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Šventasis Sostas nesikiša į Meksikos vidaus reikalus
GUDAI GALI NETEKTI PASKUTINĖS 

SAVO MOKYKLOS 
Heros baisenybes Kinijoj

ANGLIJOS DARBO PARTIJA PAŠALINO 
IŠ PARTIJOS KELIS VADUS

ŽINIOS IS LIETUVOS

VELTUI MEKSIKOS RADI
KALAI SIELOJASI

VATIKANAS, spal. 8. —
Meksikoj valdovaujančiųjų ra
dikalų išjudimas prieš Šven
tojo Tėvo enciklikų laikrašty 
“Osservatore Romano” ener
gingai kritikuojamas ir smer
kiamas. Meksikos prezidentas 
ir kiti šaukia, kad šia encik
lika kišimąsi į krašto vidaus 
reikalus, kad drumsčiama 
krašto ramybė. Bet jie negali 
to visa užginti, kas yra pasa
kyta apie katalikų persekioji
mus Meksikoj.

Tad radikalų sielojimasis y- 
ra nieku nepamatuotas. Tai tik 
proga dar smarkiau pulti ir 
spausti vyskupus ir kunigus.

Apaštališko delegato ištrė
mimas ko aiškiausia liudija, 
kad padarytų- su Bažnyčia su
tarimą Meksikos valdovai pa
keitė paprastu popiergaliu. 
Kultūringos tautos to vengia.

IŠKLAUSINĖJO ARKIVYS
KUPĄ

MENICO CITY, spal. 9. — 
Vietos policija pakvietė pas 
save Jo Eksc. arkivyskupą 
Diaz’ą ir per dvi valandas ji 
išklausinėjo.

Kongreso radikalai nariai 
reikalauja žinoti arkivyskupo 
aktivumg katalikų tarpe. Ap
leidęs policijos biurą arkivys
kupas pareiškė tik tiek, kad 
jis yra laisvas.

TIKISI ATMOKĖTI 
SKOLAS

BERLYNAS, spal. 9. — Vo
kietija tikisi skolas J. Valsty
bėms atmokėti alum ir vynu. 
Kai kuriuose vokiečių sluogs- 
niuose šis klausimas rimtai 
aptariamas.

ATSISTATYDINO RUMUNI
JOS KABINETAS

BUKAREŠTAS, spal. 9.— 
Atsistatydino rumunijos minis 
terių kabinetas, kuriam pirmi
ninkavo A. Vojevod.

NEDARBAS VOKIETIJOJ

BERLYNAS, spal. 8. — Per 
tris savaites bedarbių skaičius 
Vokietijoj sumažėjo 163,000. 
Šiandien bedarbių viso yra a- 
pie 5,100,000.

PASKUTINEI GUDŲ 
MOKYKLAI PAVOJUS

KAUNAS (per paštą). — 
Vilniuje leidžiamas gudų lai
kraštis “Bielaruskaja Krini- 
ca” rašo, kad jau atėjęs gu
dams pavojus netekti paskuti
nės privačios gudų pradžios 
mokyklos, Šaulėnuose, Brasla- 
vo apskrity. Braslavo storas- 
tija atsisakė išduoti gudų mo-1 
kyklos mokytojui “ištikimy
bės valstybei” liudijimą. Da
bar yra pavojus, kad ta mo
kykla gali nustoti veikti. To
kiu būdu gudai netektų pas
kutinės savo tautiškos mokyk
los.

Tas pat laikraštis praneša, 
kad gudai įvairiai varžomi ir 
tikybiniais reikalais. Gudai 
kunigai, kaip ir lietuviai ku
nigai Vilniaus krašte, skiria
mi į lenkiškas parapijas, o į 
lietuviškas arba gudiškas pa
rapijas skiriami lenkai kuni
gai.

VOKIEČIŲ FAŠISTAI 
SUSIRŪPINĘ

BERLYNAS, spal. 9. —
Vokiečių fašistų (nacionalis
tų) partijos vadai daug susi
rūpinę. Jie nujaučia, kad atei
nančiais parlamentan rinki
mais, kurie įvyks lapkričio 6 
d., neteks daug balsų. Kaž kas 
partijoje suiro.

T. SĄJUNGA PRIEŠ SPAU
DOS CENZŪRĄ

ŽENEVA, spal. 8. — T. Są
jungos suvažiavime iškeltas 
sumanymas suvaržyti spaudą 
taip, kad ji ko mažiausia ži
nių galėtų paduoti apie Sąjun
gos ir įvairių tarptautinių kon 
ferencijų veikimą. Dauguma 
tačiau pasisakė prieš tuos var 
žymus.

LABRADORE RASTA 
AUKSO

ITARBOR GRACE, Niufou- 
ndland, spal. 8. — Labradore 
rasta didelė kiekybė aukso. 
Numatoma, kad ateinantį pa
vasarį prasidės masinis ten 
aukso ieškotojų suplūdimas.

HjANKOW, Kinija, spal. 8. 
— Apie 10,000 komunistų įsi
veržė Sinchorowo miestan. 
Viskas užgrobta. Daug žmonių 
išžudyta.

1. Kap. W. P. Wright iš Cliicago; jis yra išrinktas pilietinio karo organizacijos “Grand 
Army of the Republic” vyriausiuoju vadu. 2. Negeistini svetimšaliai; jie siunčiami į Ellis 
salą, New Yorke; iš tenai bus pasiųsti į Europą. 3 Illinois’o valstybės kareiviai anglių ka
syklų srity.

CHOLEROS BAISYBĖS 
KINIJOJ

TECHNY, III., spal. 8. —
Dieviškojo Žodžio draugijos 
misininkas kun. Megan Dievo 
žodį skelbia Honan provinci
joj, Kinijoj.

Jo misijos srity baisiai siau
čia cholera. Jis rašo, kad žmo
nės kai musios krinta. Kas 
mielas rytmetis šimtai papras
tų iš lentų sukaltų karstų su 
žmonių lavonais išnešami į už 
miestį. Daugelis tų, kurie la
vonus ryte išlydi, vakare pa
tys krinta choleros aukomis.

Kun. Megan spėja, kad tik 
vienoj Honan provincijoj nuo 
choleros yra žuvę 100,000 žino 
nių.

PAŠALINO IŠ PARTIJOS

LONDONAS, spal. 8. —
Darbo partijos socialistai ra
dikalai suvažiavime Leieeste- 
iy iš partijos pašalino prem
jerą MacDonald ’ą, dominijų 
sekretorių Thomas’ą ir nese
nai buvusį antspaudininką 
Snowden’ą. Tai už tai, kad jie 
susideda su kitomis partijo
mis krašto valdyme.

MONARCHISTAS NORI 
BŪT PREMJERU

ATĖNAI, spal. 8. — Grai
kijos monarchistų partijos va
das Tsaldaris siekia premjero 
vietos. Jis nori sudaryti vie
nų monarchistų kabinetą. Pre
mjeras Venezelos griežtai prie 
šinas.

64 KAUTYNĖS PER 
MĖNESĮ

MUKDENAS, spal. 8. — 
Japonų kariuomenės vadovy
bė skelbia, kad rugsėjo mėne
sį japonai turėjo 64 kautynes 
su kinais sukilėliais Mandžiū- 
rijoje.

CHICAGOJE
TAS PAT MOKESČIŲ 

KLAUSIMAS

Vyriausias Jllinois’o teis- 
mas galutinai nusprendė, kad 
1928, 1929 ir 1930 metų aukš
ti mokesčiai Cook’o apskrity 
yra teisėti ir turi būt moka
mi.

Dabar apskrities teisėjas 
Jarecki’šių mokesčių klausi
mą iš naujo svarstys. Jis tu
ri teisę šiuos mokesčius žy
miai sumažinti. Šiam tikslui 
skirta spalių mėn. 14 d.

PAKLIUVO KALĖJIMAN

Turtinga įmoninkė Mrs. T. 
B. Schwraztz, kurią kitados 
teismas padavė policijos prie
žiūrai dėl neatitinkamo auto
mobiliu važinėjimo, teismo nu
bausta 15-ai dienų kalėti. Ši 
bausmė jai teko už tai, kad ji 
policijos priežiūros metu kas 
mėnesį nelankė policijos nuo
vados.

GAVO 10,000 DOLERIŲ

Cook’o apskrities prokuro
ras Svvanson pagaliau laimėjo 
10,000 dol. iš apskrities iždo 
išlaidoms pasprukusių Insu- 
ll’ių grąžinimui į Chicagą.

INSULL'IS YRA ITALIJOJ

Sužinota, kad Samuelis In- 
sull’is, kurs su sūnum paspru
ko iš Paryžiaus, yra Italijoj. 
Dedama pastangų jį ten rasti 
ir sulaikyti.

APIPLĖŠTAS OFISAS

Keturi plėšikai penktadienį 
apiplėšė Harris Brothers Bu- 
ilding Materials Co. ofisą, 13- 
49 W. 35 gat. Pagrobta apie 
3,000 dolerių.

PRIPAŽINTA 35,000 DOL.

Federalis teismas pripažino 
35,000 dolerių atlyginimo Vir
ginijai Meyer, 13 m. amžiaus, 
5211 Unlversity avė., už vie
nos kojos netekimą.

- V
1928 metais American Ex- 

press trokas sutrynė jo deši
nę koją, kuri buvo amputuota.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Cook’o apskrity, ty. ir Chi- 
cagoj, šiemet iki spalių 9 die
nos automobilių katastrofoje 
žuvo 869 asmenys.

PREZIDENTAS PLIEKIA 
SAVO PRIEŠUS

WASHINGTON, spal. 8. — 
Prezidentas Hoover’is vakar 
kalbėjo per radiją Kvietė 
moteris pilietes laikytis res
publikonų partijos. Jis pliekė 
demokratus ir jų kandidatus.

ATŽYMĖTAS KATALIKŲ 
KOLEGIJOS PREZI

DENTAS

DETROIT, Mieli., spal. 8.- 
Marygrove katalikų kolegijos 
prezidentui d-rui G. H. Derry 
popiežius suteikė šv. Grigo- 
riaus Didžiojo ordeną

KRAŠTO GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

NEW YORK, spal. 8. —
Metropolitan Life Insurance 
kompanijos statistikai randa, 
kad apie 1970 m. J. Valstybė
se bus apie 150,000,000 gyven
tojų. Ir šis skaičius paskui il
gą laiką bus pastovus.

TENNESSEE KALNUOSE 
SNIEGAS

KNOXVILLE, Tenn., spal. 
8. — Great Smok y kalnuose, 
kaip praneša, daug sniego pri
snigo. |

VILNIAUS GATVĖSE 
ALPSTA ŽMONĖS

Vilniaus miestas pergyvena 
baisias sunkenybes. Dėl eko
nominio krizio yra tūkstančiai 
bedarbių. Biednuomenės būklė 
be galo sunki. Neturi duonos 
kąsnio. Yra daug atsitikimų, 
kad gatve beeidami iš peral- 
kimo nusilpsta ir krinta vie
toj. Artėjant žiemai — dar di
desnis susirūpinimas. Nannj 
savininkai nuo spalių 1 d. y- 
ra atsakę neužsimokėjusiems 
nuomininkams butus, nes jie 
nebegali patys išsilaikyti dėl 
didelių namų mokesčių. Anks
čiau Vilniuje buvo priskaito- 
ma šimtais automobilių, o da
bar jų tevaikšto vos 50.

PIRMAS SVARSTYKLIŲ 
FABRIKAS LIETUVOJ

PANEVĖŽYS, č’ia yra įsi
steigęs pirmasis Lietuvoje sva
rstyklių fabrikas.

Fabrike dirba netoli pusši
mčio darbininkų. Žymėtina, 
kad fabrikas yra ir nuosavy
bėje ir priežiūroje lietuvių. 
Net darbininkai ir tie vien lie
tuviai.

Apyvartą fabrikas daro ne
mažą, nes užsakymų turi la
bai daug. Nuo Naujų metų šis 
fabrikas apyvartą mano dar 
praplėsti.

DAUG STATYBOS DARBŲ

MARIJAMPOLĖ. Pas mus 
šiais metais vyksta ypatingai 
daug statybos darbų. Nors sa
koma, kad krizė siaučia, ta
čiau šito net pastebėti negali
ma, nes smarkiu tempu auga 
ir privatinio pobūdžio staty
ba. šiais metais jau ligi rug-

PRANEŠIMAS
Spalių mėn. 14 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų parapijos sve

tainėje, 2323 W. 23rd Place, įvyks “Draugo Vajaus” kontes- 
tininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti į “Draugo” vajų, 
prašomi atsilankyti į susirinkimą, nes bus labai svarbus.

Prašome visų išpildyti žemiau paduotą blanką ir atsi
nešti į susirinkimą. Kas norinčių negalėtų atvykti susirinki- 
man, prašomi išpildyti blanką ir prisiųsti paštu, o reikalingų 
instrukcijų gaus laišku.

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,
“Draugo” Administratorius.

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad {stoju į “Draugo Vajaus” Kontestą:

Vardas ir pavardė.......................................... . ................

Adresas ..............................................................................

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

piūčio 1 d. išduota 53 leidimai 
naujai statybai, kurių apie 15 
leidimų mūriniams pastatams. 
O kiek dar šiaip visokių dar
bų: kapitaliniai remontai, sa
ndėliai, anksčiau pastatytų na 
mų padidinimai.

Jau baigta mūro darbai prie 
miesto halės Laisvės Aikštėje, 
kur beliko tik įrengimas, bai
giama taip pat jau galutiniai 
pasiruošimai cukraus fabrike, 
pradėta statyti gaisrininkų rū 
mų antrasis aukštas. Kvietiš- 
kio dvare dabar eina skubi 
didelių moderniškų tvartų sta 
tyba, kurie ligi š. m. spalių 
m. pradžios turi būti baigti, 
nes čia pradės veikti visai Lie 
tuvai skiriamoji kiaulių kon
trolės stotis.

IŽDO SEKRETORIAUS 100 
DOL. TEKO DEMOKRA

TAMS

NEW YORK, spal. 8. — Iž
do departamento sekretorius 
Mills, kurs daug dirba prezi
dento Hoover’io kampanijoje 
prieš vienerius metus padarė 
laižybas su viena moteriške. 
Sekretorius Mills tvirtino, kad 
demokratų partijos suvažiavi
me gubernatorius Roosevelt’as 
nebus nominuotas kandidatu į 
prezidentus.

Jo spėjimas neišsipildė. 100 
doleriij čekį jis pasiuntė mote
riškei. O ši pastaroji tuos pini
gus skyrė demokratų partijos 
kampanijos fondui.

KURUI VARTOJA KORNUS

DĖS MOINES, Ia., spal. 9. 
— Daugelis šios valstybės ū- 
kininkų kurui vartoja kornus, 
kurių negali parduoti ir įsi
gyti anglių.

t
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domi. Bažnyčių Savastys užgrobtos. 16 baž
nyčių brangenybės išvogtos. Katalikams už
drausta teisė kur tinkama viešai susirinkus 
garbinti Dievų.

Tai toksai kelerių metų Meksikos istori
jos rekordas. O prezidentas Rodriguez’as pa
reiškia, kad šiandien Meksikoj jau viskas 
tvarkoje, net pati vyriausybė jau esanti pa
stovi. Graži tvarka, kada katalikams vis la
biau laisvė varžoma, kada vienas kunigas 
skiriamas 100,000, ar 50,000 katalikų!

Meksikos prezidentas generolas (visi ten 
katalikų priešai yra “generolais”) Abelardo

SVEIKATA
Rašo Dr. 8. Biežis

DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI 

MEKSIKOJ
“(Jei Meksikos valstybės vyrai pasirinko 

žengti Maskvos raudonųjų pėdomis, jei jie 
grasina bažnyčias pakeisti valstybinėmis mo
kyklomis ar dirbtuvėmis, tais savo žygiais 
ir darbais Popiežiaus ar Šventojo Sosto ne
pabaugins. Bažnyčios nusistatymas yra ne
keičiamas ir jis amžinas. Valstybės vyrai yra 
trumpaamžiai. ’ ’

Taip pareikšta iš Vatikano, kada gauta 
Žinia, kad Meksikos prezidentas Rodriguez’as 
grasina išnaikinti bažnyčias ir atnaujina ka
talikų persekiojimus.

Meksikos prezidentas Rodriguez’as, žino
mas buvusiojo prezidento Calles’o pakalikas, 
susekė, kad Šventasis Tėvas Pijus XI išleista 
enciklika “maišosi” į Meksikos vidaus rei
kalus ir “kursto” katalikus prieš krašto vy
riausybę. O iš tikrųjų yra priešingai. Šven
tasis Tėvas ragina Meksikos vyskupus, kuni
gus ir visus katalikus pakęsti visus, kad ir 
neteisingus, krašto įstatymus, jei neturima jo
kių teisėtų priemonių jais nusikratyti. Šven
tasis Tėvas visus ragina taikingai laikytis, 
būti gerais katalikais, kiek tik yra galima 
pildyti savo katalikiškas pareigas, vienytis, 
klausyti savo vadų ir visomis jėgomis dirbti 
už atgavimų Bažnyčiai laisvės.

Šventojo Tėvo enciklikoje pats Rodrigue
z’as ir kiti kraugeriai neišvardinti. Tik pa
reikšta, kad katalikų persekiojimo atžvilgiu 
Meksika yra jau artima raudonajai Rusijai.

Iš tikrųjų Meksika tokia yra. Bažnyčios 
persekiojimo laikotarpiu ten daugiau kaip 
5,000 katalikų nužudyta. Keletas vyskupų ir 
daug kunigų ištremta. Kun. Pro su trimis 
pasaulininkais sušaudytas. Kunigai dar ir 
šiandien suimami, kalinami, kankinami ir žu-

W. K. v. Nohara
DIDMIESČIO PASAKA

(Vertimas iš vokiečių)

Prie tunelio netoli Grunewaldo sto
ties stovi senas aklas žmogus ir groja 
skardine fleita. — Daugybė žmonių eina 
pro šalį — vieni į miškų, kiti iš miško. 
Eina daug sentimentaliai nusiteikusių 
jaunų porų ir daugiausia moterys meta 
tam žmogui kepurėn po keletu feningų. 
Pirmučiausia jos meta todėl, kad jis yra 
aklas, antra, kad jis turi ilgų baltų barz
dų, trecia, kad jis turi šunį ir pagaliau 
todėl, kad moterys, ypač pavasarį, kada 
jos grįžta iš Grunewaldo — turi minkš
tų Širdį. į

Šito seno žmogaus fleitos garsas taip 
pat priklauso Grunewaldui, kaip motorų 
tratėjimas, kaip visas triukšmas. Vienų 
rytų ateina čionai vaikezas su savo drau
gais ir pamato tunely tų senų žmogų su 
fleita. Vaikėzas turi rankoj gabaliukų po
pieriaus .— tokį ketvirtuotų ir tokio didu
mo kaip dešimts markių; tas popierius 
lankstomas gurgžda, kaip pinigas, kaip 
dešimts markių.

Vaikėzas, savo draugų apsuptas ir dėl 
to dar įžūlesnis pasidaręs, prieina prie se
no žmogaus ir duoda jam tų popieriukų:

(Tęsinys)

Appcndicito rūšys

Appendioitas klasifikuoja
mas į kelias grupes, kurių kie
kviena dar padalinama į tūlas 
pagrupes. Tačiau siuomi dėl 
patogumo ir geresnio aišku

appendikso įdegimu, visai su 
(normale temperatūra. Karščio 
buvimas ar nebuvimas lošia 
labai menkų vaidmenį,

skausmo. Į trumpų valandėlę Prie šios progos noriu pri- 
ligonis vemia, kartais net pa- dėti dar keletu žodžių apie ap-

mo apsirubežiupsime tik dviem 
Rodriguez’as yra 41 m. amž., gimęs Sonora rūšimi: kronišku ir aŠtruoju 
valstybėje. Ši pati valstybė yra Meksikai da- arba staigiuoju appendicitu.
vusi Plutarkų Calles’ų, kurs yra vadinamas 
Meksikos Neronu. Rodriguez’as yra Calles’o 
mokinys. Calles’o pastangomis jis paskirtas' 
prezidentu, kada prezidentas Rubio šiemet at
sistatydino. Tad Calles’as per Rodriguez’ų 
prezidentauja. ,

Taip dalykams stovint, katalikai ten nie
ko gera negali laukti. O J. Valstybių didžio-'kai kurie ženklai, apie kuriuos 
ji spauda nerašo apie vykstančius katalikų i žemiau pakalbėsime smulkme- 

niškiau, mažiau arba daugiau 
aiškiai apsireiškia. Šitokiuose 
atsitikimuose tik ankstyva ir

persekiojimus Meksikoj. J. Valstybių vyriau
sybė yra ko artimiausiuose santykiuose su 
Meksikos vyriausybe.

NEDARBO MAŽINIMUI

Aštrioji rūšis yra ta, kada 
staigiai, be jokios pasargos, 
žmogus smarkiai suserga. Į 
trumpų laikų, dažnai bėgy tik 
keletos valandų, pilnai buvęs 
sveikas asmuo tampa gana di
deliu ligoniu. Visi arba bent

kartotinai, nors tūlais atsitiki
mais vien tik koktumu arba 
vertimu vemti pasitenkinama.

Skausmas, kuris yra pasto
viausias ir žymiausias ženklas, 
ilgainiui, dažniausia už dvie
jų, trijų valandų sklaidosi po 
visų pilvų' ir, pagalios, susi
meta į dešinę žemutinę pilvo 
dalį, kame appendiksas randa 
si. Šioj vietoj skausmas būna 
ilgų laikų, kartais net kelias 
dienas. Tai priklauso nuo to, 
kaip ligonis gydoma ir nuo 
esmės pačios ligos. Kuomet 

appendikso įdegimas yra me
nkas, lengvo pobūdžio, tai su 
šiuo ligos priepolis baigiasi 
pereidamas į kronišku rūšį. Iš

pendikso trūkimų, nes tai yra 
neišpasakytos svarbos ligoniui. 
Dažniausia nuo to priklauso, 
ar ligonis pagys, ar mirs. Kuo

Trumpos nosys esu reiškian
čios gyvumų. Tie asmens esu 
kalbūs, judrus ir dažnai jaus
mingesni už ilganosius. Plati 
nosis reiškianti jėgų. Plokščia 
prisispaudusi prie veido nosis, 
kurios galas išsiverčia pirmyn, 
— gero, malonaus būdo pažy
mys. Tai dažnai labai jautrūs 
žmonės, kuriems trūksta va-

met appendiksas dar nėra trū-ilios tvirtumo. Trupučiukų au- 
kes, kadir jame jau rastųsi pu-' kštyn riestu galu nosis reiš- 
lių arba ir gangrena būtų pra kianti palinkimų prie patogu- 
sidėjusi, tai liga vis iki šiam nių ir savymeilės. Tačiau tie
laipsniui dar tebėra lokalizuo
ta, taip sakant vienoj vietoj 
susikopusi ir nepalietusi kitų 
jautrių organų. Gydymas šiuo 
momentu operacijos keliu veik 
visuomet sėkmingas. Kuomet 
appendiksas trūksta ir pūliai 
pasiskleidę po vidurius paga
mina pastarųjų įdegimų, peri
tonitų, kuris yra nauja liga 
kaipo komplikacija ir kuris 

kito atžvilgio, kada ligos prie- nepalyginamai pavojingesnis 
polis smarkesnis, stipresnis, |U^ Pa^l appen-.ictų. Ši kompli-

gydyti.
Anądien per radij^dbėdamas preziden-1 5™"^ 5®Sia a^irei5kia

tos Hoover’is padavė dvi priemones nedarbo ''I“' k,tokla tvarka'
nklai ne taip smarkūs ir daž
nai tęsiasi gana ilgokų laikų 
be ypatingo pavojaus gyvy
bei. Čia skubotumas radikalio 
gydymo retai kada yra svar
bus elementas, nors savaimių

tiksli pagalba gali ligonį pa- tai Ju° n«iau laukiama, tuo|kacl<ja> pentomtas, ir yra vy

sumažinimui. Y iena priemonė, tai darbo va- 
landų Sumažinimas visose pramonėse. Antra, 
tai vaikų darbo panaikinimas. Krašte yra to
kių pramonių, kur nepriaugliai berniukai ir 
mergaitės dirba visokius darbus. Pramonin
kams iš to yra didelė nauda. Nepriauglius .. . v. ,
darbininkus jie pigiai apmoka ir. be to, dar "J™ zinoma’ kame
įvairiais būdais išnaudoja. Bet tas vaik, dar- llla’'"°“s b#aa te.s.ngai nu- 
bas yra kraštui didelis nuostolis. Nereikia
nė laukti, kad toki vaikai darbininkai išaug
tų sveiki ir naudingi kraštui piliečiai. Sun
kūs darbai iš jaunatvės juos pakerta ir iš 
jų visuomenė susilaukia tik sunkenybės, pul
kus paliegėlių ir vargšų. Tad ir ne stebėtina, 
jei prezidentas tiek pramoninkus, tiek tėvus 
ragina pasigailėti vaikų. Paleisti juos iš dar
bo, o ypač šio didelio nedarbo metu, ir juos 
mokyklose daugiau kultūrinti, leisti jiems su
augti ir- sustiprėti, daugiau domės kreipti į 
jų dorovinį stovį.

Prezidentas sako, kad kada šiandien dir
bantiems darbininkams bus susiaurintos dar
bo valandos ir žymi vaikų dalis paleista iš 
darbo, daug bedarbių gaus progos padirbėti, 
liezidentas pripažįsta, kad prie nedarbo pa
laikymo didelį vaidmenį vaidina vis tobuli
namos ir naujai išrandamos darbui taupyti 
mašinerijos. Jei šios mašinerijos daugeliui 
žmonių atima darbų, nėra kitokio išėjimo, 
kaip tik siaurinti darbo valandas. Kiekviena 
pramonė taip tepasitvarko, kad didesnis dar
bininkų skaičius turėtų darbų.

statytas.
Aštrūs appendicito ženklai

Šios rūšies susirgimas prasi
deda staigiai. Dažniausia se
kamai: žmogus, jausdamas pi
lnai sveiku, skaniai pasivalgęs 
pietus ar vakarienę už valan
dos ar kelių pajunta pilvo 
skandėsį tuoj po krūtinės. Šis 
skaudėjimas dažniausia būna 
nuolatinis ir, šiek tiek, paken
čiamas, nors kartais esama 
protarpių visai liuosų nuo

daugiau bėdos darosi. Mat ap
pendikso įdegimas plečiasi, pu 
lių atsiranda arba gangrena 
įsimeta ir anksčiau ar vėliau

riausia priežastimi didžiulės 
daugumos mirčių atsitikimų. 
Užtat kas laukia ilgai sirgda
mas šia liga, tas žaidžia su

jis trūksta užnuodydamas vi-]m\r^m*’ kui^ ve*k visuomet 
durius, kas reiškia labai, la- viršų.
bai rimtų padėtį. ’

Ligai progresuojant, pilvo
sienos tampa iškeltos, tamsios 
bei kietesnės, ypač ties ta vie
ta, kame appendiksas randa
si. Spustelėjus ranka arba net 
tik palytėjus sukelia aštrų so
pulį. Ligonis dažnai laiko ko
jas surietęs, nes tuomi trupu
tį skausmas susimažina.

Karštis dažnai eina sykiu su 
liga. Vienok temperatūra re
tai kada pakila daugiau dvie
jų, trijų laipsnių, nebent tik 
tuose atsitikimuose, kada ap
pendiksas trūksta ir bendras 
vidurių įdegimas, peritonitas, 
pasireiškia. Dažnai užeinama
ligonių su aštriu appendicitu, jų.

(Bus daugiau)

KAIP Iš ŽMOGAUS 
VEIDO PAŽINTI 

JO BŪDĄ?

Nosies didumas ir išvaizda 
duoda veidui charakteringų iš
raišką. Žmonės labai didelėm 
nosini esu savymilos. Truputį 
kumpa nosis reiškianti ener
gijų ir staigumų.

Vyrų nosys paprastai yra 
didesnės, negu moterų. Dide
lė moters nosis esu rodanti, 
kad ji turi daugiau energijos 
už paprastų moteriškų energi-

Nedarbo mažinimui yra dar viena prie
monė, bet krašto politikai apie tai tyli ir 
pati spauda gana retai apie tai atsiliepia. Yra 
priežasčių apie tai tylėti. Tai moterų darbas.

Šis svarbus klausimas antai Italijoj spau
doje plačiai svarstomas. Reikalaujama, kad 
tos moterys, kurioms ne būtinai reikia dirbti, 
turi pasitraukti iš darbo. Jų vietas turi už
imti vyrai bedarbiai, kurie turi užlaikyti 

i šeimas.

Šiame krašte yra galybės dirbančių mo
terų, kurios galėtų be darbo gyventi. Jei ku
rių vyrai turi pelningus darbus, jos turi būt 
namie ir užsiimti šeimininkės darbais.

Moterų darbo klausimas šiame krašte tiek 
svarbus, kiek svarbus vaikų darbo klausimas. 
Bet kuris čia politikas drįs apie šį klausimų 
atsiliepti, ypač ateinant rinkimams. Juk mo
terys turi balsavimo teises.

žmonės yra taip pat gerašir
džiai, nešykštūs ir pasiduoda 
pamokymams. Jie yra linkę 
prie draugiškumo ir gali tikė
tis, kad jų vedybos bus laimin
gos.

Perdaug trumpa nosis roda
nti silpnų, nepastovų būdų, 
smaila nosis reiškianti aštrų 
būdų, buka — naivumų ir pa
linkimų prie patogumų.

Dėmesio vertas ir kampas, 
kuri sudaro nosies su kakta 
susidūrimas. Juo tas kampas 
yra statesnis, juo karštesnė e- 
santi žmogaus prigimtis.

Lūpos
Lūpose labiausiai atsispindi 

įvairiausi žmogaus sielos per
gyvenimai. Sveikai raudonos 
lūpos yra sveikatos ženklas.
Išblyškusios lūpos ir dantij 

smegenys rodo mažakraujystę.
Gražiai išlenkta viršutinė lū 

pa duoda lūpoms kilnių išrai
škų' ir esanti gero būdo ženk
las. Stambios, panašios į neg
rų, lūpos rodančios jausmin
gumų. Siauros užspaustos lū
pos drauge su siauru veidu 
rodančios jausmo šaltumų ir 
tuštybę. Truputį atsikišusi vi
ršutinė lūpa rodanti gerų bū
dų. Jei viršutinė lūpa ties vi
duriu kiek įdubus — mes tu
rime prieš akis juokdarį žmo
gų. Plačios dailiai sudėtos — 
neiš virtusios kaip negrų — lū
pos, rodančios kilnų būdų. 
Dantys esu daugiau rodo žmo
gaus temperamentų. Balti dan
tys sveikatos ženklas. Gelsvi 
— choleriko temperamentų, 
(staigų, karštų ir patvarų).. 
Melsvai blizgantys — silpnų 
sveikatų.

Ar tai tikra? Nežinia! T-nis

SKAITYKITE TR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

“Klausyk, žmogaus, dabar jau pava
saris, visi mes linksminamies; štai imk 
dešimtį markių; jum taip pat reikia gy
venti ir kas nors iš gyvenimo turėti. Už
teks čia sėdėti, eik namo ir nieko šian
dien nebedirbk. O savo šuniui taip pat 
nupirk pusę svaro kaulų.”

Senis šnabžda nesuprantamus žodžius, 
paima popieriukų, paglamžo jį ir susilank- 
stęs įsideda.

“Taip — dėkui — labai dėkui, dėkui 
labai — —”

Jis susideda savo sėdynę, susivynioja 
patiesalų ant kurio visados guli jo šuo 
ir tas pats šuo nuveda jį į stotį. — “La
bai, labai dėkui.”

Vaikėzai stovi šai py domiesi, prakai
tuoja visomis odos poromis alų ir prade
da juokais leipti.

Aklas žmogus paduoda prie bilietų 
langelio tų popieriukų ir sako: “Vienų 
bilietų trečios klasės tramvajui ir vienų 
bilietų šuniui; smulkesnių, deja, neturiu.”

Kasos tarnautojas, kuris tų žmogų 
pažįsta, paduoda jam mechaniškai bilie
tus, pažiūri į tų popieriukų ir sako: “ži
note kų, užmokėsi Tamsta kitų kartų.” 
“Kaip tai?” klausia aklasai nustebęs. “Aš 
negaliu tamstos pinigų iškeisti.” Jis pa
siima bilietus, šuo nuveda jį laiptais vir
šun į tramvajų. Vienoj stoty perlipa ir

atsiranda miesto šiaurėj, kur jis gyvena.
Šuo veda jį gatvėmis; nuveda prie 

mėsos krautuvės, kur aklasai kas vakarų 
perka po aštuntadalį dešros; šuo pasilie
ka už durų, aklasai įeina vidun.

“Na, ponas Blimnich, kodėl taip ank
sti šiandien grįžtat? — klausia jį apvali 
blondinė pardavėja.

“Nu taaip,” ištaria triumfuodamas 
aklasai.

“Aštuntadalį dešros, kaip visada, po
nas Blimnich?”

“Ne panelyt; šiandien norėčiau aš 
pirmučiausia pusę svaro kaulų mano šu
nini...”

“...O sau paimsiu porų Vienos deš
relių.”

“Pora Vienos dešrelių” kartoja ir 
stebisi pardavėja.

“...ir duokite dar vienų raugintų a- 
gurkų,” prideda aklasai.

“Raugintų agurkų. Dar kų nori!” Ji 
viskų suvynioja ir įriša. “Trisdešimt ir 
trisdešimt ir dešimts bus septyniasdešimts. 
Septyniasdešimts feningų.”

Ateina tuo laiku mėsininko žmona ir 
mano sau:

“Na, ponas Blimnich, ar ne loterijoj 
tik būsi išlošęs?”

“Nu taaip,” sako triumfuodamas ak

lasai, paima ryšulėlį, “dešimts markių 
turbūt galite man iškeisti...”

“Betgi, ponas Blimnich,” sušunka 
pardavėja, “čia gi visiškai ne —”

Mėsininko žmona pažiūri kažkokiu y- 
patingu žvilgsniu į popieriukų ir į akląjį; 
tada ji atstumia atgal pardavėjų ir pati 
sakp:

“Ne, ponas Blimnich, aš negaliu tam
stai iškeisti. Bet tai niekis; tamsta užmo
kėsi man rytoj, kai turėsi smulkių.”

Pamažu, drebančiomis rankomis pa
ima aklasai popieriukų atgal, sulanksto 
jį ir nė žodžio neprataręs išeina iš krau
tuvės.

Pas kepėjų. — “Pusę svaro duonos ir 
duokit man šiandien trejetų pyragaičių. 
Ir — jau seniai seniai nevalgiau torto, 
taigi torto------”,

Ir padėjo popieriukų ant stalo. —
“Iš dešimties markių galėsit man 

duoti grųžos?”
“Iš dešimties markių? — Betgi tai 

yra visiškai ne dešimts markių, ponas 
Blimnich. — Nee, aš neturėsiu grųžos.” — 
Aklasai jau nori ir duonų ir pyragaičius 
ir tortų padėt atgal ant stalo.

“O ne, tai tamsta užmokėsi man ry
toj. n

Kolonialinių prekių krautuvėj. —

“Pusę svaro sviesto, prašau ponas Goeb 
lich, ir bonkų alaus, ponas Goeblich.”

“Na tai kų, ponas Blimnich, pasenė 
jai ir nori dabar gerti pradėti?”

“Grųžos turbūt galėsit man duoti, po 
nas Goeblich?” — Ir popieriukų padėji 
ant stalo.

Ponas Goeblich pažiūrėjo į popierių 
kų.

“Grųžos, ponas Blimnich? Ne poną 
Blimnich, hahaha; kas galėtų iš tų pini 
gų grųžos duoti, tas turėtų būti turim 
gesnis už mane.”

“Taip tai taip, bet pasakykit poną 
Goeblich, kiek čia bus...”

“Ach, jau viskas tvarkoj, pasiimkit 
daiktus ir užmokėsit rytoj; nuo manę 
tamsta visvien nepabėgsi. ”

Aklasai eina gatve į savo kambarį tei 
kažkur rūsy. Jis valgo, jis geria. Dešrelė 
ir alus, ir sviestas, ir tortas viskas gardr

“Ir sako dar, kad dabar gerų žmonii 
nėr,” kalba jis pats sau, “ateina štai kaJ 
kas duoda senam, biednam žmogui de 
šimts markių, kų dešimts markių, kų de 
šimts markių — daug daugiau kaip df 
šimts markių — aš net nedrįsau paklaus 
kiek ten yra. — Taip, dar yra žmonių, kr 
rie turi širdį — netgi šiais sunkiais lai 
kais. . ( ,
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LIETUVIAI AMERIKOJE
los, kuri bus dar lietuviškes-

1 nė. Tokiu būdu jaunesnėji ka- 
1 rta gaus tikrai tautinį-tikybi- 
nį išauklėjimų, savųjų neuž-

-------------jmirš ir neišsigins. Gi draugi*
Rugsėjo 22 d. vakarų Šv. r(-.,nįnias taį yra sveikiau- 

Alionso parapijos choras davė sįag bacĮas senesniųjų bei su
augusių kartų laikyti vieny-

BALTIMORE, MD.
RADIJO PROGRAMA

radijo koncertų, kuris tęsėsi1 aUgUsių kartų laikyti 
pusvalandi. Į

Koncertas pradėtas Lietuvos j 
himnu. Kun. Mendelis pasakė, 
atidarymo kalbų angliškai ir ,n<'- 
lietuviškai, sukeldamas patri- Pah^ul 
otinę nuotaikų, tinkamų to
kiam koncertui.

Po to, choras užtraukė Ži
levičiaus “Pabuskim iš mie-

Choras išpildė liaudies dai
gina žaliuoja,” ir 
Venckaičio orkes

tras pagriežė du lietuviškus
šokius.

‘‘Kur 
J.

go!” Apsnūdusiems lietuvia
ms šis šūkis būtinai reikalin
gas. Choras jį gražiai išreiškė

Kun. Lietuvninkas savo ka
lbai pasirinko temų lietuviš-

“Rudens Melodija”, duetas 
panelių Marijos ir Emmos Bo
belių skambėjo švelniai ir da
rė malonų įspūdį. Choras pro
gramų baigė Petrausko ‘‘No
riu miego.”

Visa programa atlikta labai

LIETUVOJE
(Mūsų korespondento)

Vasaros vargai šiaip taip 
baigti. Žmoneliai šiaip taip su 
sitvarkė su javais. Visiems ži
noma, kad derlius prastas, kad 
lietūs ir griaustiniai pridarė 
šaliai šimtus milijonų litų nuo 
stoiių, kad gyvenimėlis šiais 
metais bus daug sunkesnis, 
kad sumegzti galas su galu 
žmoneliams šiais metais bus 
daug sunkiau. Tačiau žmone
liai padejuoja, padejuoja ir sa 
ko: ‘‘Kaip Dievas duos, taip 
ir gyvensim.”

Kviečių sėklos, žinoma, nie
kur nėra, kadangi dar neplau
tus kviečius lietūs supylė, to
dėl jie sudygo. Reikia pasa
kyti, kad šiais metais buvo la-

lygas, kuriomis ūkininkas pa
skolų užtraukė ir dabartines, 
ir tas sąlygas sulyginti, o ne
atimti iš ūkininko duonos kąs
nio. Juk šituo atveju, aišku, 
ūkininkui įbrukama Į rankas 
lazda ir terba ir verčiama ei
ti elgetauti.

Kažin, ar kas nors šituo rei
kalu pagalvos.

Teko būti ir Kaune. Jau. 
Kaunas visai nebe tas, kų a- 
nais pirmaisiais nepriklauso
mybės metais ar dar prieš ka
rų. Dabar Kaunas žada vytis 1 
Europos didmiesčius. Turint 
galvoj dabartinį jo augimų, 
reikia tikėti, kad tuojau pa
sivys.

Jau Kaune yra daug labai 
gražių namų, daugiausia val

kas mokyklas bei draugijų rė-, vykusiai, ir už tai vargoninin- 
miinų. Ragino lietuvius nenu-’kui R. Juškai daug pagyrimo.
tolti nuo parapijinės mokyk-

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
gulimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50tli Avė., Cicero, ln.

Kai sekmadienio vakarų buvo 
atkartota visas programas per 
vakarienę, pats kun. Mende
lis
noja, ‘Valio! Rapolui Juškai!’

Žynys

DAKTARAI:

l

TeL Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-17 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Tel. Canal 6764

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Ava netoli Kedsie) 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tel. LAFAYETTE 3067

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

ulisas Tel. Grovehiil 9417
Rea. 67 87 8. Artesian Ava 

TeL Grovehiil 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 West Marųuette Road
VaL: 2-9 Ir 7 -9 P. M. Ket. 9-11 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7650

OR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Boulevard 7589

Res. Hemlock 7691

Office Phone 
Prospect 1028

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

TEL. CANAL 0402

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chioago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Appointment

DR. S. A. DūtfIAT
4720 WE8T 12tk PLACB 

▼ai.: 7 iki 9 v. v. lfisktriant Seredoa 
Ir Pėtnycioa, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2024 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washtugton Blvd. 

4:80 — 6:10 kasdien 
Telefonai: Kedsie 2460 — 2461, arba
Cicero <62. Rea teL Cicero

TaL Lafayette 6706

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: S iki 6 po pietų, 7 iki 0 vak. 

Office: 4459 S. C&lifomia Ava, 
Nedėliojo pagal sutarti

Res. and Office 
2369 So. Leavltt St

Canal 0706

džios Įstaigų, aukštesniųjų vn-
bai karšta vasara,' lietaus taip' tarnautoju bei šiaip
pat buvo užtektinai (net per- asmenų ir preky-

bininkų (biznierių).
Didingų įspūdį daro Lietu

vos Banko rūmai, kaštavę a- 
pie 7,000,000 litų. Juose visi 
stulpai ir pilioriai padaryti iš 
gryno marmoro, parvežto iš 
Italijos. Tokio banko, turbūt, 
neturi ir Berlynas.

Centralinio pašto rūmai taip 
gi labai dailiai atrodo. Jie ka
štavo apie 1,000,000 litų. Rei
kia pasakyti, kad labai jau
kūs.

Ar mūsų vargšei šalelei ne
būtų užtekę banko už 1,000,000 
litų. Ar ne geriau būtų tuos

daug), todėl pievų bei miškų 
augmenija išrodė labai vešli 
ir naši.

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

Jei nsatslllepia įaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veueriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—6 v. a. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—-lt

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:80 vakare

Sodžiai palengva nyksta, ski 
rstosi vienkiemiais. Vyriausy- 

dideliu balsu sušuko sce-1 bės matininkai nespėja atlikti 
savo darbo. Daug yra sodžių, 
dar 1925 metais padavusių 
prašymus skirstytis vienkie
miais, tačiau ligi šiol vis tos 
‘‘laimės” nesulaukia. Kitų jau 
ir stogai prakiurę, tačiau ne
taisoma, mat vis laukiama ski
rstytis vienkiemiais; tada pri
sieis trobas visai naujas sta
tytis. Reikia pasakyti, kad 
trobas pastatyti dabar labai 
sunku: vyriausybė nesutinka 
paskolinti ūkininkams miško 
medžiagos (už jų jie kada nors 
išsimokėtų), mat visi miškai 

j yra vyriausybės žinioje; miš
kas parduodamas tik už gry
nus pinigus, kurių dabar ūki
ninkams labai sunku sukrapš
tyti. Molio mūsų šalyje yra 
užtektinai, tačiau dar nesame 
pratę jį naudoti statybai; ply
tų gamyba dar nėra tinkamai 
išplėsta, todėl jos yra labai 
brangios ir mūsų ūkininkams 
visai neprieinamos.

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 19- 
dirbystės.

OFI8AS
668 West II Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: III! S. 
Haleted Street. Tel. 
Victory MSI.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Relkale meldžiu atulSauktl, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 1616 arba 1616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO 6117

Tei. Cicero 1260 X—RAY

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredoiuis susitarus
4847 W. 14tli St. Cicero, III.

Dp. C.K. Kliauga
I DENTISTAS
! Utarnlnkais, Kelvergais ir Snbatomla 
2420 W. Marųuelte Kti. arti YVesLeru

Avė. ftooue Hemlock ;»2S 
Panedėliais, Seredomis ir POtnyčiomls

1K21 So. Halsted Street

DR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. TeL Canal 6122

Residencija: 6628 S. Richmond Ava 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—S Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 16—12 ryto.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

II u bu patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me Ulaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburu Aram

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRA-BORIUB IR LAIDOTUVIŲ▼■DM AE

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

TaL Boulevard 6201-1412
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiž- 
kal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su gavo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl temenu. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

Daug ūkininkų, norėdami 
geriau dirbti savo žemę, labai 
susidomėjo žemės ūkio maši
nomis. Neturėdami pinigų, ta
čiau norėdami mašinų įsigyti, 
užtraukė Žemės Banke pasko
lų. Kadangi tais metais, kai 
užtraukė paskolų, javai buvo 
gana brangūs, tai tos pasko
los jiems buvo visai nebaisios.

I Tačiau dabar šiek tiek kitaip. 
CTkininkai jau nebesugeba grų 
žinti užtrauktų paskolų 
iš to pasėkos visai prastos: jų 

į turtas išpardavinėjamas iš va
ržytinių. Tačiau į skelbiamas 
varžytines nevisada atvyksta 
pinigingi žmonės. Tai per pir
mąsias varžytines dažnai ne
pasiseka parduoti licituojamo 
turto. Tada skelbiama antros 
varžytinės, kurių metu licituo
jamų ūkį parduoda už tiek, 
kiek kas pasiūlo. Per pirmą
sias varžytines pradedamąją 
kainų nustato teismas, gi var- 
žytininkai rungtyniuodamiesi 
jų pakelia. Dabar gi, per ant
rąsias varžytines, pradedamų
jų kainų nustato varžytinin- 
kai. Tada ta kaina, aišku, yra 
pati minimaliausia. Ir, štai, už 
menkniekį parduoda visų ūki
ninko ūkį ir visų turtų. šis 
reikalas reikėtų kaip nors pa
doriau, žmoniškiau sutvarky
ti nuo ko tai priklauso. Juk 
reikėtų turėti galvoj anas sų-

6,000,000 litų skirti švietimui, Tel. Republic 2266 
mokykloms statyti. Juk dabar 
mūsų pradžios mokyklos sku
rsta netikusiuose butuose, ne
turi tinkamų suolų. Per tat 
mūsų mokyklinis jaunimas iš
eina išgeltęs, išdžiūvęs, anot 
žmonių, ‘ ‘ sųkatlyvas. ’ ’

Labai gražūs ir Pienocentro 
rūmai. Juose Kauno inteligen
tija ir visi piliečiai gauna la
bai pigius ir skanius lietuviš
kus pusryčius ir užkandas: į- 
vairaus pieno, bulvių, grieti
nėlės ir t.t. Dabar Pienocent
ras turi skolos, tačiau aiškiai 
matyti, tuojau išsimokės. Rei
kia pasakyti, tai labai naudi
nga ir produktinga mūsų į- 
staiga. Panašių įstaigų reikia 
ir dar daugiau. Isis

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. VESfIERN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7827

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo • Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarulukata 
Ir Ketvertais.

Res. Tel. Hyde Park S39fi

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tei. Hemlock 2615

MENININKAMS IR DAINŲ 
MĖGĖJAMS

PRANEŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

Sugryžo ii Europos ir vėl pradėjo 
! praktiką senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
8336 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “ Gies
mynai} ”, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstų sutaisė A 

Na, IjakStas, gaidas pagamino J 
Naujalis. Kaina 50c.

Taipgi turime komp. J. ži 
levičiaus, “Jaunas Darbinin 
kas”. Trumpi dainavimo pa 
šnekesiai ir 100 dainų, prad 
žios mokyklai sudarė Laisvas 
menininkas J. Žilevičius ir D. 
Andriušis, tos knygos kaina 
visai nedidelė, tik $2.00.

Pasiskubinkite su užsakymu, 
nes jų nedaug beliko.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Senų Laiką Vaittaa
Palengvina Gtlima PattaoM

"Per Hu meta kankino mane nnola- 
tini, ,ka,nm*» mto balanse gėlimo 
pečiuote. lUnMllatt vitehisa litil- 
mentut, bet nl viena, nrpa&elbejo 
nwn. reknmmri.vo m.n I«-
1t.ro Piin'Eltpetta'l Ir tik po dviejų 
iMrepirnų juoirii vfe, m.no akiut- 
tnai pranyko. PalnVxpellerla yra 
geriausia, ii vilų Unimentų.”

J. S.
Lockport, Jf. Y.

PAIN-EKPELLER

AKIŲ BYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.
PHONE GROVEHILL 0027 

Valandos: 2-4; '<-9 t.'. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6 859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
9Bti priežastim galvos skaudėjimo, 
avaigiino, akių aptemmio, nervuotu- 
oo, skaudan.ą akių karėtj. Nuimta 
^ataractua Atitaisau trumpą regystų 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egaamtnavknaa daro
mas su elektra, parodančią maiian- 
«as klaidas.

Spsclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpn. n|. 
gesnės, negu buvOe Mu&u IuUbob ni- 
■roanėe, kaip kitą. gi

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tei. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10—4; nuo 9—8
19 Iki 16.

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 4 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: Huulvvard 7820 
Mamą l’ei.z Pruepect 193U

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47tb STREET

Tek Grovehiil 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

1422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phona 
Engiewood 4(41 
W«ntworth 1009

Office Phone 
Wentworth >099

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICH1GAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 Valaičiai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MAURIGE KAHN

Ofiso TeL Victory 8687
Ot. ir Res TeL Hemlock

DR. J. P. POŠKA
>274

Gydytojas ir Chirurgas 3133 S. HALSTED STREET 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Flaza 3200
VALANDOS:

Šuo 19 iki 12 dieną
Nuo 2 iki t po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Antras ofisas ir residencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 2-4 po 
piet. Ltarn. Ir Subat. nuo 1-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SE6AL
Porkėlė eavo ofisą po numerio 

4729 80. ASHLAND AVI.
SPECUAL1STAS

Dllovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼M.: ryto nuo 10—lt nuo 2—4 po 

pietų: 7—1:80 vai. vakare. 
NedėUomta 19 iki II

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Ubaru. ir Ketv. vak. pagal sutartu

TaL Kealook 8709
Rea Tol Prospect 9819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Ofisas <166 South Kedata 
Rea 6426 8o. Caiifornia Ava 

VaL; 1-4. 7-9 e. v. Usaimat Ketv.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6911

OR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vaL: nuo l-t, nuo <:2l^t:M«
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C H I C A G O J E
NUOŠIRDŽIAI AČIŪ

TOWN OF LAKE. — Spa
lių 2 d. įvyko rinkliava sesu
čių Pranciškieeių vienuolyno 
reikalams. .I

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų 3 skyr. reiškia širdingus 
padėkos žodžius visiems, ku
rie prisidėjo prie šios rinklia
vos.

Žinome, kad dabar sunkūs, 
bedarbės laikai, tačiau dauge
lis gyvai atjautė seserų reika
lus ir parėmė savo auka.

Širdingai ačiū gerb. kleb.ku- 
nigui A. Skrypkai, kuris vi
sados remia kilnius darbus; 
taip pat vikarams: kun. P. 
Vaitukaičiui ir kun. M. Švar- 
lini.

Ačiū sesutėms kazimierietė- 
ms, kurios priėmė viešnias-se- 
sutes Pranciškietes (seselę M.

___ -
buvo nei draugijų, nei sodali- 
cijų. Jei kas kur priklausė, 
reikėjo trankytis gatvekariais.

Atėjo diena, kada čionai su
sitvėrė parapija, kuri pradžiu
gino visus vietos lietuvius gy
ventojus, nes nebereikėjo toli 
važiuoti į bažnyčių. Pradėjo 
tvertis įvairios draugijos.

Lygiai penki mėnesiai po į- 
steigimo Gimimo Panelės Šv. 
parapijos, susitvėrė viena iš 
pirmųjų draugijų, tai yra, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
mergaičių sodalicija. Apie spa 
lių 27 d., 1927 m., vienuolyno 
auditorijoje, kur būdavo lai
komos šv. Mišios iki pastaty
ta bažnyčia būrelis mergaičių 
prisiekė Marijai, kad Jai bus 
ištikimos ir Jai tarnavus. Ta
da kiekvienai buvo suteiktas 
N. P. P. Šv. medalis.

Išėjusios iš bažnyčios, laikė 
pirmąjį susirinkimą, kuriame

gražų programą, nes jau žino
ma, kad kai sodalietės ką ren
gia, visuomet žmones paten
kina. Neužvils ir šį sykį.

Viena ii jų

NOETH SIDE ŽINIOS

DRAVaAS
pijos svetainėje, 23rd Place, 
tarpe Western ir Oakley Avės. 
7:45 vai. vakare. Prašau visų 
kuopų valdybas ir atstovus, 
taip pat narių, atsilankyti.

Pirm., Al. Manstavičius

ndzijauskienė su dukterim Lo- 
raine; iš Brighton Park L. Ra
čkauskienė. Linkime veikėjo
ms laimingos kelionės ir lauk
sime grįštant iš seimo su gra
žiais įspūdžiais. Rap.

Oarmelitą' ir seselę M. Petro 
nęlę), atvykusias iš Kenoslia, išrinkta visa valdyba; ji tuo-
Wis., mums į talką. Ačiū vi
soms rinkėjoms: mergaitėms ir 
iųoterims.

Aukų surinko: Seselės Pran- 
ciškietės $19.33.

U. Mažeikienė $11.‘65.
B. Kalvaitė $10.50.
E. Gedvilienė $10.00.
O. Sriubienė $8.43.
J. Šaudvitienė $7.46.
S. Mikolaitė $6.27.
P. Merliūnienė $4.79.
E. Tatarelis $2.04.
P. Bugenas $2.02.
Viso surinkta $82.49.
Bar sykį nuoširdžiai ačiū. 
Šv. Pranciškaus Rėm. 3 sk.

SUKAKTUVĖS

MARQUETTE PARK. — 
Daugiau kaip penki metai at
gal, žmonės, gyvenantieji šio
je apylinkėje, sekmadieniais

jau pradėjo darbą.
Už metų dr-ja turėjo jau ne

toli šimto narių. Ir kasmet na
rių skaičius vis augo.

Per tuos penkis metus so
dalietės nemažai veikė para
pijos labui: kiek galėdamos, 
kiek mokėdamos, tiek prisidė
jo prie parapijos reikalų, kiek 
iš jų buvo reikalauta.

Penkių meti) darbuotės su
kaktuvių proga, sodalietės re
ngia vakarą, kuris bus nepa
prastas. Sodalietės deda pas
tangų vakarą padaryti sėkmi
ngu. Rengiama vakarienė su 
programų. Tas vakaras įvyks 
sekmadienį, spalių 23 d., pa
rapijos salėje, lygiai 7:00 vai. 
vakare.

Sodalietės nuoširdžiai kvie
čia savo tėvelius, parapijomis 
atsilankyti į vakarienę ir lin
ksmai laiką praleisti sukak-

X Šiuo laiku North Sidėj 
jaučiama didelis bruzdėjimas. 
To bruzdėjimo priežastim y- 
ra Šv. Mykolo parapijos baza- 
ras, kuris tęsis spalių (Oct.) 
9, 16, 23 dienomis. Visos drau 
gijos per susirinkimus nutarė 
prisidėti prie bazaro aukomis 
ir darbu.

Šv. Cecilijos draugija laikė 
susirinkimą spalių 4 d., para
pijos svetainėj ir tapo pakvie
sta prisidėti prie bazaro. Nu
tarta dalyvauti ir kaip kasmet, 
taip ir šįmet draugija darbuo
sis prie “Lietuviško Pool Ta- 
ble”, kuris bus viduryje sve
tainės. Visi nariai-(ės) prašo
mi atsilankyti ir paremti pa
rapijos reikalus.

Vasarai praėjus, šokiai uži
ma piknikų, išvažiavimų vie
tą. Šv. Cecilijos draugija ren
gia didelį metinį šokių vaka
rą lapkričio 13 d. Vakaras į- 
vyks didelėj ir puošnioj šokių 
salėj Crystal Ballroom. Grieš 
didelis ir labai mėgstamas, y- 
pač jaunimo, orkestras.

A. A. A. P.

SĄJUNGIEČIŲ PRAMOGA

MAR,QUETTE PARK — 
Moterų Są-gos 67 kp. susirin
kimas įvyko rūgs. 24 d. Su
sirinkimas buvo skaitlingas.

Orui atšalus narės vėl pra
deda darbuotis. Nutarė suruoš
ti “bunco party” pp. Micke- 
liūnų name, spalių 30 d. Į ko
misiją įėjo: Kuncienė, Zegu- 
nienė, Butkienė, Kachevičienė 
ir Mickeliūnienė. Tikietai vi
sai .pigūs. Komisija žadėjo pa
rūpinti gražių dovanų.

Be to, narės sparčiai plati
na tikietus. M. S. apskrities 
koncerto, kuris įvyks spalių 
23 d., Cicero. Zegunienė ir Mi
ckeliūnienė renka skelbimus. 
Biznieriai ir profesijonalai gau 
šiai remia. Pasirodo, mūsų kuo 
pa nenori kitoms kp. pasiduo
ti. Pamatysim, kuri laimės pi
rmenybę. Sąjungietė

IŠVAŽIAVO Į PITTS- 
BURGH, PA

KANKAKEE, ILL.

Spalių 10 d., 7:30 vai. vaka
re vietinėj svetainėj Kankakee 

'III. įvyks masinis susirinkimas 
reikale gub. Homor. Bus lie
tuvis kalbėtojas.

turėjo gatvekariais važiuoti,' 
kad išklausytų šv. Mišių. Ne tuvių bankete bei pamatyti

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

' Tos pačios $1.25
IKI GRUODŽIO 1-MAI DIENAI

Tos pačios $1.50
IKI GRUODŽIO 24-TAI DIENAI

Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PU B. CO.,
2334 So. Oakley Avenue

X Federacijos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 20 d. Sus-me da 
lyvavo visų draugijų atstovai. 
Plačiai apkalbėta, kaip geriau 
prisirengus paminėti 12 metų 
sukaktuves nuo užgrobimo Vi
lniaus, Lietuvos sostinės. Ka
dangi spalių 9 pripuola sek
madienį, kuriame parapijos 
svetainėj prasidės bazaras, tat 
nutarta spalių 9 paminėjimą 
ruošti spalių 12 d. (trečiadie
nį) vakare, po pamaldų tinka
mu programų ir gerais kalbė
tojais.

Į susirinkimą- buvo atsilan
kęs ir gerb. klebonas kun. J. 
Svirskas, kuris suteikė gerų 
patarimų ir ragino, kad kny
gynas būtų dažniau atdaras ir 
kad knygininkai atdarą laiky
tų nuo 7 iki 10 valandos ant
radienių, ketvirtadienių vaka
rais, taip pat šeštadienių ir se
kmadienių popiet, kad žmonės 
galėtų pasinaudoti knygynu, 
pasiskaitytų laikraščių ir kny
gų. Klebono patarimo knygi
ninkai stengsis laikytis.

Parapijos bazarui paskirta 
auka ir nutarta, kad visi uoliai 
pasidarbuotų parapijos nau
dai. Dalyvavęs

Plačiai žinomos veikėjos iš
važiavo į Šv. Pranciškaus Rė
mėjų seimas, kuris įvyko spa
lių 9 d., Pittsburgh, Pa. Iš 
Town of Lake išvažiavo Rė
mėjų 3 skyriaus pirm. M. Su- 
deikienė, A. Mažeikaitė ir B. 
Kalvaitė; iš Marąuette E. Mo-:

DIDELIS ŠIAULIŲ BEKO
NO FABRIKAS BAIGIA

MAS STATYTI

Fabrikas už 8 ha ploto. Per 
dieną bus galima skersti 

1000 kiaulių

ŠIAULIAI. Bekono apdirbi
mui fabriko statyba baigiama. 
Visos patalpos apdengtos, su
tvarkytos iš lauko ir vidaus. 
Beliko kai kur sustatyti lan
gai, durys ir įdėti grindys. Ka 
nalizacija pravesta, tik dar dėl 
techniškų priežasčių nebaigtas 
kasti artezinis šulinys (137 
mtr. gilumo). Fabrikas jau su
jungtas su dviem šakom pla
čiojo geležink., lieka pravesti 
siaurojo geležinkelio linija. 
Statomos mašinos. Pastatyti 3 
kompresoriai po 40 kilovatų 
kiekvienas (viso 120 arki. jė
gų), apšildyti statomi didžiu
liai katilai; kitų smulkesnių 
mašinų įrengimas taip jau bai 
giamas. Mašinos pirktos lie
tuvių, anglų ir estų firmose, 
visa kita statyba medžiaga pa 
naudota vietinė. Baigiamas sta

tyti ir dūmtraukis, kuris bus 
per 40 metrų aukščio.

Skerdykloje bus šie skyriai: 
skerdimo, taukų, sūdymo, šal
dytuvai, dešrų, vėsinimo, dis- 
trukcijos, pakavimo, kiaulidės, 
žarnų, ledo generatoriai, ma
šinų ir daug kitų smulkių sky
rių. Kiaulidėse lengvai galės 
sutilpti per 1,000 kiaulių. Mė
sos sūdymui rengti 45 betoni
niai bakai, 500 kūb. mtr. tal
pumo. Visos patalpos įreng
tos pagal technikos reikalavi
mus. Viso fabrike bus per 200 
atskirų kambarių. Tarnauto
jams įrengti gyvenami butai. 
Darbininkams taip jau specia
lūs kambariai bus, kur jie ga
lės pietauti, laikyti savo rū
bus ir kita. Įrengta ir dušas 
su voniomis, kur jie po darbo 
turės nusiplauti.

Šiaulių skerdykla savo di
dumu pralenks net Tauragės 
skerdyklą. Visas fabrikas su 
sandėliais bei kitais įrengimais 
užima apie 8 ha plotą. Jame 
per dieną lengvai galima bus 
paskersti per 500—600 kiau
lių, o reikalui esant ir per 
1000. Skerdykloje galės gauti 
darbo apie 200 darbininkų. 
Spalių mėn. pradžioj statybą 
tikimasi baigti. Statybos dar
bus veda lietuvių firma “Mū
ras,” kuri statė ir Tauragės 
skerdyklą.

Pirmadienis, spalių 10 d., 1932

TEGUL MEKSIKOS GY-
VENTOJAI SPRENDŽIA
LAREDO, Tex., spal. 8. — 

Iš Meksikos ištremtas apašta
liškas delegatas Jo Eksc. ar
kivyskupas L. Ruiz y Flores 
pareiškė, kad jis Meksikos 
kraštui nieku nenusikalto. 
Meksikos gyventojai šį klausi
mą geriausia bepartyviai išs
pręs. Arkivyskupas lauks to 
sprendimo.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

JOHN B. BORDEN
(Jobu Bagdzlnnas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph <727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooaevelt 9090 
Name: > Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS I

Miesto Ofisu 77 W. Wuhlngton St 
Room 905 TeL Dearbora 796<

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergais 
— < iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų TeL Hyde Park SI95

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICH1GAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—6377

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šinomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest.”
Vardas ir pavardė..............................................................
Adresas.....................................................................................

. ••e.eeeeeee.<.eee**eeeee •••••••

Kiek metų!...............................Kiek sveri t.........................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.

ŽINIOS Ifi DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOS

X Spalių 2 d. parapijos ba- 
zare buvo biznierių vakaras. 
Biznieriai labai gražiai baza- 
rą parėmė už ką valio Dievo 
Apvaizdos parapijos biznieria
ms.

X Spalių 16 d. bus visų dr- 
jų bazaras. Tat visos draugi
jos tepasistengia dalyvauti ba- 
zare ir paremti parapiją. Nei 
viena neatsilikite.

Mažutėlis nailaitėli*

OHICAGOS APSKRIČIO 
VYČIAMS

Spalių 12 d. įvyks Chicagos1 
Apskričio Vyčių kuopų susi
rinkimas Aušros Vartų para-

2EMU KAINU SAVAITE
Žieminiai Pečiai, Gasiniai Pečiai. Karpetai, Lovos, 

Parlor Setai, Pianai, Radios

Kad jūsų drabužiai-skalbi- 
niai būtų gražūs ir ilgiau 
užtektų ir kad sutaupyti 
sveikatą, laiką ir landrės 
bilas ISIGIKITE naują 
elektrinę PLAUNAMĄ — 
Washing mašiną, tiktai už

<49.00
Tereikia mokėti po $1.00 į 
savaitę.

Didelis pasirinkimas 
Thor, Maytag, Apex skalb. 
mašinų.

Midget Radio už
<9.90

Jeigu jūs turite didelį 
radio, bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radio už $9,QO arba
<14.50 kaip ant pa
veikslo.

JEIGU jūs norite turė
ti linksmumą savo namuo
se svečiams ir sau — įsi
gykite naują radio kombi
naciją už $79.00 iki
<150.00

Budriko krautuvę dabar tik gavo naują karpetų Rug 
9x12, kainos po $17.00, $24.00 iki $49:00.

Jewelery skyrius. Daimantai, Laikrodėliai, Gintarai, 
Sidabriniai Peiliai ir šaukštai. Britvos, Elektrikiniai 
žadintojai (Alanu) laikrodžiai po 98c.

Jos. F. Nudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Leidėjai lietuvių programų iš stoties WCFL — 970 k. 
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš 
WHFC — 1420 k. nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes- 

, niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi- 

I cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk- 
I la. Čia pagal naują, mokinimo būdą 
ifjnokinama ) trumpiausią laiką ang- 

1 lų Ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės, stenografijos, pilietystės, 
laiški? rašymo. abelnos istorijos, ir 

. kitų mokslo Sakų, Mokyklos vedėjas 
I p, J. P, Olekas, yra senas ir daug 
j prityręs, kuris gražiai tr visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus Ir 

l kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite Ir (sirafiykite Šiandien. įMOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iŠ ryto Iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

Amerikos Lietuviu
Mokykla

3106 So. Halsted St.

Reikalinga salesmonai anglims 
i pardavinėti už komisą (com- 
jmission). Turi turėti prityri
mo ir plačią pažintį Marąuette 
'Park’e, Brighton Park’e ar 
,Bridgeport’e. Geras uždarbis. 
Atsišaukite:

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.

Box 208

OF.RA PROGA APSUKRIAM LIE
TU VIII AUKSINAS MAINOS

Parsiduoda Storas; cigarų, saldai
nių, Ice-creamo, visokių valkams 7.a- 
bovėlių ir mokslui reikalingų dalykų. 
PrleS pat fiv. Antano bažnyčią Ir vle- 
Są mokyklą. Vieta išdirbta per dau
gel metų, verta pamatyti. Sąlygas 
sužinosite ant vietos.

1447 So. 50th Avenue
CICERO, ILL.

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis fla- 

tų namas, garu šildomas.
Randasi S. W. kampas 65th 

ir Artesian gatvės.
Kaina $16,090.00 Sąlygos.

BRIETZKE & UTESCH
6320 S. Westem Avė. 

Tel. Republic 6578

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 639S

KO N T.A SAT.T.B ST—«n,tarti

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųšlee 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREFN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Į Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H16 H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną II geriausių rūšių autoknobi- 
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4499 AHUHU.R AVENUE 
Telephone Lafayette 7199. I


