašto .neturi pinigų. Atsiliepia tik ’ . . , nūs n įeius, uu gerai, uei, u/. .

. i i • • i. j i j , » - j- , , fesorių ir 100,000 studentų, uolaidos tankiai sunertos ir visada. Taip esu rodos, labaigeneralinio cluruvgo akinus tada, kada kur užsidirba ke- .. uoiaiuob, vanKiai sūnėnus n t
ufr int visi be darbiai ir iu i lėta centu 190 kunigų seminarijų su 17,- stambiomis gėlėmis išmargin- sveikas. Buvau pas vieną gy-

’ . ’ . . -i +- \t Vi * • -+ klierikų. Iš viso katalikiš- tos tai iau nesveika nes pro dytoją, bet nieko negelbėjo,šeimynų nariai yra sveikute-: New Yorko šeimynų mėty- , , * , Jau nesverta, nes piu j .
koše mokyklose Amerikoje • y- ja>s saulės spinduliai neįeina. Kai kada nustoja, kai kaip 
ra 2,600,000 mokinių ir mo- z Be užuolaidų, puošnios šei- praryju kokią ketvirtą svaro 
kytojų. Dalis katalikų dar yra mininkės mėgsta dar ant lan- mielių, bet vėl tuojau pradeda 
valstybinėse mokyklose. gų užkabinti •" puošnias prie skaudėti, as ne girtuoklis, bet

i Amerikos katalikai jau iš dangas (draperies). Tokios kai kada išgeriu kokį stik.ą 
seniai suprato, kad mokyto- priedangos ne tiktai saulės alučio arba kai kada ir mun 
jas bedievis vaikus gali įsmo- spindulių nepraleidžia, bet ir sami nko kokią burnelę, bet 
kyti ir išauklėti tokius kaip milijonus mikrobų bei dulkių labai retai-, ir mažai, tai ne- 
jis pats, kad is to nei tėvams užlaiko, ir užtai yra nesanita- manau, kad galėtų pakenkti, 
ir nei valstybei jokio džiaug- riška ir nesveika. " Ir maudausi visada šal-
sfno nebus. !

liai, kaip ridikai.
Iš tikrųjų gi tas yra atvirk?.

mai iš namų į gatves valsty
bėje už nuomų tiemokėjimą y-

Yra įrodyta, kad tvarka gamina pelną. * 
Tie, kurie depozituoja paskirtą sumą į 
taupymo sąskaitą kiekvieną algos die
ną, randa, kad tai lengviausias būdas 
sukrauti pusėtiną sumą. Gera sutaupyta 
suma yra progos fondas ir atsarga. 
Naudok pieną tų, kuriems gerai kloja
si... depozituok kiekvieną algos dieną.^

čiai. Tai gana vaizdžiai liūdi-!ra kasdieniniai reiškiniai. Sa
ja New Yorko pramonės komi- j vo keliu pragyvenimas ma- 
sijonierė Miss Frances J’er-1 žai atpigęs.
kins. j Tokia būtis yra ir kitose

Kiekviena New Yorko vals-į visose valstybėse ir miestuo
se. Visur pilna bedarbių, vi
sur vargas ir net alkis žiūri 
į akis.

Nežiūrint to, krašto vyriau

tybės ligoninė ir klinika, kiek
vienas gydytojas praneša, kad 
darbininkų tarpe nepaprastai 
didėja įvairios rūšies nesvei- 
kūmai, - pareiškia IGm Per-gyM j tai visa gūri n'eigia. 

Nė vienais metais tokia

Peoples ^National ‘Bank
and ‘Jrusi Company 

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

Kins.
daugybė žmonių nesišaukė pa
galbos, kaip šiemet.

Ypač didesniuose miestuose 
ir pačiam New Yorko mieste 
darbininkų šeimynos apleidžia 
patogesnius namus ir kraus
tosi kur į pigiausias, apgriau
tas trobas. Del tokios būties 
iškils labai rimtos socialinės 
pasekmės. Pirmiausia nu
kentės šeimynų narių sveikata, 
o paskui — jaunimo dorovė. 
Doroviškai nuslydę bus sun
ku grąžinti į doros kelią.

sako

mai. Nedarbo mažinimo rei
kalu nieko neveikia. Sako, te
gu visuomenė rūpinasi bedar
biais. Ir be to dar skelbia, 
kad ekonominis slėgimas (ne
darbas) nekenkia darbininkų 
sveikatai.

Akstinas.

' Katalikiškas auklėjimas ir 
mokslas yra daug kam nesu
prantamas dalykas ir jie jo bi
josi, kaip jautis raudono ska
rulio. Tuo tarpu baidytis vi
sai nėra ko. Jei kas save lai
ko patriotu ir nori, kad lietu- ’r rakandų, 
vių tauta savo dvasia išliktų ^a’ *° sve>kata palengva pra 
sveika ir žmonių skaičium di 
dėtų, tai kaip tik reikia jau
najai kartai skiepyti katali
kiškas mokslas ir aūklėjimas

------------ ! Laisvamanio Šliupo pastan-
Amerikos Jungtinėse valsty gos Amerikoje liko tuščios, 

bėse yra 122 mil. gyventojų, nors čia jis labai smarkiai 
iš kurių 44,380,000 yra krikš- kovojo su katalikybe. Reikia

KATALIKYBĖS ISSIPLĖTO 
JIMAS AMERIKOJE.

Lietuviai mėgsta prietamsą, tarn vandeny. Ar tas yra svei- 
mat jaukiau jaučiasi. Daug ka? Man po maudymosi būna 
lietuvių vidudienį užtraukia lengva, smagu, jaučiuosiu 
ant langų daines (W5ndow kaip 20 metų jaunesnis. Kiti 
shades), mat, kad saulė baldų, ^ako “gausi ramatą , bet aš 
rakandų ir kilimų (divonų) ne nenoriu tikėt. Labai prašau 
nublukintų. Kas gailisi .kilimų gerb. gydytoją ,duoti nors 

kad nenubluktų, trumpą atsakymą ir nurodyti 
to varginančio skausmo priė

dęs blukti. Mielas skaityto- ž,astį. J. W- 0.
jau, ką tu labiau brangini, ar ATSAKE MAS J. W. O. 
savo sveikatą ar baldus? Ne- Ivai dėl tamstos strėnų gėlos, 
užmiršk, kad saulės spindit- t®i Ka' kilt, turi kurios nors 
liai užmuša ligų perus (mikro- rūšies lumbago. Geriau kreip-

Pinigų Siuntimas Laivakortės

METINIS BALIUS
------- Rengia ------

LIET. NAMŲ SAVININKŲ SUS-M^S Bridgeporte
SUBATOJ, SPALIŲ-OCT. 31 d., 1931
Lietuvių Auditorijos Mažojoj sale j 3133 S. Halsted st.

Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 25c.
Nariai, neėmę- pašalpos per 10 m. gaus antras dovanas.

Jau šiandie, 
l’erkins, dorovė smarkiais 
žingsninis žengia žemyn. Tė
vai pameta savo žmonas ir 
vaikus. Kaikurių vyrų žmo
nos irgi dumia savais keliais.

Vienas iš labiausiai jaudi
nančių dalykų šiandieniniam

Missįčionys. Katalikų Amerikoje manyti, kad ir Lietuvoje be- 
priskaitoma ligi 18 mil. Tai dievybės sėkla neprigis, nors 
tiek yra praktikuojančių, ge- ją pasėti kai kas ir labai no
rų katalikų. Šiaip katalikų retų.
skaičius yra kur kas didesnis, “M. L.”
bet jų dalis yra atšalusių. Iš ---------------------
12 mil. negrų, kurie gyvena Atydžiai skaitykite blznie- 
Jungt. Amerikos valstybėse rių garsinamus bargenus

25-to SEZONO 
ATIDARYMO

NOV. 1.1931Sekmadieny 
Lapkričio —3

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
PRADŽIA 7:30 V AL, VAKARE

ĮŽANGA 75c, ir #1.00 
Kviečia visus BIRUTĖ.



9 DRAUGAS sesiauienis, ispano oi,

L. ŠILELIO OPERETE “Į TĖVYNĘ”. ; nesutinka, kad Petras, Tėvy-
_______________  nės šaukiamas, išvažiuoją. Kai

f TĖVYNĘ. Dviejų aktų skriaudos padaryta! Tai jūsų J 4 kalbina grįžti tėvynėn, A- 
vaizdas. Parašė L. Šilelis. 47 ir šios prakeiktos smuklės ka- ugelė sutinka ir 1 etias lieka
pusi. “Draugas” Pub. Co., ltė, kad aš pamiršau savo Tė- laimingas. Susiburia jaunimas,
2334 So. Oakley, Avenue, Chi-įvynę, tėvus, mylimųjų ir vis- kurs dainuoja ir žaidžia. Da 

cago, Illinois. ką, viskų. Gana!” (13—-16 pu-

Daug žmonių gyvena ne tik 
be tikslo, bet ir tų gyvenimų 
suteršia, tapdami žalingais pa,
tys sau ir kitiems. Tokį gyve-į

si.).
Ir Petras, baigęs savo kal- 

i bų, išeina. Ir visi kiti i'šsivai- 
kščioja ir smuklė uždaro du-

nimo reiškinį matome jNieto 
L. Šilelio kūrinio pradžioje.
Poetas L. Šilelis gerai daro,, 
ryždamasis nušviesti gyveni
mų tokį, kaip kai kurių gyve
nama, ir visa išvesti iš blogo 
ir neverto gyvenimo j kilnesnį 
gyvenimų su tikslu vertingai 
gyventi, kaip pridera žmogui, 
kaip žmogui ir geram pilie
čiui. Tokia kryptis kvalifikuo
ja poetų L. Šilelį dainium-iš- 
minčium.

ris. Tik vienas Antanas, nu
slydęs išgvara ir beklajojus, 
tapęs

ug gražių jaunystės sapnų! 
Toji. jaunystės dvasia kyla į 
padanges!

Tačiau vienas jų bendras,1 
nepataisa ir išgvara, pabėgęs; 
iš kalėjimo, niekingai baigia 
savo gyvenimų jų akivaizdoje;

vagim, slaptai įlenda uiat, policistai nukauna jį, kai 
ryžosi pasprukti. Koks gyve
nimas, tokia ir pabaiga.

PABAIGA. Netrukus Pet
ras žavi visus įspūdinga savo

smuklėų vidun ir ieško degti
nės, kad nuramintų troškulį, 
Ir tapęs alkoholio auka, nesą
moningai nusako savo gyve
nimų. Ir, paskiau nuvirtęs as-į kalbele; “Kaip džiaugiuos aš 
lon dėl jiersigėrimo, tampa po ’ sugrįžęs ir radęs čia taip gra- 
lieistų paimtas į kalėjimų už žų jaunimo būrelį, kuris susi- 
vagystę. būręs tautos darbams dirbti,

ANTRASIS VEIKSMAS. 5viestw‘ Matot,, kokios neap-
, . • j • t sižiūrėjimo,'tamsybės, nutau-Antrajam veiksme vaizduoja- J .

V. t i • • r> tėįimo pasėkos. Šis liūdnas į-ma nubudimas-atgimimas. Pra 1

Uėmis. Dabar aš atsisveikinu 
su jumis. Tai paskutinį sykį 
jūsų būrely j esmi. Aš, Angelė 
ir jos tėveliai grįstame į Tė-i 
vynę, kurių senai apleidom, 
kame esame reikalingi. Visi' 
bent aplankykim jų, kol dar j 
neužgeso mūsų širdyse Tėvy
nės meilė, kol dar neužsikrė- 
tėme svetimais papločiais ir 
nepamiršome savųjų. Tėvynei) 
išganymas, mums laimė ir į
džiaugsmas — tai grįžimas! 

Tėvynėn ar bent „jos aplanky
mas.” (44—45 pusi).

Į

Tokia kalba, žinomd Suža
vėjo jaunimų. O Birutė, suža
dėtinių bičiulė, apibūdina tas 
gražias sužadėtuves, skatinda
ma, kad ir kiti paseks jų ]iė- 
domis ir važiuos į Tėvynę. (1 
jaunimas ir visi su entuziaz-Į 
mu dainuoja:

Mes grįšim ten, kur žalios 
lankos,

Gražus upelis teka, tvankos;
Kur miškas ūžia, vyšnių so

das,
A (įaugęs kerpėm i -ano sto

gus —
Mes grįšim ten ir 1.1. (45 

pusk).
'fai operetės paliaiga. Tiks

lus ir gražus! Ir, rodosi, visus 
apima toji Tėvynės meilė ii 
visi, Tėvynės meilės sužavėti, 
tarsi skrenda i Tėvvne, dai- 
nuojant;
Mes grįšim ten, kame Tėvynę 
Nuo amžių bočiai mūsų ginė; 
Daug kraujo, ašarų praliejo; 
Per amžius vargo ir kentėjo...

Mes grįšim ten!
Mes grįšim ten, kame mums

' z sielų
Ramins gimtine mūsų miela!

Oi grįšim, grįšim! Čia nebū- L. Šilelis daug tolygaus galė
sim, | tų mums patiekti. Dievas ne- 

l dvynė! tau dar mes nežū- į pasigailėjo jam nepaprasti 
sun! i gražaus talento būti didžiu kr: i

Mes grįšim ten! (46 pusk) Į 
Operetėje poeto L. Šilelio 

kryptis yra ryški Jam tinka 
ne vien dainelės dainuoti, bet 
dera jį vadinti didžiųjų kūrė 
jų vardu. Savo operetėje jis ' 
yra dainius ir išminčius. Jįs į 
turi poetiškų sielų kūrybos fo- į 
rmoje ir turtingų išmintį turi-j 
ny. Jis davė ir rodo aukštų 
pavyzdį. Gaila, kad tik vienu 
tokios rūšies veikalu galime 
džiaugtis. O, rodosi, dainius

(Tęsinys 5 pusk)

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu
PAIN-EXPELLER

PIRMASIS VEIKSMAS.
Poeto L. Šilelio operetėje vei
kiantieji asmenys pirmojo vei
ksmo vaizde rodo gyvenimą,
kur Jurgis, Matas, Adomas, .... -
. , -j j paskui ji pati dainuoja, guos-Antanas ir Juozaš atsiduoda

. . .v 'dama save. Seni ištvirkėliai

vvkis vaizdžiausia mums Raidžioje Angelė, buvusi Petro
. ................................ , ba, kad būtum ištikimais te-suzadetine, nungi viena sode. ’

• , - ... • vvnės sūnumis ir gerais žmo-jpndania genų vainikų, liūdna, j. - 
girdi Tėvynės meilės daina ir 1

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

rinti. Padori Angelė nepasi- tus*» specialistų., ne pas koki nepa- 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 

dlioda. Jie, pagaliau, pamate Nenorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavlmo. Jus su
taupysit laika Ir pinigus. Daugelis

___ „ „ _ kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
, . . v . ..... ir verkšlenant. Jonas, matyti, Idelto. kad jie neturi reikalingo pa-
deuH prie ZlllOUlŲ tVirKininiO. . . . 'tyrimo, suradymui žmogaus kenks-
m -i a • i noris Angelei prisimeilinti, pa- .minamuClioro vaidmuo tai Ivg gero- * . ” „ ’. . i

.. . guodžia jų meiliais žodžiais Mano Ratilo — sc°p° — Rae#
Šios dvasios, teikiančios įkve- ... v , . iX-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi

ii" daina, prašydamas JOS ran- siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų

girtuokliavimui ir džiugulia
ms. Kai kurios mergelės, kaip 
Magdė, Marė ir Rožė, ištvir-
ksta ir gvvena tokį jau gvve- . . .

. , '. . besiartinanti Jonų, išbėgiojo
nunų. Lauras, laikus smuklę, 4__ , , A v .
su Lauru, jo padėjėju, prisi

ateina ir nori Angelę išnedo- 
adori Angelė nepasi- 
Jie, pagaliau, pamatę 
įantį Jonų, išbėgioja, 

palikę Angelę puolant žemėn

GEROS

R A D10 S

★ '* * *
* NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOST1S 
Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, *-k Nugaros skaudejima. Salti, Ranku,

*

Kojų. tirpimą. Dusuli, Galvos skau. 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o *

■K

milijonai dar nežino apie taL 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
’orta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, *

* ir 10 centu eztra už persiuntimą.
<Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.
1
*

*

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boz 352

Hartford, Conn, *

* * * *

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

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 sveikatų,

■o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint. 1
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

T. A. D. produets turi Ir daug klto- 
' kių vaistų.

Reikalaukit aptiekose arba iš jįf. 
i A. D. produets.

3133 SO. HALSTED STREET 
Chicago, III.

kos. Angelė nesutinka. Ir pa
sirodžius Birutei, įpykęs Jo 
nas pasišalina. Birutė pasakc 
linksnių žinių apie Petro su 
grįžimų. Angelė
Jaunimas susiburia ir dainuo-1 kerėjusių, chroniškų

džiaiariasi uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
' jeigu turit kokių užsisenėjuslų, i»i-

General Motors ir kitų žinomų Standard išdirbysčių. 
Kainos ant general Motors dabar sumažintos ant pusės, 
1931 modelių ir setas geras garantuotas per daugelį me
tų. Painatykit Budriko Krautuvėje didelį parodos iškro
vimų. Jūs galite dabar gauti gerų radio nuo

$22.00 iki $300

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 W. 23 rd Place 

Telef. Roosevelt 2515
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

pimo pakilti iš nusmukimo, 
pradėti kilnesnį gyveninių ir 
jaustis ir žmogum ir piliečiu, 
kurio prievolė yra nepamiršti 
Tėvynės. Petras, jaunikaitis, 
gražiai ir dorai gyvenęs ir bu
vęs tėvynmeilis, šiandien, kad
,ir nupuolęs, bet nepasiduoda*^* 
mas visiškai nupulti, tik vie
nas klausosi gerųjų dvasių 
giesmės:

Sugrįšk Į Tėvynę, 
Sugrįšk prie savų;
Ten Jaukia gimtinė —
Ji laukia sūnų.
Ir t. t. (8 pusi.).

Ir Petras, nubudęs, atgailo
damas už savo klaidas, jaučia
si silpnas, bejėgis ir nevertas 
Tėvynės sūnus, jo gyvenimo 
bendrai dainuoja:

Užmirški tų kraštų,
Kame tu gimei; 
ir 1.1. (9 pusi.).

Petras neklauso jų dainavi
mo. Jis nurodo klaidų savo 
gyvenime ir kitų paklydimus; 
jis pasisako, kaip nusmuko, 
kaip prarado Tėvynę, tėvus 
ir savo mylimųjų Angelę. Jis 
neleidžia dvasiai nuslysti, jis 
dar laikosi. Jame yra gyveni
mo ugnies ir jis dainuoja:

Meile uždegta krūtinė 
Dega, jaučiu skausmą... 
Ar kova, sunki irtinė,
Duos man kada džiaugsmų 
Ir t. t. (12 pusi.).

Paskiau ateina pagundos. 
Petras nepasiduoda. Jis pasa
ko visiems skaudžius tiesos 
žodžius: “Ne, jūs manęs dau
giau nebesuvil losite. Ir taip 
jau gana giliai haloii įklim
pau, iš kurios sunku bus l>eiš- 
bristi. Nuo šio laiko, lai mano 
lietuvis visai sudžiūsta, neK 
gersiu daugiau. Duodu garbės 
žodį, kad šis vakaras poškų 
tinig smuklėj, tame pragaro 
urve. Atsiminkit tiktai, kiek 
šioji vieta moterų, vaikų aša
rų yra iščiulpusi, kiek čia ne 
dorybių papildyta, kiek sielų 
prapuldyta, kiek Tėvynei

ligų. kur] ne
? . J.jv -i ■> , ... .pasidavė sėt gabiam šeknynos gy-lj® IT žaidžia. Po to visi irjdytojui, neatldėlloklt neatėję pa-

Birutė išsiskirsto. Angelė vie-;m*ne- 
na atsiduoda dainai ir atsa 
kyman išgirsta Petro daina 
Angelė papasakoja Petrui a- 
pie susitikimų su .Jonu, ir Pe
tras' jai atleidžia ir Angelė 
jam viskų atleidžia; tačiau ji

DR. J E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101«
20 W JACKSON BLVD

Arti Stųte Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki ■ 

po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliornig nuo 10 ryto iki 1 PO 

Otet

Telefonai:
CALŲMET

” 3482
’• 0020
" 5709 ANGLYS

E/Ž WHOLESALE KAINAS IŠ

Taip, jus ga

lite pirkti 

sau 
Anglis

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

Per virš 35 tncius pardavinėjame tiktai pačias geriausias

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

Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nam 
jas vardas 10fM) West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Canal 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
nanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50

ŠTAI MOSIJ KAINOS:

l’agriižina išvaizdų Patenkinimas įjuiuntuotas

I’ITKČS VALIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SI STIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JU NUOVARGI IR STEBĖTINAI

PAGERINS REGRJ1MĄ ,

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKli; gydytojas

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street —- Telefonas Yards 1829

Indiana Egg............. tonas9 >
$6.00

6.00Illinois Egg .........................................
West Va. Lump.............................. M 7.50
Black Band Egg ................................ n 7.50
Black Band Lump ............................ n 8.50
Red Ash Erie Lump ....................... 99 9.00
Blue Grass Lump................................ 99 9.50
Faney Lump ........... '........................... 99 9.50
Pocabontas Mine Run ....................... 99 6.75
Pocahontns Lump................................ 99 9.00
Pocabontas Egg ............................ 99s 9.50
Pocabontas Nut ................................ 99 8.50
Pociibontas Pea ................................ 99 6.59
VVest Va. Be dūmų, 50% rupus .. 99 7.25
Coke-Range dėl furnasų .............. 99 10.00
Canell Block .................................... 99 9.50
Minkštų anglių Ssreenings............ 99 4.00
Best G radę Chestnut ....................... 99 16.00

O1DII1P0N DABAB
Mes pristatome visame mieste.

Mm astmų užbondatiotl miesto sverlkat ir kiekviena* veMmaų kuria
tivuMueja ta muaų gurdo, turi oficiulaua avurtko ženklų. Tua guru li
tuoja parodytų ant tlkleto įtvarutnų.

— SS/

Prieš Halloween kiekvienas pirkdamas radio gaus 
dykai gražia lanipą ant stalo. Tų gaus pirkdami radio, 
pianų, pečių, lovą, parlor setų, karpetų arba elektrikinę 
General Motors Erigidarių. Dabar yra laikas pirkti e- 
lektrikinį b.ulo šaldytuvų, kada kainos yra žemos ir rude
ni sumažintos iki 49 procentų.

' i

NAUJOS PLAUNAMOS MAŠINOS
THOR - MAYTAG k VOSS

Specialiai elektrikinė skalbania mašina vertės $1O9.('O

$59.00’ $5'°° tereikia įmokėti.

---------------------------- —----------------------
Gražus Lietuvių programas nedėlioję nuo 

1 iki 2 vai. po pietų iš Stoties WCFL, 970 
kyl., finansuojama trečias metas.

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

-

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ
Tebėra Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTU GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

GEN VON STEUBEN NOV. 5 DRESDEN NOV. 12 
BREMEN NOV, 18 ' BERLIN NOV, 19

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja;

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

/ ’ J ŠINAUIH) K IT PA PIGI N TOMIS K A INO MIS.
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & CŪ.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

fel. Yards 4669
v
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BASKETBOLININKAI RUO lage where the leading
Š1ASI PRIE SAVO 

SEZONO.
teams \vho participate in the 

įround robin series were to re- 
ceive a higlier percentage 

sezo-'tlien tliose teams finisliing inL. Vyčių basketbolės 
nas atsidarys lapkričio 29 d., llie lower division. This ques- 
St. Phillips high scliool gym-ition was agreed to be definat- 
nasium. Kas sekmadienį po ly decided at the next meeting 
pietų bus keturi žaidimai. on Nov

Hali.

JOHNNY BAYLSSS on business. We can have 
naught būt contempt for such 
individuals whose minds are 
mercenary, whose feelings are 
devoid of aitrinsiu, who pav 
a visit only to promote their 
selfisli interests. Ah, met- 
liinks these infidels now blu- 
sh for shame and hereafter 
vrill mend their dastarrdly 
ways. This is the essence of 
their remarks: attend —

1. North Side’s Dance, Oct. 
31.

i 2. Sport’s Dance at Cicero, 

Nov. 4.
3. Providence Dance at St.

Johnny Bayless of Hinsdalo, Agnės, Nov. 7.
4. Dainos Choro at Marque- 

tte Nqv. 8.

5. Cicero Dance at Cicero,

L. ŠILELIO OPERETE 
“I TĖVYNĘ”

bus keturi žaidimai. on Nov. 6, at Providence
Visi tymai jau pradėjo **““• j Pa., plays lialfbaek in the Uni

praktikas ir, girdėt, keli L. The commissioners J. Juo-jversity of Tennessee eleven.
Vyčių tymai jau svetimtaučių zaitis, F. Šnekutis and M. Pa-1—-------  - - • ■■■
tymams gerai kailį išpylė. viloms, announeed that bussi- \yįth such display of entliu-

Šiais metais, nežiūrint blo- men throughout the siasm it is little wonder that
gų laikų, dešimts,atskirų kuo- whole eity will be solieiated to the otlier teams liave to re- 
pų tymai įstojo i L. Vyčių .i°<n as booster, or donated uiaiD until n'ext summer. 
basketball lygų. Be to, baigus throphies. Į fįn<£ that tire race for
sezonų, bus pakviesta lietuvių TJle follouing day J. Valu- lašt plaee in the golf league
tymai iš kitų miestų; numa- )įs chairman for Basketball was an unusual one. Four
tomą Detroito ir Cievelando antį commissioner F. Šnekutis! teams fought desperately for 
vakarinių valstybių čempioną- interviewed a few of our the enviable distinction of
tui laimėti, nes per penkis niost prominent men and re- supporting the otliers in the
metus tų titulų laiko Chica- ceived promises from

Nov. 14.
6. Basketball Gamės at St. 

Phillips, Nov. 29.

DANCĘ AT NORTH SIDE 
TO-NIOHT!

The first tliing we want to 
Ido is retract a statement we 
made in one of our circulars.

Mr. 'standing. Brighton found thelTherein we said tliat y°u n,ay 
ga, kurioj gyvuoja didžiausia Zop of Zolp real estate Co., io competition for the cellar po- ^lin^ ad ,y°Jr fneĮlds to 
lietuvių sportininkų sujungė donated trophies to first and sition was too strenuous so įt AtJ1 1 8 ce 118 eve'

būtent: L.Amerikoj, būtent: L. Vyčių second place teams respectab- moved into tliird place. The 
Chic. Apskr. Atletikos Sų- ly. Also getting a few boos-j reųiaining teams were all de- 
junga. j terš. Itermined to stiek to the lašt.

Visi lietuviai kviečiami reni- Ti,e registration card given A truce was declared now all 
ti šių lietuvių sporto organiza- to all managers mušt be fil-| three sliare in this glory.
ci.ių, ypatingai šiais metais, iej Out and signed by the pla-į x 
kada tymai taip gerai suorga- gers themselfs, and mailed to, North Side 
nizuoti, o laikai nebekokie, the commisioners immedially, Marųuette 
finansinė pagelba bus labai finai date for the return of Brighton Park 
reikalinga. registration cards will be Fri- [Bridgeport
Lietuvių 'Chicagoje skaitoma day Nov. 6. All players mušt i Providence 

netoli šimto tūkstančių. Turi- have there dues paid to May Tovvn of Lake 
mx- gražių {stųigų^hėt,įkLŠioi i, 1932 to be able to participa-
niekas nekreipė dėmesio i jau- te.
nimų. . B. B. Man.

Chicagoje, kur lietuvių gy-____________
vena daugiau negu Kaune WH0'LL PLAY T0WN OF

W.
5
3
1
0
0
o

L.

0
1
9

ning, būt now we find that 
the place vrill not hold over 
1,000 people so please don’t 
bring anymore aoąuaintances 
of yours than you fell is ab- 
solutely necessary.

The place, as you no doubt 
remember, is located at North 
and California avės., in the

2 į Crystal Ęallroom of the Crys-

(Lietuvoje), nėr- porto salės 
lietuvių jaunimui.

Ar nelaikąs pamųstvti ?
Ar li' -T.viri vLados turi avė 

Gintaučiams pinigus krauti?
Lietuvis.

LAKE?

(Tųsa iš 4 pusi.) 
rėjų. Gaila, kad kitos svarbios 
pareigos užima visų jo laikų.

Norint tiksliai suprasti dai
niaus L. Šilelio operetę “Į Tė
vynę”, reikia pirma matyti jų 
scenoje ir pasiklausyti malo
nius ir žavios muzikalės jos 
kompozicijos išpildymo.

Pradedant muzikalioj šio ru
dens sezonų, mes lietuviai, 
kaip ir kitos kultūringos tau
tos/ galime stoti pirmose ei
lėse. Na, ir būsime laimingi, 
matydami ir girdėdami gimtų 
savo kalba lietuviškų operetę.

and eontinue to 12:15 A. Ai. 
If you have no lioine you ma> 
come earlier and šit on the 
stairs until we open up the 
liall. Nepamiršk, nes nėra ki
tur šokių šį vakarų.

O žiūrovai, sužavėti, pasi- L. V. “Dainos” chorų#, ku- 
džiaugs, gavę gražių ir kilnių pįam vadovauja komp. A. Po- 
įspūdžių, h- bus dėkingi ir ne- • lu
pamirš dainiaus L. Šilelio, di
džio operetės “į TĖVYNĘ”

! Samaia.

P. S. Visiems verta įsidėmė
ti, kad ši operetė “Į Tėvynę” 
Chicagoje bus statoma sceno
je lapkričio (Nov.) 8 d., 7:30 
vai. vakare, Gimimo P. Š. pa
rapijos salėje. Operetę stato

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų di& 
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

SALIN SU SVETIMAIS DIEVAIS!!! 
GARBINKIME SAVUOSIUS!!!

Šiandienų Lietuviai yra daug nukentėję iš prie
žasties užsitikėjimo kitais.

Remkite savuosius ir vienykimės, atsilankyda
mi i savo stiprių, visiems gerai žinomų įstaigų, kur 
gausite teisingų patarnavimų ir broliškų patarimų, tai 
yra į

CAPT. DAL MARVIL

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

(Kampas 33-čios ir Halsted)

2 i tai Theatre Building. Perso- 
2 nality, providing you have 

_ such, will be accepted in lieu
įof filthy lucre *ft**ėxceptional

_______ i pasės, otherwise you’ve gotty Dal Marvil, captain of the'
Most every cSuncil meeting > sliP us fifty cen*s- Northwestern university foot-

around Chicago for the pastJ dance proper will start bąli team, plays at tackle and
tsvo weeks played host once at aj>proximfttely 8:15 P. M iweighs 248 pounds. 

t v ice

* -
THREE WtSE

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

tO the proverbial
Mickey Patrick and lūs gol- Three Wise Męn from tlie' 

l'ers journeved to Golfmoie Yeast. For example, lašt Tuos I 
lašt Sunday to play tlie team day Manjuettę started ’its 1 
Irom Brighton Park. Town of meeting and a few minutes la- 
Lake lošt by a score of 9’b ter in stalked Joe Valiulis of 
to 2L-J- This mateli climares Cicero. Konnie from North j 
the )?olf season. Notivithstan- Side folloived on bis beeis. In 
ding that the weatlief mav turn Paul of Providence tre- 
he adverse the losers are wil- ked bis way into the balk

—--------- ling to play either Providen-; Wliat was their respective
The 1931-32 season Basket- ce, Bridgeport, or Marųue- j purpose? Well, Joe talked on 

liall League Commissioners, tte, in order to prove that business, then Konnie talked

COMMISSIONERS GIVEN 
FULL AUTHORITY 

RULES TO BE 
ENFORCED

after calling three speeia 
meetings i n an effort to get 
one hundred per cent repre- 
sentation have finally abando- 
ned the effort and held a short 
and definite consultation with 
the councils present at the lašt 
of these meetings, and deti- 
nitelv decided that the com-J I
missionėrs mušt take full 
charge and begi n their work 
immediatly if the league is to
succeed.

The rules shall be enforced 
has stated in the typed co- 
pies, received by each inana- 
ger at a preceding meeting į 
with two exception, one \vhe- 
re the number of players le- 
gistered was voted to be in- 
creased from ten to twelve, 
llie otlier rule on division of 1 
profits, when the North Si- 
ders put up a heated argu- 
ment favorint the division of 
profits on and equal split/ 
instead of the stated percen-

Ol-

they are not the poorest team. on business, then Paul talked

17-tas JUBILIEJINIS

Hallan Šokiai Si Dovanomis

Supreme Coal & Goke Co.
INC.

3650 S. ROCKWELL STREET
PER IŠTISĄ MĖNESĮ

Garsios Supreme Geriausios Rūšies Produktai
jūs galite mokėti brangiau, bet negausite geresnių.

Visi telefonai VIRGINIA 0477—0478—0479
Mes kasdien gauname didelius siuntinius švežiai 

iškastų anglių visokiems reikalams.

GERIAMI ANGLIAI

Tai gardžiausia, lialta 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 skanų užkan
dį, — Orcen Mdl Duonų,

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

\
Visuomet Pirkite GREEN MILL Balt^ 

Suraikytą Duon^

KENGIA

RADO. ROŽĖS
L’ET. PAŠELPINIS KL1UBAS

NAUJOJ L1 U O S Y B Ė S SALĖJ
14-ta g-vė ir 49th Court, Cicero

SUBATOJ, SPALlįl-OCT. 31, 1931
Pradžia 8 v. vak. Įžanga nuo narių 50c prie durų 65e.

Muzika Buck Jonės & His New Harmony Kings

$45.°° taroms $45.“
1-ma dovana $15.00 auksu; 2-ra dovana $10.00 auksu; 
3-čia dovana sidabrinis setas $10.'K) vertės, imtas iš 
Peoples Furniture Co.; 4-ta dovana $10.00 vertės daik
tų iš J. F. Budrike Radio Krautuvės.

TIK VIENAME 

SPECIALISTAI

NUOLAIDA
, *

po 50c nuo tono nuo šių kainų už cash pristatymą 
ant užsakymų keturių ir viršaus tonų.

1 U.. »■»«.'» ■■■■II ................ .. I ... —

Blackband Lump or Egg $10.50
Va. Cheanut Hard Coal .... $14.50
Hocky, Valley Lump or Egg ... $9.00
lilinbls Lump, Egg or Nut . $6.75
Pocahontas Lump, Egg or Nut .... $10.50
Pocahontas Pea......................... $7.50
‘Supreme’ Special Mine Run Poch.

& y2 W. Va. Lump ..................... $7.00
Resereened Poch. Mine Run $7.50
Genuine Poeto. Mine Run................... $7.00
COKEt Egg, Ruige or Nut $11 ,OO
Užsakymai gauti prieš 10 vai. ryto pristatomi tą pat 
dieną. Už darbą ekstra — įvežimas 50c, nešimas 75c.

Spedalis kainos ant Steam anglių 
SUPREME ANGLIAI PADARO SAVO ARBA MES

New ProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietučiai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigt* 1893 metais

t
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TEL. PROSPECT 7960—61

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.

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Mot TVater ir štymo 
boileri!} ir virtuvių pečių.

Poealiontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sabara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

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

V. GAPSZEVVICZ, Pres. . R. F. GAPSZEVVICZ, Sec. and Mgr.

I paskirtasis komitetas tariasi Cook’o apskrity. Iš viso nesu-
Į j dėl atitinkami} priemonių iš

rinkti nesumokėtiems mokes
čiams už 1927—28—29 metus

mokėtų mokesčių yra 141,000,- 
000 dolerių;

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER SHOP 
Halr Bobblng and Shingllng for

leidies Our Specialty 
2203 Wi*t 22nd Street

Telephon© Lafayette 1516

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pinuos Klesos Dtionkcpykla
4330-34 S. Califomla Avė.

Kllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||«

Į Peoples furniture Co. I
j KRAUTUVĖSE |

Dabar Siūlo
i RADIOS

ARGENUS

Phone Canal 106 8

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. Oanal 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repairing and 

Oontracting
2019 W. 22nd STREET

Phone Republic 10256 
MODERN DRl'G STORE

G. Benosius, R. Ph.r 
Prescriptlons Filled Accurately

Ice Cream — Candy 
Powders, Greams and Toilet

Articles
2612 W. 71st STREET

Tel. Grovehill 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENE RAKIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 80. CALIFORNIA AVĖ.

Office Tel, Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long Distance Removal
3244 S. HALSTED ST.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Didelis parengimas.

Spalio 31 d., Lietuvių liuo- 
sybės svetainėj Raudonos Ro
žės pašelpos kliubos minės 17 
gyvavimo sukaktuves, per ku
rias 21 narys gaus garbės do
vaną — po auksą žiedą už ne- 
ėmimą pašelpos per 10 metų.

Rengėjai kviečia plačiąją 
visuomenę dalyvauti. Gros ge
ra orkestrą.

Be to paskirta keturios do
vanos, kurių dvi yra gryno 
aukso.

Daugelis jau dabar neįsten
gia užsimokėti, tai kas atsi
tiks po keturių metų? Aišku 
kaip dieną, — neteksime sa- 

!vo bakūžėlių, t. y. viso savo 
turto.

Kaip sakiau,- susirinkimas 
:svarbus visiems. Tat būkite; 
jame išgirsite daug ko naujo, 
naudingo.

D.

gos padėti pamatus, kad jie
l liktų ir mūši} genkartei.I

K. P. Deveikis, nut. rašt.

UŽTRAUKTŲ MOKESČIŲ 
KLAUSIMAS

Chicagos aldermonų tarybos

Visame Chicagos Mieste
Veikite tuojau s, Imkite Peoples Krautuvėse Šiandien ir 

Matykite ŠIAS RADIO VERTYBES

3
S

Tel. Yards 4442

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

Tel. Victory 2477

G. C. ĘURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Lapkričio 4 d. vakare Lukš- 
tienės svetainėj bus svarbus 
susirinkimas lietuvių namų 
savininkų arba Improvement 
kliubo. Visi nariai, ir nenariai, 
kviečiami atsilankyti. Išgirsi
te platų pranešimą apie tek- 

į sus, o tas visiems svarbu, nes 
paliečia kiekvieną namo savi
ninką.

Mėnuo atgal girdėjome, kad 
mūsų asesorius p. Racek turis 
paruošęs planą dėl sekančio 
termino. Buvo plačiai kalba
ma ir vietos laikraščiuose ra
šoma apie didelį teksų suma
žinimą. Visi nudžiugę laukė
me ir... apsivylėm tų ponų pa
žadais.
Bet, laimė, visų Improvement 

kliubų taryba Tax payers 
council įteikė protestą prieš 
p. Rucek’o planą, nes jo pla
nas paliečia tik turtuolius ant 
22 gatvės, o smulkūs namų 
savininkai lieka nuskriausti.

Tat ir tamista, broli, pri-. 
klausai prie tų pastarųjų. Tat 
kodėl tyli, kodėl nieko nesa
kai, ar nerūpi savi reikalai ap
ginti ?

Lapkr. 1 d. draugija Lietu
vos kareivii} laikys susirinki
mą 1 vai. po pietų, L. L. sve
tainėj.

Nariai privalo dalyvauti, i 
Svarbus reikalas paliečia vi-! 
sus. Komisija turi paruošus 
naujus paragrafus konstituci
jai. Juose yra daug ko naujo, 
o tas svarbu visiems nariams.

Kaikurie nenori nieko nau
jo. Vadinasi, nenori taikintis 
prie aplinkybių. Praeitis mus 
mokina, kad kas nemokėjo 
prisitaikinti prie aplinkybių, 
tas jau senai išnyko iš gyvų
jų tarpo. Tas pats yra ir su 
mūsų draugijomis. Turime bū
ti labai atsargūs.

Dabar kaip tik turime pro-

Ų AMERIKOSUNIJA
to

NEMTMMUM J 
ŠGLAIFCVA

___ ______
TKUMBAS KELIAS | LIETUVĄ p«rSVEI>U^ 1

KALĖDŲ EKSKURSIJOS f
Išplaukia Iš New Yorko

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

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

Reikalaukit kalėdinio ctrkulloro 
Informacijų ir laivakorčių

kreipkis į vietini agentą 
arba tiesiog j:

SVVEDISH AMERICAN 
LINE

181 N. Michlgan Avė., Chk-ago |

DR. P. P. SIMAITIS 
Naprapatas

Atidarė ofisą ant Bridgeporto po 
Num.

3150 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL

Vai. nuo 2 iki 8 vak.

Daktaras duoda tris naprapatlš- 
kus gydymus veltui tiems, kurie 
yra nustoję vilties pagyti ir ku
rie nesigydė naprapatlškai.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome 
414A ARCHER AVENCE

A. PETKUS
JEWELER

Diamonds, Watches and Jevelry 
Watch Repairing Our Specialty

4601 So. Herr.i’tage Avė.

= f šį skaičių įeina demonstratoriai, Sempeliai, išmainyti = 
5 ir Nauji Radios, kurie randasi Mūsų Krautuvėje 4177-85 =

I s Archer Avenue.

I Reumatizmas sausgėlė-IĮ
■ Neslkankyklte savęs skaus- “ 
g mals. Reumatizmu, Sausgėle,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę 

ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo-

■ stis lengvai prašalina viršmi-
■ nėta ligas: mums šiandie dau- 

gybė žmonių siunčia padėka-
B vones pasveikę. Kaina EOc per
■ paštą 55o arba dvi už fl.OE.
H Knyga: “ŠALTINIS 8VEI-

KATOS” augalais gydytles, kai-
■ na 60 centų. ■! —

; Justin Kulis
B 8259 SO. HAL8TED 8T.

Chicago. III.
BBBBBBBBBBBBI

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop .

1818 W. 46th STREET

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 6 3rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 VVest 69th St.

$125.00 Steinite Radio su tūbomis ..................... $15.00 =
$150.00 R. C. A. Radiola Modelis 17 pilnai .... $19.00 s
$165.00 R. C. A. Radiola Mod. 18 įrengta..........$22.50 =
$150.00 Electric Radio gražiam kabinete ...... *.. $25.00 E
$120*00 Stewart VVarner įrengta su kabinetu .... $20.00 E
$155.00 Atwater Kent Radio Modelis 40.........  $27.50 =
$170.00 Atwater Kent Radio Modelis 42  ........$33.00 ~
$225.00 R. C. A. Radiola įrengta, Modelis 41 .. $45.00 i
$250.00 Balkite Radio gražiame kabinete..........$54.50 =
$185.00 R. C. A. Radio Modelis 50, įrengta .... $49.50 =
$175.00 Beverly Electric Radio įrengta........ .  $45.00 c
$250.00 Fada Radio, gražiam kabinete..........
$195.00 Ativater Kent Radio Modelis 55 ....
$225.90 Columbia Komb. Radio su Fonografu

Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlaikom visokios rųšies pieno 

produktus: pieną, sūrį, sviestą Ir 
t. t. Pristatom j namus ir Į štorus.

8251 S. Emerald Avenue

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendėnt

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 VVest 47th Street

$77.50 S 
$88.00 |

Šiuos bargenus galite matyti mūšy Krautuvėje

2536-40 VVest 63rd Street
i!

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 287 9

JULIA’S RESTAURANT
fulia Pocius and Stella Juskie, Sav.

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

= $75.00 Steinite Electric Radio ............................. $19.50 = i
$29.50 
$32.50 
$29.50 = 
$38.00 f 
$39.50 = 
$65.00 | 
$87.50 = 
$75.00 = 
$87.50 I

Sujudo visos kolonijos, 
šaukiama didžiu balsu, siun
čiama protestai. Darykime ir 
mes tą patį. Juk ir mes turi
me tas pačias teises, tat nau
dokimės jomis, kol nevėlu.

Brolau, stok savon organi- 
zacijon ir savo kaimyną ra
gink. Jeigu dabartinį momen
tą praleisime, turėsime dar 
per keturis metus nešti nepa
keliamą naštą, nes teksai kas 
keturi metai yra taip regu 
liuojami.

Daktaras specializuojasi ant nervų 
ligų. Baigęs “The Chicago College 
of Naprapathy".

Išgydo be operacijos chronišką 
penesaidę. Pasitarimai veltui Ir 
mandagus. Yra išgydęs daug žmo 
nlų Amerikoj ir Lietuvoj nuo 
Reumato, Influenzos, puolamos 
(mlrltamos) ligos, širdies, pilvo, 
kepenų ligų, galvos, nugaros gėli
mo. Jei viską išmėginai ir ne
pavijai, dabar pamėgink Napra- 
patljos mokslo būdą, nes pagijo 
ir tokie, katrie Jau buvo nustoję 
vilties. Gali ir Tamsta pagyti.

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEVVICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and family groups our 

Specialty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų ir Seipjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 VVEST 69th STREET

Tel. Victory 7048

Michael Messar
PHARMACI8T 

Lietuviška Aptleka 
82fll SOUTH HALSTED 8TREET

$125.00 Atvater Kent Radio Modelis 40
$150.00 Atwater Kent Radio Modelis 42 .
$175.90 Stewart Warner gražiam kabinete
$175.00 Rembrandt Radio, įrengtas
$195.00 R. G’. A. Radiola gražiame kabinete
$350.00 R, C. A. Radiola Modelis 30 A ...
$1250.0 Zenith Radio, Visai naujas .........
$138.00 Victor Radio, Visai naujas .<....
$225.00 Kimball Radio, Visai naujas ................. .............. ....
$295 Atwater Kent Radio Specialiam kabinete $125.00 5
$306 Victor Kombinacijos Radio, Visai naujas $140.00 b S
$50.00 Nauji1 Midget Radios ............... ,............... $22.50 |
1932 Metu Mados R. C. A. Victor |
Brunswfck ir Philco po......................................... $36.50
Taipgi daugelis kitokių Radio BUrgenų rasite kuomet
Senus Radios, Pianus nr Rakandus imame į mainus ant 

ateisite į PEOPLES KRAUTUVES
naujų ir duodame geresnę nuolaidą kaip kitur 

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems

“UZGANEDINIMAS ARBA PINIGAI ATGAL*’

)w8^LAR®P^

4(TT«» AMCMIR AVI. CM RICHMONO IT

4177-83 Archer Avė.
Kampas Riclimond gatvės

Lafayette 8171

-SSSthING For The HOMES
2IM-4O W. •»* IT. * MASLCWOOO SIV»

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplcwood gatvėn

Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

SiiiHiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiuiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiB

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Rantančioms
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop,
We CalI And Deliver

2408 WKST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227
KAZ HEAT INTENSIFIER 

COMPANY
A. KAZLAUSKAS. Sav.

4624 So. Western Avė.

Tel. lafayette 1340

N. ABARAYIGZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Phone Prospect 0964

GASS THE TAILOR
C. J. OERVILIS, Prop. 

EXPERT VVORKMANSHIP 
Cleaner and. Dyer

2543 WEST 7tst ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWIGH
MorgičiŲ Bankierius

Parduodam Pirmus Morglčius
2342 So. Leavitt St.

Phone Lafayette 1287

VINGENT PAUKŠTYS
Hardware, Palnts, Varnish, Olass 

Eiectrlcal Applicances. Etc.
2738 West 47th St.

Telephone GrovehiU 2362
WEST ENGLEYVOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKINO
Atdara Dieną Ir NaktĮ 

«24« 80. ASHI^ND AVĖ.
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C H I C A G O J B
PRANEŠIMAS. o dabar yra garbės narys.

--------------- Prieš kelioliką metų jis gyve-'
Aušros Vartų bazaro komi- no Chieagoj ir ilgokų laiką 

;-ija nutarė bazarą pratęsti : dalba vesi Dievo Apvaizdos

NAUJAS OAKLAND PAR 
DAVYBOS VEDĖJAS 

RYTUOSE.

ir baigti nedėlios vakare.

Taigi, sekmadieny, lapkričio 
1 dienų, bazaras atsidarys 3 
valandų' po pietij ir baigsis va
kare po pamaldų.

Komisija.

parapijoj kaipo vargoninkas 
ir jaunimo organizatorius.

RADIO PROGRAMAS.

LANKĖSI KOMP. A. 
ALEKSIS

Šiomis dienomis Chicagoje j 
lankėsi komp. A. Aleksis, o-

tfyt, dienų, t. y. sekmadieny, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iš 
įadio stoties WCPL girdėsime 
gražų lietuvių radio progra
mų, kuriame dalyvaus S. Rim
kus, J. (Irieaitė ir kiti. Jie 
daug kartų puošė lietuvių ra
dio valandas, tat ir šį sykį bus

R. K. White

peretės ‘T Tėvynę” muzikos . . , ... ...1 * visiems malonu pasiklausyti jų
! naujų ir gražių dainų, gražių 
solo ir duetų. Rinktina muzika 
grieš įvairius šokius.

autorius. Aplankė savo senus 
draugus ir- prietelius. Taip 
pat užsuko ir “Draugo” re
dakcijom Šį tų papasakojo iš i 

rytinių valstybių lietuvių 
veikimo. Komp. Aleksis yra 

žinomas ne vien kaip muzikas,

davybos maųažeris H. J. Klin , 
i ger paskelbė, kad R. H. Croo- '
, ker tapo paskirtas Chevrolet į 

garsinifų 'manažerių , vieton 
R. K VVhite. kuria tapo pakel 
tas j Oakland, General Mo
tors divizijos pardavybos sky- 

Irių. * !
R. H. Crooker pirmiau bu- i _ _ _ _ _ _

vo pagelbininkas apgarsini-1 
ulių manažeriui ir todėl didelis Į 

Chevrolet metinis apgarsini- Ter canai 6764 
mų biudžetas yra pavedamai- 
Į pilnai patyrusias rankas.

DAKTARAI:

Tel. Cicero *766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1416 SOUTH 40 COl’KT, CICBRO, ILLINOIS, 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakari

Res. Republic 5360 Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. RAČIUS
Pradėjo jis dirbti laike nio- 

' kyklos atostogų prie Detroit 1 
' News ir nuo to laiko visų am-f 

žiu praleido prie apgarsinimų 1

i Šiuo paskirimu, Oakland- 
Šiuos progranius rūpestingai Pontiac organizacija įsigija 

prirengia ir savo lėšomis duo- vienų iš labiausia patyrusių 
da Jos. F. Budriko radio ii ir išsilavinusių pardavybos 

bet ir kaipo visuomenės, ypač i rakandų krautuvė, 3417 So. vedėjų automobilių biznyje. R

'Oakland Motor Car Co. vice-Įir pardavybos kėlimo. Jis dir- ‘ 
prezidentas W. A. Bless pas- i bo prie tokių gėlai žinomų 
kelbė, kati R. K. White tapo j organizacijų, kaip Bufroughs ! 
paskirtas pardavybos mana- Adding Maciūne Co., senosios , 
žėriu rytinėse valstijose. t halmers Motor Co., kur kaip

garsinimo manažeris, jis tvar
kė pirmų miliono dol. garsini
mų biudžetų automobilių in
dustrijoje; Federal Motor 
Truck Co. ir Campbell-Ewald

jaunimo veikėjas, vadas. Yra Halsted St. Chicago. 
buvęs L. Vyčių centro pirm., I N. M.

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS i
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS : 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canai 61T4 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street Tel. 
Victory 4088,

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarna\1mas 
visuomet sąžiningas Ii 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymu) 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-* i dykai.

3307 Auburn Avenue

IK OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CH1KVKGAS

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

' DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną į.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls 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
K. VVhite perėjo prie Oakland ! apgarsinimų agentijoj, iš ku- iCor- so. neavitt st. Tei. canai 6222

'iš Chevrolet Motor Co., kūrinos jis apie metai laiko atgal. Rezidencija: 6628 so Richmond ; _. . . j Avenue Tel. Republic 7868
jis per pastaruosius šešis me-! perėjo j Chevrolet už pageltu-,
dus sėkmingai tarnavo kaip ninku garsinimų manažeriui. į

■pardavybos didinimo manaže- i nno-etbininkns W P °fiso Tel' Vlotory 3687 i*. • X • • ’J P‘lgel įninkąs bus V\. C. : Of ir Kez Te, HeiaIock 2374
ris, zonų manažens ir, pas-.Byėrs, pirmiau buvęs Chevro-

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 16 — 12 ryto

t Tt*rrTT\rTC cDiRnpirc (klausia, kaipo garsinimų ina-pardavybos didinimo nia-1 . DR. J. P. POŠKA
LIETUMS GRABORILS nažeris. Prieš prisidėsiant prie ; į cincinnati nnvsardoi UALSTED STREET

patarnauju laidotuvės* kuopigiausia................. .. „ . i nazefis iintionau apygardoj. I _______
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ClieVloM, jis tarnavo Delco vįetos fano užpildytos

darbu busite užganėdinti. i P J
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 Liglit Co., Daytone. nant

2314 W. 23rd PL, Chicago

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

Tel. Cicero 6927

Antras ofisas ir Rezidencija

ei'Į 6504 S. ARTES1AN AVĖ.
Chevrolet nusistatymu Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Kartu tapo paskelbta, kadI | augštesnes vietas statvti va^- Antro ot vai.: Nuo 3-6 po 
ii i r u i-l • i ’ ! ‘ ” . .. * ' piet’ Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
D. L. Batnnck, veteranas par-j žmones tiktai iš savo organi- į Šventadieniais pagal sutarimą, 
davybos vedėjas, tapo paskir- zacijos. 
tas pardavybos manažerių va-1 
karinėse valstijose. PUOLA MOKESČIUS I

Rez. Tel. Midway 6612

DR. R. G. CUPLER
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobiliu’1 vis<

kiemą reikalams. Kaina pni» 
narna.
3319 4 UBI RN a VENŲ F

Chicago, III.

NAUJAS CHEVROLET 
GARSINIMŲ MANA-

. ŽĖRĮS
7* f : » ♦ ‘ Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley , Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canai 1713

čių nemokėjusių 2,009 savini- | Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedsliai

Cook’o apskrities teisme 
svarstoma 1928—29 m. mokės-

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7681 *

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 
4 ir 2:20 iki 8 v«J. vakar* 

Seredomls nuo 2—12 vai. ryto 
Nedėliomls pngs< sutarti

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. t; STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų 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. Albauy Avė., 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė 80. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tel. Cenal 2130
Valandos: 2:4 po ‘pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą
--------- s----------------------- .
Tel. Lafayette 6792

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų. 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12 •

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentw-orth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-8. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomi*
Tel. Cicero 2888 \ Susitarus

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virgiui* 1290 

Yards 1138 
Chioago, Tll

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

nk'ų byla. Savininkų pusėje 
i liudija valstybinės mokesčių 
I komisi jos pirmininkas Malone 
ir Chicagos universiteto reika
lu vedėjo padėjėjas Fainvea- 
ther’is.i

J imlu pareiškia, kad minė
tų metų nustatyti mokesčiai 
vra neteisėti.

R. R. Crooker

Chevrolet Motor Co. vice-Nulludimo valandoje kreipkitės! 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu prezidentas ir generalis par- 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

A. t A.

ir Katvergaig vakare

D E N TĮSTAI
Phone Bouleva.d 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T i S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Aru 4 7 Street

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteaion Ar* 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canai 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vakar* 
Nedėliomls lt iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
▼ei.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 4 iki 8 v .v.

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia 003o

A. L. DAViDONiS, ūi. ū,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. T<enwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Herniock 1700

Re». Tel Prospect 0611

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas, j

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

AGOTA
GAIŽAUSKIENĖ
(Po tėvais Mataitytė) 

mirė Spalių 29. 1931 m. 6:30 
vai vak. sulaukus pusamžio. 
Kilo iš Kauno Red., Tauragės 
Apskričio, Parap Ir miesto. A- 
merikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nulludime 
3 dukterį Anelę. Marijonų ir 
Juozefų, 2 sūnų Juozapų ir 
Vincentų, 2 žentu Juozapą Ka
zėnų ir Vincentų Adomavičių 
2 brolių Augustų Ir Vincentų jr 
gimines. O Lietuvoje seserj Oną 
Sadauskienę.

Kūnas pašarvotas 4607 So. 
Honore St. laidotuvės jvyks 
utarninke. Lapkričio 3 d. 1931 
Iš namų 8 vai. bus atlydėta j 
Sv. Kryžiaus bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingo^ pamaldos. už 
velionės sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero kapi
nes. .

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Simai. Žentai, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Kudetkts, Tel. Yards 1741

LIETUVIS AKIŲ ' 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
s Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys a'titaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo »- 4; nuo 4—8 

Nedėliomls: nųe 1* )kl 1>.

Boulevard 7689
Re*. Herniock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakar*

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. B. ARON -
GYDYTOJA8 IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6426 So Callfornta Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

DRe P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avėnue 

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

DR. MAURIGE KAKN
Gydytojas ir Chirurgas 

4634 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plazs 8206

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 ik; 3 po pietų 
Nuo iki 9 vakare 
Nedel nuo 10 Iki 12 dieną

Oflvas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehlll 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Herniock 8151

- DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 AVest 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:80 iki 8:80 vak 
Apart šventadienio ir Ketvirtadieniu

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2422 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 8-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Herniock 2061

DR. JOSEPH KELLA
D ENTISTAS 

Gos Eztractlon
» Vai. 9-9. Ned. t-H 

68(8 BO. WESTWRK AVB.

DR. SUZANA A. SLAKIS
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 ! vai.).
Seredomls ir NedSilomls pagal susitarimų.

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

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rse. Tel. BouL 8814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1.8 ir <:88-S:S9 vai. vak. VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj su aptarus
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C H I C A G O T E Silvestras Brenza, Dr. Biežis, AMERIKOS LIET. ADVO- kliūti į 1932 meti} “Teisininkų

APLANKYKITE MARIJONŲ DR. YUŠKA Į MARQUETTE 
FARMĄ. i PARKĄ.

kun. J. Paškauskas, Pranas 
Gudas, tfrkitektas Žaldokas, 
ir kiti.

Naujasis I)r. Vuškos namas

KATAMS (LAWYER) 
ŽODIS.

.Kalendorių.”
1 Nėra reikalo ir aiškinti, kad > 
jtokio surašo įdėjimas i Lietu-1 

Amerikon-Lietuvių Ekono- 'os teisininkų kalendorių gn-Am. Liet. Ekonominis Centras

e-o Lith. Consulate General, Kryžiaus ligoninėj Dr. Biežis 
15 Park Row, Room 1234, Į. .. .. . , .
New York, N. Y. į,r Yu5ka padaro

I sėkmingą operaciją.Su tikra pagarba,

Šiuo gražaus rudens laiku 
patartina atsilankyti Į Marijo
nų farmą. Tie, kurie turi au
tomobilius, gali lengvai tą 
padaryti. Visvien tokie miestą 
apleidę, kur nors važiuoja.1 
Tai teestie jų kelionės galas 
Marijonų Karma.

Tenka sužinoti, kad dange-' 
lis dar nežino kelio į tą vietą 
ir todėl nevažiuoja. Vėl tenka 
girdėti, kad kaikurie išvažia
vę turi klaidžioti iki farmą 
randa.

Štai, kaip lengva pasiekti 
Marijonų farmą; paimkite 
Ogden avė. ir važiuokite iki, 
pasieksite lfinsdale. Ten susi
raskite Madison st., kuri eina 
j pietus ir važiuokite. Madi
son streetu priseis važiuoti tik 
apie pusantros mailės. Pa- 
žvelgkite Į tiesiąją pusę ir ant 
kalno pamatysite Kolegiją ir 
ten pat farmą. Reikės dar pas
ukti į 63 st. ir tada į farmą.

Marijonų farmoj galima da

Nuo lapkričio 1 dienos, š. 
m., plačiai nuo senai žinomgs 
Chicagos lietuvių Dr. A. L. 
Yuška apsigyvens naujame 
puikiame name gražiausioje 
Chicagos lietuvių kolonijoje— 
Marąuette Parke. Savo ofisus 
Aštuonioliktosios g-vės kolo
nijoj ar Brigliton Park Dr. 
Yuška jau panaikino.

Dr. Yuška aukštesniuosius 
bar rasti keletą naujanybių., mokslus ėjo Valparaiso uni- 
Yra tai nauji triobesiai, o taip versitete, o medicinos mokslus 
gi milžiniškas vieškelis, kurs'baigė Cliicago College of Mo
vėdamas per Marijonų farmą. I dicine & Surgery. Baigęs mok-

Farmoj galima pasipirkti i- 
I vairių farmeriškų produktų, 

ypač gerų kvietinių šviežių
miltų.

Tai-gi naudokitės proga.
Ten buvęs.

sius Dr. Yuška apsigyveno Aš- [ 
tuonioliktosios g-vės kolonijoj. ‘ 
Vėliau gyventi išsikėlė į Bri- 
gliton Parką ir ten turėjo ant
rą ofisą. ^Naujojoj vietoj Dr. 
Yuška sakosi busiąs “settled 
for life”.

GRAŽIOS IŠKILMĖS.
Dr. Yuška buvo vienas iš 

Marąuette Park. — čia “atradėjų” plačiai žinomo 
Kristaus ’ Karaliaus šventėj' ValParaiso universiteto. Dau-
(25 d. spalio) mūsų bažnytėlė &iausia -lisai i«P<>Pulerizavo tą 
buvo gražiai gėlėmis išpuošta, Amerikos lietuvių tar-
o altoriai apdegti spindinčio- Pe‘ Mikais toje mokslo įs- 
mis lemputėmis, kas darė la- baigoje mokslus ėjo šie plačiai 
bai gražų įspūdi žinomi profesionalai ir veikė-

Iškilmingas šv. Mišias lai- ^a^‘ Pro^- B. Šivickis, kun. J. 
kė gerb. kun. P. Katauskas; Vaičiūnas, kun. J. Svirskas, 
jis ir pamokslą pasakė. Nors bankininkas Jonas Brenza, Dr.
jaunas kunigėlis, bet gražių - ---------------------------------------------
pamokinių suteikė. Malonu bu išpildė giesmę. “Panis angeli- 
vo klausytis. O choras taip cus”. Solo giedojo A. Kanuns- 
gražiai giedojo, kad negalima kas.
buvo atsigėrėti. Svečias, L. Garbė p. B. Janušauskui, 
V. “Dainos” choro solistas'kuris taip lavina chorą. Pa-

K. Pažerskas mišiose, “Pe- niokos būna net du kartu sa- 
ters in D” galingai giedojo vaitėj, nes šiuo laiku Kalė- 
solo “Crucifixus”. Parapijos doms mokina naujas mišias, 
solistai ir-gi gražiai giedojo. Į Malonu parapijai turėti tokį

Per 44Offertorium’’ choras’ chorą ir vedėją.
galingai giedojo “Tegul atsi- 
ver dangaus vartai”. Mišioms j. 
pasibaigus choras da gražiai

C. S-y.

yra 2422 W. Marąuette lul. Y-Į minis centras aukštai įvertina 
ra tai didelis triobesys, kuria-Į }įetuvių advokatų dalyvavimą 
nie jungiasi moderniškas pato- tokiose organizacijose kaip 
gumas ir aki patraukiantis dai! Vaizbos Butai (Chamber of 
luinas. Yra tai dviejų musų !Commerėe). Kad bent dalinai 
tautiečių padaras — arkitekto atsilyginus mūsų gerbiamiems 1 prašo gerb. advokatus neatsi- 
Žaldoko ir kontraktoriaus Da profesionalams — advokatams akinėti nuo prigulėjimo prie 

Ekonominis Centras geidžia i Ynizbos Butų Sąjungos ir teik 
sudaryti pilną Amerikos lie-j1** atsiliepti tokiu adresu: 

barius aprūpino dailiais rakan advokatų sąrašą ir ji! Amerikos Liet. Ek. Centras,
dais ir baldais, imtais iš Pęo- įteikti ‘Teisininkų Draugijai’į... ..............
plės Kurniture Co.

nieliaus Griciaus.

Dr. Yuška savo puikius kam

li būti labai naudingas ir mū-j 
sų profesionalams čionai ir' 
Lietuvos žmonėms tenai.

Prie šios progos Amerikos 
Lietuvių Ekonominis Centras

STAIGIAI SUSIRGO
PLATINKITE “DRAUGĄ

Plačiai žinomo kontrakto

riaus Danieliaus - Griciaus žmo

na staiga susirgo praeitą ke

tvirtadienį. Penktadienį Sv.

ISRENDAVIMUI

PAIEŠKAU giminaičio Leo
no Katarskio, kilęs iš Narvi- 
di} k., Telšii} ap. Prieš 13 me
tų gyveno Detroit, Mich. Tu
riu svarbų reikalą. Pats ar ji 
žinantieji atsišaukit. Ipolitas 
Malakauskis, 2320 AV. 23 Placo 
Chicago, III.

i - , . , , . . ... ; y, _ Rendon puikus kampas, 5 kamu.
Kaune, kuli kas met leidžia. Gerų Bendradarbių reika- natas, mieg. porėtus, stymo s. pigini.

i labai naudingą knygelę vadi- linga atstovauti gerai žinomą _4856 Barry uve., Pensacola 8864.
Galop Dr. Yuškai naujose

apvstovose belieka palinkėti įriug„ Siaig jg31 metais ten dalyse Cliicagoje. Geras už-,floras» karšto vandens šilima,
namą “Teisininkų Kalendo-1 Lietuvių biznio įsteiga visose' BENDON 5 kamb. flatas, 1

geriausios kloties lietuvių tar
pe jo prakilnioje' profesijoje.

Rap.

PRANEŠIMAI

tilpo Amerikos lietuvių advo
katų sąrašas, bet jis toli ne
pilnas.

Todėl, gerbiamieji advoka 
tai (laivyers) teikitės atsiųsti

------------- {galimai greičiau savo adresus,
Town of Lake. — Draugija j kad būtų galima dar spėti pa- 

šv. Agotos laikys mėnesinį su-t
sirinkimą lapkričio 1 d., 2 va
landą po pietų, Šv. Kryžiaus 

. parapijos svetainėj.

Narės prašome skaitlingai 
susirinkti ir atsinešti dovanų 
dėl “bunco”, kuris buš gruo
džio 13 d., parapijos svetainėj.

Valdyba.

Bridgeport. — Simano Dau
kanto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimą sekmadieny, 
lapkričio 1 d., 12 vai. dieną, 
Chicagos lietuvių auditorijos 

i svetainėj.

Nariai, malonėkite būtinai 
dalyvauti, nes turime naujų 
reikalų svarstymui. Be to iš
girsite pranešimą iš buvusio 
koncerto 25 d. spalio. Kurie 
pasilikę su mokesčiais, būti
nai užsimokėkite šiame susi
rinkime.

P. JL, nut. rast.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks 1 d. 
lapkričio, Šv. Kryžiaus parapi
jos mokyklos kambary, 2 vai. 
po pietų Visos sąjungietės 
prašomos skaitlingai susirink
ti, nes yra svarbų reikalų 
svarstymui.

Valdyba.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

mokestis. Nereikia patyrimo. «esas> elektra viskas už $45 
Proga bedarbiams arba vei- lnt'n 
kėjams tarp laikų. Ištirkite 
toliaus apie. šią propoziciją 
atsilankydami į ofisą dėl pa
sitarimo.

LIPSKIO MUZIKOS IR 
RADIO KRAUTUVĖ 

4916 West 14th Street 
Cicero, UI.

4620 So. Rockwell St.
Pusė bloko nuo 47 st.

ILLINGTON TEATRAS
2118 West 22 Street 

SUBATOJ SPALIŲ 31
Dvigubas programas 

“MCRDER BY THE XTX)CK” 
Įspūdingas veikalas taipgi "BOR- 

DER LAW”, dalyvauant Buck Jo
nės ir paskutinis epizodas iš “VANI- 
SHING LEGION”.
NED. IR PAN. LAPKR. 1 ir 2

“MERELY MARY ANN"
Dalyvauja Janet Gaynor ir 

Charles Farrell
UT. ir SER. LAPKR. 3 ir 4

“SPORTING BLOOD” Ir 
“BOUGHT”

KETV. ir PĖTN. LAPKR.
5 ir 6

Milžiniškas Programas 
“DAUGHTER Op THE DRAGON"
Ir Sharkey'o kumštynės su Carnera

ATPIGINIMAS
Brigliton Parke, Meat Mar- 

kete, 4359 So. Maplewood avė., 
yra nepaprastas atpiginimas 

visokių mėsų, vištų, gaidžių 
ir kitokių paukščių. Taip pat 
ir groceriniai daiktai pigiai 
parduodami. Tai yra gera pro
ga kožnam vienam ateiti ir 
nusipirkti ko nors iš mūsų 
krautuvės ir sučėdysit centus 
ant kožno dalyko, ką tik pirk
sit iš musų. Mūsų patarnavi
mas jums prasideda nuo 5 
vai. ryto ir tęsias ligi 7 vai.
vakaro.

P. Sachauskis.

Išsirenduoja 6 kamb. flatas, 
2-ras floras, renda pigi. Tame 

i pat name ant 1-mo floro išsi- 
renduoja 2 fomišiuoti kamba
riai, štymo šilima.

4729 W. 12 PI. Cicero, III. 
Tel. Cicero 662

PA IEŠKAU Jono Petrošiaus, 
kilęs iš Dargiškio k., Vainuto 
par., Tauragės apskr. Turiu 
jam svarbių žinių iš Lietuvos. 
Pats ar jį žinantieji, tuoj atsi
šaukit:

ONA CEPANIENĖ
(Po tėvais Bučinskaitė) 

4651 So. Rockwell Street 
Chicago, UI.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLUI
Amerikos Lietuvių Mokykla yru 

vienintėlė anglų kalbos mokslo Į- 
staiga Amerikoje, čia mokinama 
kiekvieną žmogų lengvai, greitai, 
gražia i-taisyklingai rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios Įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosų prašyt darbo; išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie pilietystės, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

| PARSIDUODA forničiai 7 
[kambarių, randasi geram sto
vy. Kaina prieinama.

JULIUS ŠLICKIS 
2019 West 22 Street

1-mas floras
Tel. Canal 5529

’ R. ANDRELIUNAS *
(Marąuette Jewelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti 

2650 West 63 St., Chicago, III.
Tel.

Hemlock 8380

$15 vertės/smuikas až $6.50, $15 
— $18 klarnetą $7.50, kornetai, tri- j 
mitai, akardionai ir pianų akordio- 
nai po 60c. ant dolerio, 914 Max- 
well St. į

Jewelry ir taisymo giznis, parduo
sim dėl mirties, jst. prieš 75 metų. 
Puiki vieta. 5,000 gyv. m. F. S. Va- 
hue, Allegan, Mich.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALUEY 
PRODUCT8 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

REAL ESTATE

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at-i Statau naujus namus ir se 
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

CONTRACTORS

RE AL ESTATE

dus pnunu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. *Yards 5423

J. W. ZAGHAREWIGZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių. \
4158 So. Campbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA ĄVE.
Telefonas Hemlock 661$

Telef. Republic 8898

PATARIMAS
z Šiuomi patariame Lietu
viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Run #i.75 tonas 

Pochontas Lump or Egg 10.00 tonas 

Black Band Iximtp R.50 tonas

Grccn Vallcy Iamip 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. 
ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenue 

Tel Republic 8402 
Chicago, UI.

“DRAUGO” VAJAUS
VAKARASI

I

Penktadienyje, Lapkričio-Nov. 6 d. 8 vai. vakare,
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES SV. PARAP. SVET., BRIGHTON PARKE

įvyks gražus “Draugo” vajaus vakaras su muzikale programa ir prakalbomis. Kalbės gerb. 
KUN. A. BRISKA ir nesenai atvykęs, tarnavęs Lietuvos kariuomenėj Kapitonas P. JUR- 
GĖLA. Bus ir kitų kalbėtojų. Įžanga visiems VELTUI. Jokių kolektų nebus.

Nuoširdžiai visus kvieaa “DRAUGO” VAJAUS KOMISIJA.

6 kamb. plytų bung., $5,200, $1,500 
cash, $17 mėn. 5616 W. 64 PI.

Sublysuosim 2 kamb. virtuvėlę. 
$32.50 mėn. Nuolaida. 812 W. 65 St

Pardavimui ar mainui Į propertę 
Chicagoj biznio kamp. 50x150, 7 
kamb. rez. Kankakee, 111., prie nau
jo vlešk. 49, tinka gazolino stočiai ' 
ar štorul. O. Junge, 4823 N. Cali- , 
fornia avė. į

3 flatų med. namas, 4-5-5, ccm. 1 
pamatai, pečium š„ arti Logan bulv 
2522 N. Washtenaw Avė.

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausloa2452 WEST 69th STREET

| Parduosim ar malnyslm { mažes- 
I n{ namų. 2 augščlų n., padaromas 
į i 2 flatų; vakarais. 8821 So. -Morgan. |

2 flatų medinis nam., didelis lo
tas, 5-6, furn. skyriupn 
arti kat. mokyklų Ir bažn. geriausia j 
apylinkė. I. C. elek. $6,500. Mažai '
{mokėti, likusi, kaip renda. Sav. P 
J. Teeltng. 168-154 st. Harvey, III.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TO RITT8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Namų Telef. 
Maudinė, , Hemlock 1867 Republic 6688

JOHN YERKES
2 flatų plytų namas, 5-5 kamb. 

fum. Ir štymo š., arti 60 Ir Marsn- 
field, už $8,000, cash $1,000, Sherry. 
6243 So. Ashland Avė., Pros. 2012.

Sav. pigiai parduos 6 kamb. ply
tų bung., štymu apš. 6338 So. Knox 
avė. Tel. Radcliffe 2098

Elmhurst lotas, prie ež. Malnyslm 
| mašinų ar kltkų. E. Schultz. 819 
N. Avers Avė.

Sav. pigiai parduoda 80 ak., gera 
žemė, 3 H mailių J Knox, Ind., žvyro 
kelias, F. Hellman, No. Judson, Ind.

Sapoe Telef.

Plumbing 4k Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC OO.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 

Elektros reikmenoe Ir flkščte- 

rlal. Įvedame elektrų { namus Ir 

dlrbtuvėa

MM 8. Halsted St. I AngMs


