
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

-mm

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 254 3c A C OP Y

Drangas,’’ 3334 So. Oakley AvenMe
CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, SPALIŲ (OCT.) 28 D., 1931 M.

ENTERED AS 8ECOND CLAS8 MATTER MARCH »1, 1»1«. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH I, 187»

DRAUGAS 
The most influentiaJ 
Lithuanian Daily in 

America. x

3c A COPY 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

Šiandien prasideda “Draugo” jubiliejaus vajus
KELIOS DEŠIMTYS TALKININKŲ 

IŠSIRIKIAVO | DARBĄ
Jie platins laikraščius ir knygas

• --------Šiandien prasideda dienra
ščio “Draugo” jubiliejinis va
jus. Kelios dešimtys uolių, ta
lkininkų išsirikiavo ir stojo j 
kilnų darbų — didinti “Drau
go” ir kitų mūsų katalikiški} 
laikraščių skaitytojų skaičių. 
Jie taip pat platins ir knygas.

Vajus, kaip jau buvo pas
kelbta, baigsis 1932 m. sausio 
24 d. jubiliejiniu “Draugo” 
koncertu Lietuvių auditorijoj.

be dvasiško peno, be geri} 
knygų ir laikraščių. Nežiūrint 
to, kokie laikai būtų, mes ne
galime leisti, kad dėl jų nu. 
kentėtų tikybos ir tautos rei
kalai.

Tad, pradėdami šių spaudos 
talką — vajų, mes trokštame, 
kad dienraštis “Draugas” ir 
kiti katalikiški laikraščiai la
nkytų kiekvieno kataliko na
mus. Dėl to sušaukta talka, ir

Talkininkams skiriamos talkininkai savo kilnų ir sun-

OHIO MIESTO MANDAGUMAS VIZITORIAMS

Į Fremont miestą, Oliio valstybėje, sueina didžiai svar
būs krašto keliai. Tas duoda naudos miestui ir todėl miestas 
gausiems vizitoriams mandagumu atsimoka. Miesto lėšomis

KRAŠTO POLITIKAI 
SUJUDO

AVASHTNGTON, spal. 27. 
— Dėl prezidento Hoover’io 
pasitarimų su prancūzų mirri- 
steriu pirmininku Lavai’iu su
judo republikonų ir demokra
tų partijų vadai. Jie pareiš
kia, kad prezidentas padarė 
visą eilę nedovanotinų Pran
cūzijai nusileidimų. Tie nusi
leidimai yra pirmieji žingsniai 
mažinti arba visai panaikinti 
karo skolas.

Žinovai numato republikonų 
partijos suskilimą, ačiū pada
rytiems prezidento nusileidi
mams. • '

KA SAKO PRANCŪZŲ 
SPAUDA

kų darbą pradeda.
Mes nuoširdžiai prašome

savo malonių skaitytojų mūsų

braugios dovanos — dvi lai
vakortėj i Lietuvą, radio apa
ratas ir kiti dalykai. Šiemet 
pirmąją, dovaną laimėjo p-nia 
K. Sriubienė ir nemokamai a- tik galima — darbu, patari

talkininkams pagelbėti kuo : išlaikomas taip vadinamųjų “mandagumo jaunuolių” štabas.

PARYŽIUS, spal. 27. — 
Dėl Hoover’io—Lavai’io pasi
tarimų prancūzų spauda reiš
kia pasitenkinimo, kad tais pa-

plankė Lietuvą, kitais metais 
tą laimę turės du mūsų diep- 
raščio talkininkai.

Mūsų talkininkų nuotaika, 
darbą pradedant, yra graži. 
Nors visi žinome, kad visame 
krašte ir visame pasaulyje ne-

mais, nurodymais. Mes prašo
me visų bendradarbiauti. Vie
ningai dirbdami, daug gera j 
padarysime spaudos platinimo Į 
dirvoje.

Iš daugelio dvasininkų, pro-1

Tie jaunuoliai yra uniformose. Jie skersgatviuose ir kryžke- 
liuose vizitoriams mandagiai teikia įvairių reikalingų pata
rimų. ' r

CHICAGOJE MIRĖ KOMP. A. ALEKSIO 
BROLIS

fesionalų, biznierių, veikėjų ir UŽPUOLĖ POLICMONUS
darbas siaučia, tačiau tas jų ( darbininkų esame gavę sutiki-------------
nebaugina, nuo darbo neat- mą žodžiu ir raštu mums pa- Du plėšikai užpuolė du-Ro- 
grasina. Jie gerai nusimano, i dėti. Darbui prasidėjus, mes bev gatvės nuovados policmo-
kad žmogus ne vien tik kūną 
turi, bet ir sielą. Dėl to ir kū
nui ir sielai reikia maisto. 
Suprantama, kad kūnas nega
li būti be maisto, be drabužių 
ir be pastogės. Daugumui šia
ndien jau sunku yra tais da
lykais. apsirūpinti.

Bet, nežiūrint tų sunkumų, 
reikia žiūrėti, kad mūši} dva
sios reikalai nenukentėtų. 
“Draugas” padėjo ir padės 
labdariams reikalingas bedar
bių šelpimui sumas gauti, bet 
“Draugas” taip pat norį, kad 
mūsų

neabejojame, duotieji žodžiai nūs, kada jie Milwaukee gat
vėje taisė savo automobiliaus 
rato lanką.

Vienas plėšikas pašautas. 
Kitas mėgino pasprukti, bet 
sugautas.

virs realiais darbais. I
Cicero j pirmas vajaus 

vakaras

Vajų pradedant, Šv. Anta- 
no par. salėj, Cicero, 8:00 vai. 
vakare, šiandien įvyksta įvai
rybių—margumynų vakaras su 
dainomis, rįstvnėmis, muzika 
ir kalbomis. Tai bus oficiali 
mūsų jubiliejinio vajaus pra
džia. Ciceriečiai ir kitų kolo- 
nijų lietuviai nuoširdžiai pra
šomi atvykti į šį įdomų spor-

tautiečiai nepasiliktų ' to ir įvairybių vakarą.

60 DIENŲ KALĖTI

G. Gunderson’as, 50 m. am
žiaus, už “munšainės” parda
vimą teismo nubaustas 60 die
nų kalėti.

t--------------------
AUTOMOBILIŲ AUKOS

BUVUSIS “PRYČERIS” 
KUNIGU

100 METŲ SUKAKTUVĖS

BOURBONAIS, Ilk, spal. 
27. — Lapkričio mėnesio 1, 2 
ir 3 d. bus minimos šv. Via- 
toriaus kongregacijos šimto 
metų sukaktuvės. Iškilmės į- 
Vyks šv. Viatoriaus kolegijo
je. Dalyvaus ir Jo Emin. kar-

Automobilių nelaimėse Cook 
apskrity šįmet žuvo jau 1,024 
asmenys.

LONDONAS, spal. 27. —
Šv. Petro kolegijos koplyčio
je, Bearzden’e, arkivyskupas 
I). Macintosh’as kunigu įšve
ntino buvusį prezbiterininkų 
“pryčerį” (dvasininką) Alek
sandrą Fyfe. Gryžęs katali- ’ dinolas Mundelein
kybėn kun. Fyfe mokslus ėjo --------------
Romoje. , »

SIENŲ VALYMUI

Chicagos paštos trobesio iš
oriniam valymui kongreso bus 
pareikalauta skirti 15,000 do
lerių. Mūro sienos nuo purvo 
net pajuodusios.

ATSIVERTĖ ANGLIKONŲ 
VIENUOLE

PALIAUBŲ DIENA

WASHINGTON, spal. 28. 
— Vakar visame krašte minė
tos 156 metų sukaktuvės nuo 
karo laivyno įsteigimo.

ORO STOVIS

LONDONAS, spal. 27. — 
Laikraštis “The Catholic Ti
mes” praneša, kad Brankso- 
me Katalikų Bažnyčion priim
ta anglikonų vienuolė Agnietė 
Nalder.

Cook apskrities Amerikos 
legijono taryba jau turi pare
ngusi planus paliaubų dienos 
minėjimui. Ši diena bus lap
kričio mėn. 11 d.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Iš pat ryto debesuo
ta, paskui giedra, šalčiau. •

Vakar Chicagos mokyklose 
buvo minima laivyno diena.

SURINKTA 3,700,000 DOL.

Bedarbių šelpimo fondan 
surinktai 3,737,963 doleriai.

Šiomis dienomis Chicagoje 
mirė Jonas Aleksandravičius, 
kompozitoriaus A. Aleksio (A- 
leksandravičiaus) brolis. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadieni. 
•Ta liūdna proga kompozitorius 
atvyksta Cbicagon. Jam ir vi
sai Aleksandravičių šeimynai 
reiškiame nuoširdžią užuojau
tą.

200 ASMENŲ DEPOR
TUOTA

Chicagoj ir apylinkėse pra
ėjusį mėnesį federaliniai age
ntai išgaudė ir deportavo dau
giau kaip 200 asmenų. Jų dau
guma buvo ueteisotai atvykę 
į šį kraštą. Agentai nenutrau
kia veikimo.

VARŠUVOJ SVARSTOMA PILSUDS
KIO PRESŲ BYLA

Vidurinė Europa sujudo prieš 

J. Valstybes

VOKIETIJA PASIRENGUS REIKALAUTI 
REPARACIJŲ MAŽINIMO

SOCIJALISTAI PRALAI
MĖJO RINKIMUOSE

LONDONAS, spal. 28. — 
Pirmieji balsavimų daviniai 
liudija, kad socijalistai, kurie 
vadovauja darbo partijai, pra
laimėjo rinkimuose. Pati ši pa
rtija sutriuškinta. Neišrinkti 
trys buvusieji darbo partijos 
kabineto ministeriai. Tarp jų 
pralaimėjo ir buvusia užsieniųsitarimais karo skolos suglau

stos su reparacijomis, ir kad reikalų ministeris Henderso- 
Laval’is nejpadarė jokių nusi- n>as
leidimų. Ta pati spauda karš-! —,
tai puola Amerikos senatorių^ K|NAf GLAUDŽIAS PRIE 
Borab’ą, kurs nepalankus po- nniCFviiziTlitiSkan. Prancūzijos “elgeta-' BOLŠEVIKŲ

•„•vi Šanchajus, s.Pai. 28. - 
Laikraštis “Avenir” nieko • . • , . ,_ ... . . Kinai atsisako stoti i derybas

gera nenumato Lavai’io misi- .... ■■? . m , su japon/aas Mandziunios rei-
joje. Tenkinasi tik tuo, kad į

Lavai’io kelionė nebuvo bran-
gi — 12,000 dolerių.

PERDAUG KAVOS

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, spal. 27. — Brazilija su
silaukė didelio kavos derliaus. 
Tad menkesnės rūšies kavą 
panaudos geležinkelių garve
žių kūrenimui. Tam tikslui iš’ 
kavos grūdelių bus padarytos 
plytelės. Tai bus išbandymas.

Patirta, kad kinų vyriausy
bė turi svarbių pasitarimų su 
sovietų Rusija. Kinai kviečia 
bolševikus talkon prieš japo
nus. Bolševikams žada svar
bias koncesijas Miandžiūrijoj.

Aiškėja, kad japonai nema
no apleisti okupuotų Mandžiū- 
rijos plotų, o kinai jokiu bū
du nenori pradėti derybų su 
Jais- i . ,

KRAŠTO BANKŲ KRE
DITAI

PAGERBTAS AMBASA
DORIUS

POLITIŠKA BYLA 
LENKIJOJ

VARŠUVA, spal. 27. — čia 
vedama didelė ir lenkams sva
rbi politiška byla. Teisman 
pašaukta vienuolika buvusių 
lenkų ministerių ir seimo at
stovų. Tarp jų yra ir buvusia 
ministeris pirmininkas Wito- 
s’ąs. Jie visi kaltinami už kė
sinimąsi sugriauti maršalo Pi
lsudskio diktatūrą. 1929 me
tais jie buvo suimti ir Bręst 
Litovsko tvirtovėje kankina
mi.

Visi yra įžymieji lenkų va
dai. Juos gina apie 70 advo
katų. Teisiami remiantis se
nuoju carų laikų kodeksu.

AMERIKA — MDLITARIZ- 
MO RĖMĖJA

VTENA, spal. 27. — Vidu
rinės Europos valstybių spau
da kone vienu balsu pareiškia, 
kad J. Valstybės remia Pran
cūzijos militarizmą. Ko pana
šaus nesitikėta — pažymima.

REIKALAUS MAŽINTI 
REPARACIJAS

AVASHINGTON, spal. 28.

------------------- ) — Prezidentui Hoover’iui pra
CAPONE BUS KALĖJIME : nešta, kad pusės bilijono do-

------------ ' lerių krašto kredito bendrovė
Nubaustasis 11-ą metų kalė- jau baigtar organizuoti. Pažy

ri Caponė pasiliks Cook’o ap- mėta, kad bendrovė turi didelį 
skrities kalėjime ligi apeliaci- bankų palankumą. i
jos. Bet kokis užstatas (para
nka) atsakytas.

BERLYNAS, spal. 28. — 
Vokiečių prekybos (komerci
jos) institutas J. Valstybių 
ambasadoriui Sackett’ui sutei
kė ekonomikos daktaro laips
nį.

-------------- J b’
BERLYNAS, spal. 27. —

* ’ I f • l »< J 'Vokietijos vyriattsyįbė pasire
ngusi reikalauti karo reparąL 
cijų mažinimo. Tuo reikalų 
pagalbos tikisi gauti iš \Va- 
sbington’o.

JAPONŲ REIKALAVIMAI

1 ŽUVO, 4 SUŽEISTA

I MIRUSIO ARKIVYSKUPO 
VIETĄ

State gatvėje gatvekaris su
sidaužė su dideliu troku. 1 as
muo žuvo ir 4 sužeista. Visi 
nukentėję važiavo gatvėkariu.! arkivyskupą

VANCOUVER, Kanada, 
spal. 27. — Į mirusiojo arki
vyskupo Casey’o vietą Šven

tasis Sostas paskyrė vietos 
koadjutorių W.

M. Duke’ą.
VAKARUOSE SNIEGAS

Praneša, kad kai kurias va
karines valstybes palietė dide
lis sniegas. Vidurinius vaka
rus gi — lietus ir vėtros.

LIMA, Peru, spal. 27. — 
Šios respublikos prezidento 
rinkimuose laimėjo Įeit. pulk. 
L. M. Sanchez Cerro, buvusis 
laikinasis prezidentas.

PASIRENGĘ UŽIMTI 
GELEŽINKELI

, MUKDENAS, Mandžiūrija. 
spal. 28. — Praneša, japonų 
kariuomenė parengta užimti 
kinų valdomąjį Taonan-A-gan- 
ebi’o geležinkelį.

VIDURINĖS EUROPOS 
PREKYBA

VIENA, Austrija, spal. 28. 
Vidurinės Europos valstybių 
tarpe visokia prekyba susmu
ko, kada valstybės apsišarva
vo įvairiais dekretais savo va- 
liūtų apsaugai.

TOKUO, spal. 27. — Japo
nijos vyriausybė Mand&flrijos 
reikale paskelbė savo pažiū
ras ir tarp kitko stato keletą 
kinams reikalavimų. Vienu tų 
reikalauja, kad kinai greitu 
laiku pradėtų derybas su ja
ponais.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.93 
Prancūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.19
Vokietijos 100 mrk. 2#.25
Belgijos 100 belgų 14.00

, Šveicarijos 100 fr. 19.60
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“DRAUGAS*’

Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — >6.00. PU- 

sel Metų — >3.50. Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija ,03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunCiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

į “DRAUGAS”
UTriUAN'lAN DAILY FRIEND

Pubrtshed Daily, Excepl Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Slx Month o 

— >3.50. Three Months — >2.00. On< Month — 75c. 
Europe — One Year — >7.00. S!t Months — >4.00. 
Cbpy — .08c.

Advertiaing in ‘'DRAUGAS" brlngs best results.

Advertlslng rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

kos sąmonės skleidimui, todėl.padėkviur jj pla 
čiau paskleisti lietuvių katalikų tarpe.

“Draugas’* daugiausia parašo federaci
jos reikalais, taigi, federacijos skyriai ir jos 
bičiuliai (prieteliai) turi padėti gerajam savo 
draugui ko daugiausia skaitytojų gauti. Ir, 
tuo būdu remdami “Draugų”, platinsime ži 
nias apie federacijų, vadinasi, padėsime ir fe
ne

ŠV.

DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKIŠKOJI AKCIJA.

Nesenas dar laikas, kai Šv. Tėvo paragin- 
■ ti vyskupai, o per juos ir visi dvasininkai 
pradėjo skelbti katalikiškojo veikimo (akci
jos) reikalų. Nenuostabu tad, kad dar dauge
lis aiškiai nesupranta katalikiško veikimo
prasmės.

Katalikiškoji akcija — katalikiškas vei
kimas. privalomas visoms tautoms, visiems be 
išimties katalikams. Kultūringesnės tautos 
’jau senai yra įsigyvendinušTtKs savo tarpe ka

■ » ■ i

DRAUGAS

ATSIŠAUKIMAS.
PRANCIŠKAUS SESE 
RV Į AMERIKOS

LIETUVIUS.

(lerb. lietuvių visuomene!

racijai augti.
Kazys J. Krušinskas, j yra brangūs, bet seni, pasižy-

A. L. R. K. Federacijos sekretorius, 'mėję ir išmėginti bičiuliai yra
-------------- j brangesni. Taip pat tie gera-

J A PONŲ IR KUTŲ KARIŠKOS JĖGOS U ari’ai, knrie yra kartų sutei- 
-------------- I ke mu

k

Trečiadienis, Spalio 28, 1931

|plyčiai pastatyti. Tikimės, 
kad kiekvienas, kuri-: galės, 
suteiks nukėlę, tam kilniam 
tikslui.

Jeigu v ra kilnu statyti gy-
Nauji bičiuliai (prieteliai) įvenamieji namai žmonėms, Ii 

goninės senelių ir našlaičių 
prieglaudos, tai dar kilnesnis 
daibas vra statyti namų Aukš
čiausio Viešpaties garbei t li

kę mulus pagalbų, yra aukštai Viešpats, kurio garoei žmo
gus duos savo sunkiai įgytų 
skatikų, neleis žmogui Jį pra
lenkti dosnumu, bet suteiks 
jam malonių, kad amžinybė’

Ant} dien T. Sąjunga paskelbė, kad japonu įvertinami ir mylimi, bet tie, 
kariuomenė maža, palyginus su kinų kariuo kurių gailestingumas labai 
mene. Kinai turi 1,800,000 vyrų kariuomenėje, dažnai pasireiškia yra mums 
japonai gi tik 210,880. Tas ypatingas T. Są
jungos pranešimas daro įspūdžio, Kad kinų 
kariuomenė yra stipri, nes gausinga, japonų tuvių tarpe. Jų dosnia pa- Dievui atsidėkoti.

nepalyginamai brangesni. To
kių geradarių daug turime lie- ,hus Per trumpa tinkamai Tam

gi yra menka. Iš tikrųjų gi yra atvirkščiai. Įgaiba prieš kelis metus pasi- 
Taikos metu kariuomenės skaičius nėra [statėm sau namelį. Trumpu 

reikšmingas. Kas kita karo metu. 1870 me- jlitiku ten išauklėta per i30
tais Napoleonas III turėjo gausingų kariuo
menę. Trfda sakyta, kad jo kariuomenė veikiai 
nugalės prūsų, bavarų, viurtembergų ir sak- 
sų milicijų'. Bet tas neįvyko. 1904 metais pa
saulis labai gailėjosi vargšų japonų, kada Pradžioje, namas buvo pa- 
jie susikovė su galingąja Rusija. Sakyta, kad ! Rankamai didelis, bet sesučių 
japonai iš tikrųjų turės nukentėti. Įvyko kaip ;skaičius taip sparčiai augo, 
tik atvirkščiai. , , kad jau trys metai kaip na-

sesučių, kurios darbuojasi lie
tuvių parapijose, įkvėpdamos 
ir stiprindamos Dievo ir tė
vynės meilę vaikučių širdyse.

'•* 1 % <
-'•j

Ne tik jus.) taip sunkiai uz- '
dirbtos aukos šauks į dangų -- ■'P
atlyginimo, bet ir sesutės, kol» —
tos šventos sienos stovės, siųs Raudonojo Kryžiaus narių uniformos busimam kare. Pa- 
Aukščiausiųjam savo dėkingas veikslas nutrauktas'per neateitai įvykusius Prancūzijos afmi- 
maldas, melsdamos savo gera- jos karo manevrus.
dariams palaimos ir pasiseki- . --- -------- — - - į —
mo. Vajaus metu sesutės visas 
maldas kiekvieno mėnesio pir
mų ketvirtadienį skirs gera
darių intencijai. Tų dienų ma-

ŪKININKŲ SMULKAUŠ 
KREDITO DR-JOS.

Prieš kelerius metus ‘ kaime

Japonai naudojosi pamokomis iš buvusių Imas per mažas. Vietos trūku- koj vienuolyno koplytėlėj, nuo buvo labai daug skundų 
karų Europoje. Daug ko ji išmoko. Kinai nie- Imas šiaip taip galima pakęstival> ryt0 iki 8 vai. vakaro smulkaus kredito klausimu, 
ko. Japonija nuodugniai susipažino ir susi-: gyvenamuose, miegamuose ir būna nuolatinė šv. Sakramen- Skųstasi dėl aukštų nuošim

1929 m. sausio m. 1 d. 14,- 
494,500 lt. — 15.1%.I \

1930 m. sausio m. 1 d. 22,-, 
931 •00 lt. — 14.0%.

1931 m. sausio m. 1 d.
1587,000 lt. — 12.0%

artino su kultūringuoju pasauliu. Kinija gi (niokyklos kambariuose, bet ko a(iora(.įja tlia]Onėins išmelš- čių. Atskiri vadinamieji ban-i 1931 ln- balandžio m. 
aklinai užsidarė savo sienose. [piyčia verkte verkia ir prašo d į. Rekolekcijos metu Šv.'Mi- keliai imdavo po 24 ir po 30% 32,648.900 lt. — 11.5%.

įrengta jįos- vienų dienų aukojamo.4 metinių. Vidutiniškas gi nuo-

29,-

d.

Šiandie japonų kariuomenė yra viena iš i pataisymo. Koplyčia
.telikiškajį veikim,. Vokietijos katalikai tūr ) Joje yra reikalinga tvarka. Jos i TO asmenį), vasara sutelpa per ;„yvMjų geradarių intencijai šilutis buvo apie 18. Buvo ai-

nedaug yra nuolatinėje tarnyboje. Bet karo p50 asmenų, o kai kurioms išįutų gį dienų mirusiųjų1 gera- bė skundų dėl šių draugijų
metui japonai turi parengę galingų vyrų at- j mūsų tenka melstis artimuose darių intencijai. valdybų ir kitų organų uetin-! ties, ųei tik neįvyks kokių di-
sargą. Japonų kariuomenė turi garsių vadų. .kambariuose, koridoriuose, iri kreiDia,„5s j „a^ul-o kamo Visa ei,i' Odelių ekonominių nelaimių.

To visa nėra Kinijoj. Kinai neturi nė pa- iuet ant laiptų. Nauja koplyčia ; * 1||fl renlS1us k#d 'u atsidurdavo net teismuose ir'kBd Sig nuošimtis sekamų .ne
stovaus generalinio štabo. Neturi atsargos. I;.ra būtinai reikalinga, ir »e-" ’ k ‘ k~„ ūkininkai neretai nukentėdn- tų pradžioje bus kiek mažes-
K, turi, ta. ir rodo pasauliui, kaip maži vai- dėl kreipiamės į visus geri.,, .«• V, d vo, ypač. jei jie buvo turėję „įs n. Vertindami šį reikalų,
kai. liesa, kinų kareiviai turi naujoviškus kun. klebonus, į visus dvasi-1 r’
ginklus. Bet kas iš jų, jeigu jiems trūksta ka ninkus į visas draugijas ir 
riškos tarybos, tvarkos, tinkaiųo vado, o ga! •kiekvienų lietuvį sudėti aukų į 
dar ir paties patriotizmo. Susirėmus su japo- koplyčios fondui.
n.nis, pastarieji bematant užimtų visus s^ a;‘ ‘ 
besniuosius Kinijos plotus. Nė vienų kauty 
nių kinai nelaimėtų. Tai visas pasaulis žino.

būt pirmieji yra susirūpinę katalikišku veiki
mu, dėi to pas juos kur kas seniau įsisųmo- 

;nino liaudyje katalikiškoji sąmonė ir dėl to 
vokietis ne taip greit pasiduoda visokių istų 
pažadams, kaip kitų tautų, kad ir lietuvių 
liaudis. Pas mus bile Maikis ar bimbalas ran- 

Ida sekėjų, nes pastariesiems trūksta katalikiš
ko įsisąmoninimo — sustpraĮinio. Kad if lie

tuvis pasiektų panašų ’į^ifįSų katalikiškąjį. 
• susipratimų, mums tenka sunkiai ir daug pa

dirbėti. kad nors iš dalies vokiečius pasi vy
timiem.

Nuo š. m. balandžio m. lig 
dabar palūkanų nuošimtis yra 
dar šiek tiek kritęs. Yra vil-

.dabar atidarome i. įrašome ™ ūkininkų sujungus or- meį privalome turėti galvoje:
! įVI,S4 LIETUVIŲ VISUOAIK- g&nizacij°nus- . kad 1927 ir 1928 ,n- Lie'

J

Norint pasiekei reikiamo laipsnio katali
kiško susipratimo, reikia visiems susipratu
sioms katalikams vieningai padirbėti. O no
rint tinkamai dirbti katalikiškąjį darbi}, rei
kalingos tam tikros priemonės — spauda. 
Spauda daugiausia gali padėti, bet kad spau
da būtų reikšminga, ji reikia plačiai paskleis
ti. Dabar orui atvėsus, atėjus ilgesniems va
karams, geriausia proga spaudos platinimui.

“Draugas”, vienintelis lietuvių katalikų 
dienraštis, skelbia savo vajų, padėkime jam 
daugiau skaitytojų pasiekti, daugiau prenu
meratorių gauti. Tai bos labai naudingus 
ta Ii kiškos akcijos veiksnys.

“Draugas”, kaip dienraštis, šešis kartus 
daugiau parašo už savaitinį laikraštį, taigi, ir 
šešis kartus daugiau naudos atneša katalikiš- 
gBB"gg-’ '*    * J, 1 * ■» J'  ■ H Itf Iii

INĘ remti šį svarbų reikalų. į 1*92?‘metais *buVo pradėtas yra turėjusi silpnų dei*

.Jau vienas geradaris tam fon-išio kredito pertvarkymo i? kad nuo ^93<) ni- Vi'
Tiesa, nogi metai, baisus ne ,dui paaukojo $1,600. Jo vai sanacijos (pagerininto) dar- !'anie pasauly yia pasireiškęs

darbas daugumų slegia, bet das ir vardai visų tų, kunejbas. Šis darbas lig šiol jau y- sluarkus ekonominis krizis.
m i m o • i ii,* i - • i «?yvas reikalas verčia mus Saukos bent šimtų dolerių, bus i ra davęs apčiuopiamų, teigia- ab akeJo’ gnokai pasun-lad I. Sąjungos paskelbtas abiejų vai- , •••.,. .x .. . . , , v. . .7. , . ve f L-ruditr.. . , , .v • kreiptis į tuos is ĮUSU. kurie knnlvpimp ninmiiiru luVnlti _ _ ____ .1..kino slllUlkaU. kiedltO t\dl-

stybių kariškų jėgų palyginimas be paniški 
nimų yra be jokios prasmės.

SOVIETAI NETURI KREDITO.

iš jūsų, kurie koplyčioje marmure iškalti. inų išdavų. Štai keli skaičiai.
gali aukoti. J. E. vyskupui U. Meldžiame aukas
(. E .v!

I

Iš sovietų Rusijos ateina žinių, kad bolše-

KRISTUS DIDŽIAUSIAS GENIJUS kaip o™i>, kw n.
tikintieji, Kurie, mėgsta j Genijus -žiūrėti.’

Dievų Sūnus tapo žmogum. Jis žino
mas Jėzaus Kristaus vardu. Jis atėjo i 
šį pasauij, kad visi žmonės per Jį' būtų 
išganyti. Bet kad tai įvyktų jie visi turi 
įtikėti į Jį. Jie privalo priimti Jo moksli} 
ir naudotis Jo paliktomis priemonėmis.

Bet štai čia tas tikėjimas tai ir yra 
daugeliui parpuolimo ir susikūlirno prie
žastis. Vieni neįtiki, nes jiems Kristūs 
nežinomas. Kiti neįtiki, nes jiems Kris
tus permenkai žinomas. Dar kiti neįtiki, 
nes Kristus jiems perdaug paprastas, “ne
moksliškas.-” mat Jėzus Kristus savo 
mokslo neapvilkn nesuprantamais, neaiš
kiais moksli žodžiais. O yra žmonių, Ku
riems patinka tikėti į tai, ko jie ištikrųjų 
nesuprantu ir kur gali būti pareikštos 
pačios nesąmonės.

Atsižvelgiant į tuos įvairiausios rū
šies žmones, dabar bandoma jiems Kris
tų visokiose išvaizdose piešti.

Atai Jis vieno kataliko kalbėtojo nu
pieštas kaipo Diflžiausins Genijus.

.Tai liesa. Didžiausias Genijus negali 
būti didesnis už Dievų. Gi Jėzus Kristus 
laivo Dievas — tai Jis buvo ir Didžiau
sias Genijus.

*‘iai iš PittsInugh’o 1 adresu:

patnrms ir leidus, maldauja-, 
me .jūsų pagalbos, g ■ oširdžiai 
lietuve i taip rėika’.ingai ko-i

vikų vyriausybė susiduria su desperatiška pa- [nutraukė dirbusi didelius Maskvos užsakymus 
dėtimi. Bolševikams pritrūko pinigų ir žino !dėl negalėjimo pakeisti bolševikų banknotu, 
ma jų ekonomiška “piatiliet’os” programa Latvijos valstybės bankas atsisakė skolinti 
jau pradeda griūti. Vyriausybė užsieniuose 1 pinigUs latvių koopei-atyvuį, įur.s boiševikams 
negauna reikalingo kredito ir programos vy k- navdavė apie 15,000 kiaulių.
dymui reikalingų mašinerijų. - Latvijos valstybės banko valdininkai pa-

Per du praėjusius mėnesius Latvijoj »- I .eįškia, kad bolševikams jokiu būdu negalima
Estijoj uždaryta dešimt didelių dirbtuvių d‘ nri pažr^ti kredito. Gruodžio 1 d. Maskva te 
negalėjimo diskontuoti užsieniuose bolševlk,! rės utsrlyghrfi apie 100 milijonų dolerių už sų- 
banknbtų. Fenikso bendrovė Rygoje taip pat; skaitąs. Tuos pinigus tikėjosi surinkti už ja- 

_±2_, - r,’?1

kymų Lietuvoje. Be to, šmo 
metu tiek Vokietijoje, tiek 

St. Francis Convent . Latvijoje paskolų nuošimčiai
Mt. Providence, R. D. 9, 1928 m. sausio m. 1 d. 13,- yna padidėję ir tas reiškinys
So. Hills, Pittstourgh. 191,900 lt. — 16.5%. |UiP Pat neigiamai veikia Lie-

________ _________ i__________ ___________ tuvos pinigų rinkų. Vis dėlto,
vų grūdus. Grūdų prekyba nepavyko ir vy- smulkusis kreditas mūsų ka»- 
riansvbė neteko pinigų ir reikalingo užsie- nie gan sparčiai auga, nuo

siųsti šiuo 1 1927 m apie 10 miĮ ,t

117.0%.

giuose kredito. šilučiai mažėja, kredito drau-

v - - Ąr , . .... , , 'gijų organai geriau* dirba.Nesenai įs Maskvos buvo skelbiama, kad
visas pasaulis gyvena didelį ekonomiškų kri-į Vadinas, šioje srity progre- 
zį. tik viena Rusija to krfzio nepaliesta. IŠ jojame ir tai gana sparčiu 
Uknųjų gi Rusija toli labiau kri'/ro paliesta; itempu, nežiūrint sunkiu iso- 

negu kitos valstybės. Ji susilaukė didžiai y., i'inių aplinkybių.

palankaus užsienių prekyboje balanso. “L. A.”
.................. ..

mėgsta apie juos skaity ti, mėgsta jų dar
bus pažinti, atsižvelgtų daugiai' ir į Jėzų 
Kristų. Bežiūrčdiiml į Jėzaus ?. :.ijarius 
darbus ir žygius, jie lengviau gali pn 
eiti ir prie Jo dieviškmrlo.

. JĖZUS GEKUALIS VAbAS.

Istorija mums rodo, kad geuijaliui ka
ro vadai sugebėdavo taip sukelti savo s< - 
kėjų fų>ų ir dvasių, kad jii eidavo visur 
paskui ir pasiekdavo pfergalių. Tokiais 
buvo Aleksandras Didysis, Ilartnihalas, 
(’esarjs, Joanna Arkietė, Napoleonas ir 
kiti.

Jėzus Kristus geiiijališkesnis vadas už 
juos. J*: neturėjo tų vadų silpnybių, o 
turėjo didesniame laipsnyje jų gėrusias 
puses.

Jug Jėzus kaipo vadas taip silkelė 
snVo sekėjų ūpų ir dvasių; pagavo jų 
širdį ir protų, kad per du tūkstančiu 
melų ir dabar Jo sekėjai Jo .karų varo, 
laimi ir Jo viešpatavimų palaiko.

Kaip tik dabar savo sekėjų Jis pa
skelbtas “Pasaulio Karalium.”

KIU ST AUS REGĖJIMAI.
Krictgš gyveno 30 metų Nazareto mies

telyje. Tuomet Jis'dirbo. Bet Jis ir gal
vojo. Jame veikė kūno ir sielos jėgos'.

Nazarete Jis mėgo būti nekartų nuo
šaliose vietose. Jis ne vienų naktį ne vie
nų dienų praleisdavo ant gražiausių kal
nų viršūnių.

Jo genijų.- regfejo ateitį ir jų tvėrė. Iš 
tori Jo mintis skrido per visų pasaulį ir 
planavo, kada ir kokiu būdu kiekviena 

i šalis ir kiekviena tiiuta turės būti' užka
liauta.

Jo genijus siekė toliau, negu bent ku
rių kitų kariškųjų genijų, kurių troškimas 
buvo tik vienų kurių-nors šulį užkariauti.

Kri*taUS genijus matė visus savo žy
gius, kokius turės atlikti, matė ir saVo 
laimėjimus. Jokia' kitas genijus to netu
rėjo. x

Kristus ištmksto pasakė,. kini Jo že
miškas žygis baigsis ant Kalvarijos kai
no, ant kryžiaus, mirtimi.( Bet Jis matė 
savo garbingų prisikėlimų iš mirusių, žen
gimą į dartgų ir sėdimą į savo viešpatu- 
vimo sostų.

Jokis kitas genijus nieko panašaus ne
pramato ir nepadarė.

Gi kas svarbiausia, kad Jo sekėjai yra 

pilni dvasinės ugnies, jie eina pirmyn, 

jie užkariauja ir turi užtikrinimų, kad

taip darydami, galutinai, susitiks su sa

vo Vadu ir bus pilni džiaugsmo. •

Genijaliai vadai visuomet buvo kartu 
su savo kareiviais. Jie gyveno kareivių 
gyvenimu. Juos visus perviršijo Kristus. 
Jis nieko neįsakė ir neparcikalavo iš sa 
vo kareivių, ko pirmiau pats nebūtų bu
vęs padaręs. Jis, galima pasakyti buvo 
jiačioje kovos tirštutnėje, kur buvo di
džiausi pavojai. .Fis išėjo nugllėtoju ir 
tikrieji Jo kovotojai atsiekia pergalę.

Kristaus genijus taip uždegė savo se
kėjų širdis, kad jų tūkstančiai ir rnįiijo- 
uai neišsigando kankinimų ir linksnį ėjo 
mirti. Taip padarė pirmųjų amžių ken
tėtojui, taip jie daro dabar.

Kristus pasakė: “Aš estui jūsų Kara
lius.” 8tni milijonai nuėjo ir eina pas
kui Jį.

Jo sekėjai užpilde girias, dykynes, 
miestus ir kaimus. Jie nenuilntančiai žen
gia pirmyn ir Kristui užkariauja visas 
šalis.

Kristaus sekėjai pripildė ir dui vis 
pripildo vienimlynus, kuriuose jie tampa 
Kristaus kariuomenės vadai ir sėkmin
gai eina prie pergalės prftys ir veda 
kituji.

Kokis kitas pasaulyje genijus padare

kų panašaus?
Kas tik svviaomis akimis ir sveiku 

protu žiūri į Krislų G'onijų, tų Jis tik
rai j save patrauks.

NUSIGANDO Sl£ DIENŲ GYVENIMO

Londtene iš kalėjimo paleido žmogų, iš
buvusį kalėjime už žmogžudystę 40 meių. 
Jį įkišo kalėjiman 1890 m. Tada jis tu
rėjo apie 20 metų. Jis nematė nei auto
mobilių, nei elektros tramvajų, nei pui
kaus elektros apšvietimo. Jo laikais, kada 
jis paskutinį' kartų matė Londoną, važi
nėjo arkliniai tramvajai. Gatvės buvo ap
šviestos žibalo lempomis, kai paleistas 
laisvėn kalinys pamatė visų dabarlinį 
Londono judėjimų, automobilius, autobu
sus, elektros tramvajus, požeminius trau
kinius, nepapr. elektros šviesų rekla
moms, jam pasidarė baugu ir jis visiškai 
apkvaito. Nusitvėręs rankomis gglvą, bė- 
go atgal į kalėjimų ir tol prašė maldavo, 
kol jį atgal priėmė. Jis sako, kad jam da
rosi baugu if jis tūrėtų išprotėti.



Trečiadienis, Spalio 23, 1931 DRAUGAS

Apsirūpinę reikalinga medžiaga būriais eina j žmones
Kiekvienas jų yra pasiryžęs aplankyti kuodaugiausia namų ir laimėti skiriamas dovanas

I- MA dovana: nemokamai laivakorte ir gelžkelis j Klaipėdą ir atgal
II- RA dovana: nemokamai laivakorte į Klaipėdą ir atgal
III- ČIA dovana: gražus radio. Be šių dovanų skiriamos ir kitos brangios dovanos.
KO LAUKI? Jei dar nesi “Draugo” talkininkų būryje, stok tuojau ir varykis prie dovanų laimėj

z — /
mo. Kviečiame!

P-Lfi M. KUTAITĖ, gerai žinoma 

Cieeros lietuvių solistė, šį vakarų dainuos 

solo “Draugo” rengiamam sporto vakare 

Šv. Antano par. salėj, Cieeroj. .Ji taip pat 

dainuos duetų su p-ie JURGELIUTĖ.

“DRAUGO" JUBILIEJAUS VAJAUS 
MARGUMYNU VAKARAS

Šiandien, 8 vai. vakare, Šv. Antano parap. sa

lėj, (Cicero, Illinois).

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.
JUOZAS BANCEVICIUS,

kuris risis su 230 svarų milžinu J. AValtz

Kapitonas PETRAS JURE Ė, 

I.A, neseniai atvažiavęs iš Lie

tuvos, šiandien vakare kalbės 

Šv. Antano par. salėj, Cicero, 

111. P. Jurgėla dabar yra “Dr

augo”/ redakcijos narys.

PROGRAMAS GRAŽUS
Dainuos p-lė M. Kutaitė, p-lė jurgeliutė ir kiti. 
Kalbės tik iš Lietuvos atvykęs kapitonas Petras

Jurgėla. '
J. Bancevičius, “drapežnas dzūkas” risis su mil

žinu J. Waltz.

Stipruolis Mingila risis su A. Kryžium.
Bus ir kitokių margumynų.

I
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Prašau Į Mano Kampelį

■Rašo prof Kampininkas
LINKSMOS ŽINIOS. — Vadinasi, mūs laikraštis, 

ko. Ai' ne?

' | tys tūkstančių jų to visa netu- bės įleisdavo apie milijonų at- 
ri. Milijoninkai juos paken- eivių kasmet, 23,5% naujai at- 
čia, nes beturčiai reikalingi vykusiųjų buvo nemokyti, tuo 
jiems patarnauti, visokius dar- tarpu, kai vėlesniais metais 
bus atlikti ir tai vis už menkų mažiau kaip 1% įleįstų atei-

SUSAUDYTAS LTN. HUM- 
NICKIS

į atlyginimų. Antai milijonin- vių nemokėjo nei skaityti nei pasmerkė lenkų leitenantų 
mus, proletarus, durniais lai- kų moterys iš gailestingumo rašyti. Baltųjų svetimtaučių į Humnickį už šnipinėjimų mir 

— Taigi, taigi! — atsako ašaras lieja, kad miesto šuni- neraštingumo sumažėjimas
jam šis. — Bimbos organe ne- dėje šunes laikomi be reika- nuo 13J% — 1920 m. iki
senai skaičiau, kad jau 1929 lingos šilumos, jie neturi nuo- 9,9% 1930 m., nepareina nuo
m. Soutlibury, Conn., Prūsei- latinio veterinoriaus. Bet tos švietimo pažangos. 1930 m.
ka, atkviestas kalbėti į aidi pačios ponios neatsižvelgia į meksikiečiai, kurių neraštin-

Kų tu sakysi, —- kalba pįknikų, pasakius jam baisų beturčių šeimų skurdų, gurno % didelis, buvo atskirai 
vienas, vakar skaičiau »n-jkad vjenoj pramogoj surink- .Jų akys sausutėlės, žiūrint į klasifikuoti, kuomet 1920 m.
gelskam laikrašty tele8ranub na ^£3 39 pOiitįnįams sielvarto pagautų motinų, glau buvo priskirti prie svetimša-
kad Rusijoj laike bolševikų kaĮįldanis> atsakė; džiančių prie savo šaltos krū- lių.
armijos manevrų sprogo ka- “jįes durnių gana ran- tinęs išalkusį kūdikį. Jos krū- Bet svetimtaučių neraštin- 
riškas traukinys: 1,200 karei-

Užklydau anų dien į vieną 
lunčruimį Bridžporte. Žiūriu, 
prie stalelio 'sėdi keturi ne 
proletariškai atrodą vyrai ir 
kalbasi.

sakysi, — kalba

vių užmušta ir 600 sužeista, j 
Mūsų dienraštis, žiūrėk, tos Į 
žinios betgi neįdėjo.

— Durnas tu esi per visa 
pilvų! — atsako kitas. — Mū
sų dienraštis kasdien kartoja, 
kad tik buržuazinės valstybės 
ginkluojasi, karui ruošiasi, o 
Rusija vis painios šakelę iškė
lus taikų pasauliui rodo. Ir tu 
nori, kad jis rašytų apie so
vietų armijos manievrus!

mentai buvo gauti Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos
Brastoj.

“L. A."
Varšuva, IX. 3. Elta. Lie

tuvos Brastos karo teismas TVARKINGA VALSČIAUS
SAVIVALDYBĖ

, statybos inspekcija valstybė.1- 
lėšomis remontuoja Jurbadtko 

• ir Kalvarijos ligonines, pra- 
į plėsdama jas. Užbaigus tų ka

ti. Nuteistasis 1926-1927 me
tais buvo Varšuvos mobiliza-Uė padariusi Žeimelio valsčiaus 
rijos skyriaus viršininkas. Iš' savivaldybėj . nuodugniai, net 
pradžių buvo pasklidę žinių, j už keletu metų, revizijų jokių 
kad Humnicko šnipinėjimas Į trūkumų nerado. Buvo kons-i 
susijęs su sensacinga majoro 1 tatuota, kad savivaldybė sa ’ 
Demkovskio afera, kuris už
valstybės išdavimų ir palaiky-

pitalinį remontų šios ligoninės
------------ (beveik dvigubai padidės ir ki

Neseniai Valstybės Kontro ta tiek ligonių sutalpins.

vo reikalus gerai ir sumaniai 
veda. Per visų eilę inetų bu

mų santykių su svetimos vai- j vusios skolos išlygintos, k«. 
Mes durnių gana ran- itinės įšalkusj kūdikį. Jos krū- Bet svetimtaučių neraštin- stybės karo attacbe šių metų . liai ir tiltai sutvarkyti ir va

dam”. tinė sustingo dėl alkio. Tik gurno % vis dėlto yra gana liepos mėn. buvo sušaudytai, ( žiuojantiems Latvijon sudaro
— Išeina, kad balševizmų ir viena motiniškos meilės kūpi- didelis įvairiose šio krašto

visus musų pravadynus, seks- ua širdis liepsnoja. Bet ir šir- vietose, yra per 1,300,000 at
idus tiktai durniai palaiko,— dies liepsnai yra nustatytos eivių (imigrantu), kurie nemo
prabilo trečias. ribos. Štai, kur milijoninkėms ka nei rašyti nei skaityti. Bet

__ Nu je... taip ir yra, — 'yra plati gailestingumo ir lali- negalime kaltinti pačius atei- 
nutęsė ketvirtas. dariško darbo dirva. Deja, jų vius, turime kaltinti sociali

ai sas gailestingumas nukreip- nes aplinkybes, nuo kurių ne

Ja

Įvairūs Straipsniai.

vienam Lietuvos laikrašty tas į gyvulius, bet ne'į žmo- raštingumas pareina, 
buvo Įdėta žinia su tokia ant- nes. Į Svetimtaučiai per savo fra-
rašte (antgalviu): j Prabangos ir skurdo suma- tematines, socialines ir švie-

“Šiandie anglių konferenci- žinimo tikslu, šventasis Tėvas tinio draugijas gali daug nu- 
I Pijus XI nesenai paskelbė veikti, šalindami neraštingu- 
visų eilę nurodymų ir išganin- luų iš savo tarpo. Tegu prisi- 
gų patarimų. Bažnyčios Gal- deda prie kovos, kurių Natio- 
vos liepia turtuoliams dalin- nal Advisory Committee on 
tis su neturinčiais, darbinin- lUiteracy dabar veda per sa
kus teisingai atlyginti. Ne visi v° įvairiose valstybėse komi-

Sąryšy su šita šnipinėjimo a- gerą įspūdį; j ei važiavus L.H- 
fera suimtas dar atsargos ka-įvijos sienų tuoj matyti, kad 
pilonas Rudnickis. Išioj pusėj keliai daug gorės-i

Per tardymų paaiškėjo, kad ,m’ 
llumnickis neturėjo jokių san
tykių su sušaudytu šnipu ma
joru Demkovskiu. Teisme taip 
pat nepavyko įrodyti, kad 
Hunmickis turėjo santykių su 
s zetimos valstybės agentais, 
llumnickis iš Varšuvos mobi
lizacijos skyriaus buvo per 
keltas į Brastos mobilizacijos 
skyriaus viršininko vietų, kur 
jo žinioj buvo visi rytų sri
čių mobilizacijos planai. Su
sekus Demkovskio aferų, karo 
valdžia su dideliu

GERB. KLEBONŲ DĖMĖ
SIU!.

Gerb. parapijų klebonai, 
kaip ir įvairios organizacijos, 
kasmet gavėnioje nori žmo
nėms parodyti Kristaus Kan
čių judamuose paveiksluose, o 
tų darbų vis atlieka svetimtav 
tis ir svetimoje kalboje.

Taigi, šių žiemų, ypatingai 
vakarinių valstijų gerb. kle-

dėmesiu bonų prašau nebkviesti sve- 
pradėjo sekti štabų veikimą ; Gintaučių, nes aš turiu Kris-

Kaip lavinti VAIKO
VIDURIUS

Kūdikiai, penimi iš butelio ar 
krūtimi, su palinkimu užsikietin
ti, atsitasytų, jei kasdie gautų po 
pusę šaukšto šio seno šeimyniško 
daktaro vaistą viduriams.

Tai yra tikras būdas išlavinti 
vidurėlius veikti reguliariai— Iš
vengimui neramumo, vėmimo, ver 
kimo, neaugimo ir kitų ligų už
kietėjusiu vaikų.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin tin
ka bile vaikui. Tų užtikrina gar
sus daktaras. 47 metu praktika 
parodė jam ko vaikams reikia, 
kad jų viduriai veiktu regulertš- 
kai; kad jie būt sveiki. Dr. Cald- 
well specializavos moterų ir vai
kų ligose. Jisai priėmė virš 3,500 
kūdikių ir prie to nemirė nei 
viena motina, nei kūdikis.

PRABANGA IR SKURDAS, tyti, moteriškė atsakė, kad ji girdi tuos vyriausiojo Krikš- tetus. Ši draugija tiki, kad,
------------ neturi namų, neturi jo valgy- čionybės Vado nurodymus ir nepaisant amžiaus, žmogus

Amerikoj prabanga gražiuo-;ti ir nežino kur dingti, ypač ne visi girdėdami pasiima į Per trumpų laikų gali išmok-1 HOkStįnpj jr provincijoj. Prieš (taus Kančios veikalų, viena
ju sugyvena su skurdu. Jie žiemai artėjant. Daugeliui žino savo širdis. Ypač Amerikoje /ti skaityti ir rašyti, 
gyvena greta, kaip tas tinka’nių ten girdint, ji prašė polio- žymus turtuolių daognmas ne. F- L. I. S.
demokratiškiausiam krašte.! monų, kad'jis jų nušautų. Sa- nori suprasti tos tiesos, kad -------------------
Miestuose jie bendrai naudo-(ko, jai pasibaigtų visi vargai, jų pareiga gelbėti beturčius. .SUSISIEKIMO M-JOS T AR 
jasi gatvėmis ir šaligatviais.: Ten buvusieji žmonės nelai-’ Atrodo> kad prabanga Ame-! NAUT0J^ IR DARBI 
Nėra gėdos prabangai atsi-piningosios pasigailėjo. Surinko rikoj ilgus metug bus greta!
šlieti gatvėkario suole šalia į ir įteikė jai apie tris dolerius. kraštutinio skurdo. Kas jai| 
skurdo. Nors jie nesikalba, bet Bet ji sulaikyta. Pakviestas rūpi skurdas> jei tik jai pa_! 
atrodo kaip sesuo ir brolis, gydytojas jų ištyrė ir rado, čiaį puikiai kl6jasi. I

Akstinas.Gal kas klaustų, ar jie yra 1 kad ji yra normalaus proto, 
giminingi. Apie jų giminiu- Tik daug išalkusi ir skurdo 
gumų negali būt klausimo jie
yra tik sėbrai. Kur yra vie
nas, yra ir kitas. Nežinia, kas 
Amerikoj įvyktų perskyras 
prabangų ir skurdų. Žinovai 
sako, kad abudu išnyktų. Jie
ms gi išnykus, prasidėtų nau
joji gadynė. Žinoma, ne tokia, 
kokių socijalistai žada.

nukamuota. Po to ji buvo pa
leista ir jai patarta rasti prie
glaudų pas gimines ar bet ko
kius pažįstamus.

Ne
miesto

SVETIMŠALIŲ NERAŠTIN
GUMAS.

Humnickį buvo surinkta ne- geriausių,kokį galima gauti

NINKU KOPERATY 
VO 10 M. SUKAK

TUVĖS.

palankių, žinių. Tačiau svar
biausių įrodymų teismo val
džia gavo, suėmus Sovietų pa
sieny komunistų kurjerį, pas 
kurį buvo rasta slaptų doku
mentų fotografinių nuotrau
kų, Paaiškėjo, kad tie doku-

J. A. V.
Kiekvienas pamatęs bus pil

nai patenkintas.

'Reikale prašau kreiptis:
J. K. Milius,
3251 So. Union Avė.. 
Chicago, 111.

j Š. m. fugsėjo 17 d. suėjo 10
metų, kai pradėjo veikti su-

i
sisiekimo ministerijos tarnau
tojų ir darbininkų koopreaty- 

’vas. 1921 m. rugsėjo 17 d. bu
vo išrinkta pirmoji šio koo-' Skaitydami neraštingumo , , Z. , .J peratyvo valdyba. Ji dirbo la-

e gerovė jį vertė eiti į statistikas J. Valstybėse, tai- w hUI(kioBe apvstuvose, nes 
Ito rūmus ir ieškoti pagal- rias cenzo biuras ta tik pas- . „ . *•. . .

Į , nebuvo patalpos ir labai ma
|bos ar prftgaišties. Taip elgtis kelbę, matome, kad, nors ne- _ fcttrįog vien
(jų privertė skurdas, tas skur- raštingumo % didelės tarp KUridaiė. Tačiau
lidas, kurs ir Chicagoj, kaip ir suaugusių svetimtaučių, bet x

Spalių mėn. 22 d. į Cliicagos i visoj Amerikoj, gyvena greta tarp Amerikoje gimusių vaikų d > feūVO
miesto rūmus nuėjo 34 m. am-! prabangos. ypatingai mažas. Read Lews, UdaryU kooperatyvo krAutu-
žiaus moteriškė Margarita prabanga, tai turtuoliai, Foreign Language fafoima- PU*A<i

skurdas gi - beturčiai. Įs. tion ^ice direktorius, pa- veikimas per pir-
vaizduokime, kiek daug yra tiekė į^ pranešimų spaudąi penkmetį, nes antrų penk 
mieste turtuolių, kurie perte- aP^e neraštingumų. pradedant jau turėjo 6
kliuje gyvena, ir Čia pat dar Neraštingumo statistikos jau 15 tarnautųjų,
daugiau vargšų, kurių dešini- -<u<{arytos. Pasirodo, kad ^akHM. ,-ira g krautuvės »u 2t);j 
tys tūkstančių skursta, varg- Valstybėse yra '

sta, kaip ta moteriškė, net pa- per kome. Lietuvos' eko-
stogės neturi. Nėra darbo, ne- nemoka skaityti ir rašyti bet gyveaianui koopera-
gali būti duonos, nė namų. kuria kalba. Mažian. kaip 421,- pfetamųeis jau nebėjo to- 

Yra neginčijama tiesa, kad 1)00 yru tarpe 10 ir 21 m. Ame. kaip pir,-
visais laikais taip buvo, taip ^as aiškiai rodo, kad necuš penkmetv, tačiau kas-
ir bus vieni turtingi, kiti be- ^gurnas iškelia suaugusiųjų Uudija
turčiai. Negali būti absoliutės hVLet’T° problemų. būtent; prekių
lygybės tuo atžvilgiu. Bet taip N»ostabu, kad neraštingumo
pat neginčijama tiesa, kad tarp vietin^ 
nebūtų galima galas padaryti arba maišytų tėvų yra
skurdui ir prabangai. Betur- lttbai mažas- šio^ y-

A. A. SLAKIS iriai nereikalingi turtų. Bet jie ,a 118,665 nemakytų, ariau d i
’ ADVOKATAS r eikalingi darbo, teisingo atly- palyginus l Kooperatyvas glaudžiai dhb

Miesto ofisas 77 w vvashington st. ginimo už darbų ir nors, taip n,°kytais, arba 1,8% tarp vae- kooperatyvais
Roam 1502 Tel. Central 2978 . v - tinill haltllill tėvusakant, paviršutiniškų musų į D / VV- ibf5į .kooperacijos oeutrais (JL»e-

laikų patogumų. Beturčiai ne- Bet neraštingume vaiadas'.lūkiu, Kooperacijos Banku 
reikalauja žiemos metu ieškoti tarp suaugusiųjų svetimtau- Į ir t. L), stengėsi pendavinėti 
sau atostogų kur šiltuose kraš- čių nėra toks gražns. Tiesu, į Navo krautuvėse ko geriausias 
tuose, kaip tai turtingieji ei- neraštingumo % kasmet vis prekes ir kaip galima pigiau, 
giasir. Bet jiems reikia turėti mažėja, bet tas mažėjimas pa- 
pakankamo ištekliaus savo reina ne nuo to fakto, kad tie 
šeiniai išlaikyti, savo vaikam svetimtaučiai imasi .mokslo, 
auklėti. Jų šeimynos reikalin- bet nuo to, kad įvairūs įsta- 
gos patogesnių namų, švarės- tymai sulaiko nemokytų atei- 
nių drabužių, pakankamo mai- vių įvažiavimų. Atsiminkime,

Muk

Miller. Pateko į miesto majo
ro ofiso prieškambarį. Ten 
rado tarnybų einantį policino- 
nų F. Bartousek’ų. Policmono 
klausiama, kų ji norėtų ma-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
-(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooscvelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir gubatds 
— 8 iki 9 vai

4145 Archer Avė. Tel. Eafayetto 7887

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8OITTH LA SALLE STREET 
Rooną 1934 Tel. Randolph 0832

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
8241 So. Halsted St Tel. Vlctory 0562 

Valandoe — T Iki 9 vakare 
UUrn.. Ketv. ir subatoe val.ar«

Kaip Palaikyti'
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

™ PAIN-1
Įreg. J. V. Pat. Biure.

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.y liną 35c. ir . ...................................................Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

<PACHAWICZ IR SONUS
PAGRABŲ VEDĖJAI '

Vi6ą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

ufiyvartR 1836 m. siekė 689,-; 
382 It., 1927 m. — 854,323 It., ' 
1928 m. — t$94,B13 1929

Gto. — 1,13^830 tt., 1930 m.—

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

✓ Pagražina IŽvalzdy. Patenkinimas garantuotas
PL'IKOŠ VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI ARKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

Šį tikslų kooperatyvas pasie
kė, kų liudija jo plėtimųsis 
ir jo nuolatinė pažanga.

Reikia dar pastebėti, kad 
kooperatyvas savo narius kre
dituoja prekėms labai patogiu-

sto, kuro ir šviesos. kad šio šimtmečio pinyjune mis sųlygouės. bet iki 6 me- 75d W. 35 Street — Telefonas Yards 1829
Kaip sakyta, šiandie dešini- dešimtmetyje, kai J. Valsty- nerių, išsimokėjimui.

BAUGIAU NAUJĮI 
IŠRADIMŲ

jT, Qt 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, klek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tukstančiauns 
žmonių pataisė sveikatų,

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti.

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

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

3133 SO. HALSTED STREET 

- Chicago, III.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Koja, 
Nuąaroa akaudejima. Šalti, Ranka, 
Koja. tupima. Duauli, Galvoa T*--n- j 
dėjimą, ir teip vizoldue akaudejinnM 
( tik ne ronaz ).
Tūkstančiai žmonių yra Uaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moatia yra tiek 
Verta aukao, kiek ji pati sveria e» 
be naudos gydymo.
Kaina 75 centai. J1.5O ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už p——""ūm.,

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boz 352 
Hartford, Conn,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas kokj nepą- 
Cyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
cesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaininavimo. Jus cu- 
aupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
<itą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
įeito, kad jie neturi reikalingo pa- 
yrtmn, suradyniul žmogaus kenka- 
uingumų. i

Mano Ratilo — geopo — Raggi 
<-Ray Roentgeno Aparatas ir sU- 
iškas bakteriologiškaB egzaminavi- 
nas kraujo atidengs man jūsų tik
as negeroves, Lr jeigu aš paimsiu 
us gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
umas sugryš jums taip kaip biivo 
lirmlau. Jeigu kenčiat nuo ilgų shll- 
io, žarnų, inkstų, odos, kraujo nar- 

/ų, širdies, reumatizmo, klrnribų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą. kurį ae 
pasidavė net gabiam šeimynos ar
dytojui, neatldėlloklt nMftėJe M. 
nane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD,

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki l 

po plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
N"'l‘ •ilfinis nuo 10 ryto Iki 1 po

plet

M1 i
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C H I C A G O J E šešis sidabro šaukštelius su 
atatinkamais Įrašais). Dova
nas gavo p-lė M. Brenzaitė,

5

DAKTARAI:
MOTERŲ SĄJUNGOS 55 

KP. 10 METŲ SU
KAKTUVĖSE.

draugą

Zaurienė ir M. Dobrovolskio- 
nė.

Jonis ir dėkui už taip šau-
P. Ig. Sakalas, htaip ir vi- kuopos organizatorė; E. La- nių puotų, kuri, galima šaky- J 

tuomet wėstsidiečiams patai- banauskienė, kp. pirm.; A. ti, pirmutinė tokia West Si-1 Tel. Cicero 676#

ko į skonį. i Linkevičienė, vibe-plfrn.; O.
Sų-tės Balsevičienės sune- Dobrovolskienė, firiansų rašt.

(Pabaiga) įlis gražiai pagrojo ant “bun- Sinionavičienė, ižd.; M. Jas-
o , .x:džio”. nauskienė, iždo globėja; J. Vir.Mot. Sų-gos 4 kp. choras iš . . • * 7 / .pr Kp. pirm. Labanauskienės bickienė, tvarkdarė; O. Butl-Nortli Sides, vedamas p 

Maskolaičio, padainavo kele
tu dainų. Pirmų kartų tas cho- • 
ras teko
begalo patiko. Garbė North 
Sidės sųjungietėms, garbė cho

deje buvo.
Tikietų platinime p. M. Do-J 

brovolskienės, tūr būt' nieką ! 
dos niekas nepralenks. Ji vi-Į 
suomet lieka čempionė. Jos (

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių Šv. Antano Bažnyčią 
Vąl.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

sūnūs — Jeronimas ir Longi- rikienė, E. Danikauskienė ir pasidarbavimų, be abejo, kp. 
nas — padainavo porų gražių Luckuvienė. labai brangina. Be jos tikietų 'Tet^canai 6764

girdėti ir visiems [duetų' Dainuoja “Dainos” choro platinime pasižymėjo p. M. QD į RAUKUS
' Viešnia dainininku p. A. solistė p. A. Skamarakieriė.1 Jasnauskienė. ™ linUnUo
Pieržinskienė savo gražiu VViestsidiečiai jų mėgsta. Tat Į Ilgų, ilgiausių metelių 55'
balsu visus sužavėjo. Westsi- ir šį kartų apipilė gausais ap !kp.

Ta pati. 'ro vedėjui.
P F Šatienė M S 20 kp. dieeiams p. Pieržinskienė bu- lodismentais. Be to, atminčiai 

pirmininkė, viena Moterų š«-,v° da negirdėta- Visi grožė- savo mokytojos a. a. O. Po- 
Įungos organizatorių, sudėjo i j°sios švelniu balslu A’ cie“ės padainavo mylimų jos 
gražų kuopai sveikinimų. kompanavo p-lė Daukšaitė, dainų “Štai vargelių pluošte-

v. P. K. Sriubienė, kuri nese- lė”. Mat, pP. E. Statkienė, tos pačios ; 
kuopos finansų rašt. ir C. į 
Vald. literatinės komisijos na

LINKSMA VALANDA.

Res. Rčpublic 6360 Telefonas Grovehill 3262

DR. A G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

/
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 

l vyjų, moterų ir va.kų

Pocienės dviejtį Kad davus mokiniams pro-

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt 8L 

Tel. Canai 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR, A, J. JAVOIŠ
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.RARTON ' j
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro^ 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

SVARBI ŽINUTĖ
nai grįžo iš Lietuvos; papasa- metų mirties sukaktuvės įvy-jgOs dažniau dalyvauti koncėr- 
kojo savo Įspūdžius. Be to, ko spalio 19 d. Solistei akomp. 
sveikino kuopų
sukaktuvėse.

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

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

tuose, ir tuomi paraginus juos j 
prie uolesnio muzikoje darbo, 
Beethoveno Konservatorijoje 
rengiami mėnesiniai mokinių 
koncertai.

dešimtmečio p. Brazaitis.
į Gražus linkėjimus kp. sudė-

,T . , ... . jo viešnia iš Bridgeporto JVakaro vedeja, atpasakojus d r
..... .Volterienė.pirmutimųjų kuopos narių! _ j

tienės, vaistininko Jonaičio nuopelnus, pritaikintais kiek-i . __ b , • | Toksai pirmus šių mokslo. airiim
irgi sykiu daly- vienai komplimentais kuopos Į Pirnnn n e g ziai sv i koncertas įvyko spalių ,Cor- So- neavitt st. Tei. canai 6222

‘vardu įteikė po dovanėlę (po

rė, be gražių linkėjimų, pra
nešė, kad su ja sykiu atvyko 
net iš Grand Rapids, Midi., 
viešnia t. y. mamytė p. Jonai-

ra. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR! CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
Res. Phone 

Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

žmonos, kuri 
vavo.

GRABORIAl:

J. F.RADZIUS l
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACttAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

kino kuopos vardu. dien^ Beethoveno Konser. j
KuopOS organizavimos pi a- vaįOf j jos rūmuose. Išpildytas j 

džrų gražiai apibūdino argą- įvaįrus įr turiningas progrn- Į 
nizatorė p-lė M. Brenzaitė ir Įmas> kuriame dalyvavo pia-,'Ofiso Tei. victory 3687 
kuopos pirm. p. E. Labanaus-1 nįsįįs Sophia Nockiutė, Akio-
kienė, pažymėdama, ^kad kuo- na Į)anibrauskaitė; smuikinin- Df), Jg p, POŠKA

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republlc 7868 

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

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

pos gyvavimo pradžioje daug

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

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canai 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

Patarnąuju laidotuvėsę kuopigiausia. I pasidarbavo tais laikais bll- 
Itelkale meldžiu atsišaukti, o mano i 

darbu' busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

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

Tėl. Cicero 5927

vęs klebonu gerb. kun. F. Ku
dirka dabartinis Tėvų Mari
jonų provincijolas.

L Draugo’ gerb. kurt.

kai: Mathen Kass, Beinice 3133 S. HALSTED STREET 
Markūnas, Helen Būtkunas, į Antras ofisas ir Rezidencija 

Aldona Bružas, Sopliia Gil- 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, gfaži ko- 
ply^'t dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

RALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso- 

kiemą reikalams. Kaina priei
nama. .

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

. , tt r< i . i i Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9V1(1, Ilelen Sabon, Aldona yak. Antro Of. vai.: Nuo 3-6 po
Darr, gitaristas Benediktas ^Jj2ar?\ir vak’f » SveriUidientais pagal suturima.
Sėlemanavičius.

~ y ' . • ..................
Programo’’ dalyviai girtina:

P-nas

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

6 ( I i • i
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tahnan Avė. 
Tėl. Virgihia 1290 
• Varde 1138

Chicago, BĮ.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevalt 7681

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnaušlu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu. .. 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. Į MaciUlloniS,

adm.
L. Draugelis saVo kalboje 
gabų “Moterų Dirvų”, pabrėž-',
damas, kad šis'laikraštis yra-»avo Užduotis išpildė, 
kreipė Vhdj dėmėsi į M. S. or- |A- Poci»s “Skln» “P" lll6ne-
vienintėlis moterį) katalikių !sini« koncWt,l naudų ir pra- 
darbų atspindik. '"'W' kttd ™ šiuo

Gražiai, eirturiastiškal kaip I Pr0«rame’ mokm;v, daly.
visuomet kalbėjo M. Sų-gos vaus m°hytojai.
Centro Rrištininkė p. M. Vai
čiūnienė. Ji išdėstė M. S. tik-’ 
slų, ragino kiekvienų moterį 
jon prisirašyti, o ypatingai ra
šyti savo dukreles į jauname- 
čių skyrių.

Duetų ant piano gražiai pa
skambino p-lė F. Jasnauskaitė 
ir L. Labanauskas.

Atvykę svečiai p. K. Sabo
nis su dukrele Silvija ir p. Ča- 
pū padainavo solo (p. Sabo
nis) ir duetų. Jiems akompa
navo p-lė Silvija. Be to, p. Sa
bonis graįiai pasveikino sų-! 
jungietes, prisimindamas, kad 
ir jam su žmona teko čia sų
jungietėms padirbėti.

Ant galo gerb. kleb. kun. J.
džiaugdamasis

gražia sųjungiečių darbuote.

Šį kartų skambino gitara ir i 
banjo mokytojai p. Racine ir 
p. Jablonskį; jiems pritarė p. 
Peters.
, Už menesio Įvyks sekantis, 
toksai koncertas.

A.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VMTUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
linkėjo kuopai išaugti iki 3001 e8tl Priežastlm gaivos skaudėjimo,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

K?' L

{svaigimo, aklų aptemitno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšų. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regyste.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
, , . kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
ir visiems j kreivas akis atitaiso t trum- 

atsilnnkvilių PĄ laiką su nauju išradimu 
. - ’ Daugėlų atsitikimų akys atitaląomos

Aortll Slde sųjungiečių chorų, be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ:

I nariu. Sakė, jei^pačios sųjun- 
gietės prirašys 150 narių, tai 

Į kita. 150 jis pats prirašys.
Po klebono kalbos, vakaro 

Įvedėjai padėkojus visiems pro 
gPanio dalyviamš, daininin-Į 

kailis, kalbėtojams 
svečiams už

Rez. l?el. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canai 1713
Valandos: 2 Iki, 4 p. p. PanedellAš 

ir Ketvergals vakare

DENTISTAI
Phone Boulevaid 7948

DR. C. L VEZELIS
DENTĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canai 6228

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAI 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENT1STAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nilo 19 ryto Iki S vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

ĮAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. •

J, F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GKABOIUAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenne

Visi Telefonai: YAEDS 1741 ir 1742

|< pakvietė baigti programų. Ih*i 
kia pripažinti, kad M. S. 4 
k p. choras gražiai išlavinta# 
ir gražiai dainuoja.

Bankieto surengimu komi
sijoj darbavosi pp. S. Balčiu-'1’ 
nienė, R. MazHianskienė, E. 
Karlavičienė, S. Sakalienė ir 
J. Balsevičienė.

Vakarienės paruošimu, be 
minėtų narių, ypatingai daug 
padėjo p. M. Aitutienė, taip 
pat Vyšniauskienė, Kunickfe- 
lė, P. Dobrovolskienė, E.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yarda 1829

G. SERNER
LIETUVIS akių specialistas

DR.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 3Bth STREEl

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

Nedėliomis: dua 10 Iki 18.

Ofiso Te.l. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Ay< 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vaka/e

DR. A. R. McCRADlE
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. 4-6. Blvd.

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

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. 
TeL Cicero 2888

Neidėliomiz
Susitarus

X-Rey

LIETUVIS DENTI8TAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS Z

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gožas, X-Ray, etc.

Tel. Republlc 7696

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 18

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v .v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 18 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virglnla 0036

A, L. DA'«1S,M, ū.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

z, Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 vąlandal ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare _ 

apart šventadienio ir ketvlrtadie

—
Tel. Hemlock 8700

RSz. Tel Prospect 0019

DR. A. R.’LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd/
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 Ir 6-9 vok. 

Seredoj 9-11- ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock >061 *

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gks Eztraotthtt
Vai. 1-8. Ned. 8-18 

6618 SO. WB8TERN ATE.

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6426 So. California Avė. ' 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ko

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Ploza 3200*

' VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų

. Nuo 7 Iki 9 Vakare
Nede). nuo 10 Iki 12 dieną

Oflvas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian A.ve. 

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2423 West Marąuette Road
Vai. 2-5 Ir 7-9 1’. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 Iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:30 va* 
Apart šventadienio ir Ketvirtadlenu

DR. SUZANA A. S LAKI S
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: LUarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339!

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6818 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL B#l<

DR. BĖRTASH DR. NAIKELl!
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼dl.: 1-8 ir 8:80-8:80 vai. vak. VaL: >-« ir 7-8 v*l. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susltarue
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PRAP.

Visos katalikiškos šios ko
lonijos draugijos susirūpino

suteikti pirmutiniai pietūs. 
Vaiki], žinoma ir mergaičių, 
prisirinko su viršum 80. Ne
trukus paaiškėjo, kad tai ne 
visi besu vargšų vaikai. Pa-

Labd. Sų-gos seimu. Mat, visi sirodė, kad buvo ir pasiturin- 
nori gerai prisirengti ir išrink čių tėvų vaikų. Pagal nusta-
ti ganėtinai atstovų seiman, 
kuris įvyks 15 d. lapkr., šios 
parapijos didžiojoje svetainė- 
■’C f

Girdėjau, seimui pradedant 
mūsų klebonas žada surengti 
iškilmingas pamaldas bažny-

tytų tvarkų ir tokie vaikai ga 
Ii naudotis bendrais pietu
mis, tik turi užsimokėti po 
15e. už kiekvienus pietus.

Bendri pietūs mokyklos vai
kams yra labai geras suma-

ėioje. Gi vietinis* Labdarybės valios žmonės tų darbų šiemet 
skyrius žada suvažiavusiems rems kaipir pernai, 
atstovams iškelti po pamaldų
pokilį-pietus. Tikimos, kad šis
lietuvių katalikų Labd. S-gos . _ . ,* * 15 giamos pramogos gerai pavyk-
seimas bus vienas sėkmingiau-^ Uetnvil} Auditorijoj tur5. 
S1^' i jo savo pramogas Saldžiau-

Kristaus Karaliaus 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
buvo iškilmingai apvaikščiota 
25 d. šio mėnesio. Kaip jaunų, 
taip senų žmonių dideli pulkai 
ėjo prie šv. Komunijos. Suma 
buvo su įstatymu šv. Sakra
mento ir Švenčiausias buvo įs
tatytas iki vakaro. Vakare 
7:30 vai. atlaikyta iškilmingi 
mišparai ir kitos pamaldos.
Mišparus laikė kun. J. Martis 
iš Gary, Ind.; jam asistavo 
diakonu kun. P. Gasiunas, su- 
bdiakonu vienuolis K. Ged vi-
las, a Tėvų Viator’ionų kon- _ x Pereitl) sekmadienį < 
gregacijos. Rkilmėms pritai- kyk|os kambary jvyko Fede. |riaInpol6

Daug 'dovanų Uiti jau išsineš^ pripuola gauti dovanos, kaipo Gautus, N. Kulys, J. Brazai-
bet kai vieni išneša, tai parapi- 
jonys tuoj ir vėl prineša Jeigu 
buzaras taip gražiai ir sėkmin
gai visą* savaitę kas vakaras eis, 
tai, ištikrųju, duos gražaus pa
rapijai pelno.

X “Vilniuje 
Vartų geriausia 
jungietės moterys pasistatę “Bin
go “ visiems daug inalonumd tei
kia. Nors nevisi būna laimingi, 

patenkinti “geimiu”,visa

nes dažnai nespėjama nė žaislų 
užtektinai greitai

“Sauliuose’’,

garbės ženklas. Nutarta tiems tis, A. Stulga, B. Janušaus- 
nariams garbės ženklus įteikti kas, J. Balsis, B. Lauraitis, 
iškilmingam 37 metų draugi-1 Gi ponioms Janušauskienei, 
jos gyvavimo paminėjime. Brazaitienei, Railienei, Bru- 

Finansų rašt. M. Kadziaus- zienei, Sabpnienei, Lauraitie- 
ko pranešimu, pilnai užsimo- nei ir lapikaitei pavesta dai- 

prie Aušros j kėjusįų narių dr-ja turi su- noniis paįvairint programų, 
sekasi. Ten $ą- virš 300. Draugijos iždas kas Ant galo mišrais balsais 

mėnuo didėja; . turtas siekia padainuota keletas dainelių 
netoli 15 tūkstančių dolierių. ir ilgiausių metų Justui Ku- 
Pranešimas rankų plojimu pri dirkai bei Lauraičiams. Ponia 
imtas. • 1 Lauraitienė visus
Toliau priimtos padėkos nuo gražiomis rožėmis.

tuvių dainomis, muzika ir už 
tai ačiuoja Budriko korpora
cijai.

Stasys.

Kapering Kats. (Grief 
cents). See you tliere.

The Committee.
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NAUJAS BIZNIERIUS.

papuose

pavaryt. 
kur parapijos

n> mas ir nėra abejonės geros komitetas su kitų pagalba, renka 
balsus, ir gerokai sekasi. Ikj šiol

Pramogos gerai sekasi.
Šios kolonijos draugijų ren-

tų narių, kuriems draugija iš
mokėjo pašelpų ligoje. Visi 
pažymėjo, kaddraugija juos, 
esant ligoje, broliškai aprūpi 
no ir pašelpa pįlnai bei tei
singai išmokėjo.

Dar pasikalbėjus

Korespondentas.
KVIEČIAME.

Marųuette Park. — Žinomo 
marąuet tepa rk i ečio expresnįn- 
ko A. Ališausko sūnus, Al. 
Ališauskas, Jr., atsidarė ga
zolino stotį ant Talman Avė, 
ir kampo 71-mos gatvės. Jis 
pardavinėja vienų geriausių 
ga?oliAų — Sinclair. Tat, ųu- 
tor obilistai, kam • reikalinga 
geso, kreipkitės pas A'. Ali
šauskų,' Jr.

LENKAI NORI GDYNE 
IŠNUOMOTI

Lenkų spauda praneša, kad 
lenkų vyriausybė yra susirū
pinusi naujai pastatytųjį Gdy
nės uostų išnuomoti vienai ak
cinei prancūzų-lenkų bendro
vei. Ligi šiol šį uostų išlaikė 
pati lenkų valdžia. Sakoma, 
kad šio uosto išlaikymas len
kų valdžiai perdaug brangiai 
atsieina.

Matyt, lenkai gana smarkiai 
bankrutuoja.

v _ sios Širdies V. J. Dr-ja ir Si- 
svente manQ Į)aukant0 Dr-ja. Abejų

pramogų programus išpildė 
visiems gerai žinomas p. K. 
Sabonis su savo pagelbinin
kais ir per abi pramogas žmo
nių buvo kupinai.

Įsitaisė naują, trokų.
P-nas Urba, plačiai žinomas 

gėlininkas, 3324 So. Auhurn 
avė., įsitaisė naujų, savo biz
niui pritaikintų trokų.

Tas pat.

WEST SIDE ŽINIOS.

jie užima antrą vietą.
“Kew Yorke”, kur dirba Auš

ros Vartų moterų ir merginų

draugija, biznis gerai eina. rįajs reįkalais pirm .Ant.Stu 
New Yorkas” užima trevių !kas uždarė susirinkimų.

kintų pamokslų pasakė gerb. 
kleb. Pr. Vaitukaitis. Altoriai 
seselių Kazimieriečiij buvo gra 
žiai gyvomis gėlėmis išpuošti.

Raporteris.

vietų,
P» jo stovi “laivas” I e'ria 

tlian kur Šv. Onos draugija 
valgius gamina ir keleivius pa 
stiprina, kad visi laimingai pa 
siektų tikslų.

Penktoje vietoje stovi “Ro
ma”, kur vienas iš parapijos 
komitetų, parsigabenęs tikrai 
tik “Romoje” dirbamų bran
genybių, žmonėms dalina la
bai gražius “suovenirs”.

Šeštoje vietoje stovi “Chi
cago”, kur taip pat vienas iš 
komiteto daro gerų komišinų 
bemainydamas “Uncle Sam” 
pinigus.

Septintoje vietoje stovi “Ma 
kur Lietuvos Vv-M

M. Kadziauskas.

VARGONININKŲ PUOTA 
PAS pp. LAURAIČIUS.

Bridgeport. — Šiandie vaka- 
,re spalio 28 d., tuoj po ražan-

kaiku- (®iaus Pamftldų, visus kviečia
me ateiti į šv. Jurgio, par. 
mok. salę, ant antrų lubų.

Ten A. R. D. 2 sk. lauks su 
staliukais, kauliukais, o kas 
gražiausia su nepaprastai gra
žiomis dovanomis.

PRANEŠIMAI
West Pullman. — Don’t 

forget the Halloween Party 
and Dance at the Parlsh Hali 
Thursday, Oetoher 29 at 8 
o’clock |o be given by the 

iWest Pullman K of L’s. We

PAIEŠKAU ofiso darbų pas 
daktarų, advokatų ar kitų pro
fesionalų ar biznierių kad ir 
už mažų atlyginimų. Baigusi 
Mercy High School biznio sky 
rių. Esu 18 metų mergina. 
Atsišaukti į “Draugų” Roosc- 
velt 7791.

PRADĖJO MAITINTI 
VAIKUS.

Bridgeport. - Praeitų sek
madienį J. M. gerb. prelatas 
iš sakyklos paskelbė, kad nuo 
spalių 26 d. prasidės valgydi- 
nimas šv. Jurgio parapijos 
mokyklos neturtingų vaikų. 
Kvietė biznierius ir pasiturin
čius lietuvius tų labdaringų, 
krikščioniškų darbų paremti 
dovanomis ir aukomis, o ne
turtingus, ypač moteris kvie
tė prisidėti darbu. Priminė, 
kad tas darbas buvo varomas 
praeitais mokslo metais rr dau 
gelis biznierių, rėmusių tų 
darbų', turėjo iš to Tikro džiau 
gsmo.

Tai-gi pirmadieni mokyklos 
neturtingiems vaikams buvę

Spalio 20 d., pasibaigus 4Q visas Bridgeport kvepią ska- 
valandų atlaidams Nekalto niais “kraštukais”. Komisija 
Prasidėjimo P. Š. parap. baž- ir-gi dirba: bilietus platina, 
nyčioje p. Justas Kudirka pa-, dovanas renka ir “krustu- 
kvietė visus vargonininkus kus” kepa.
pas Lauraičius puotai. » Bus ir svečių: L. Vyčių 4

Be to, jau antra diena, kai ’assure a good time to all who 
attend. Music by Felix and his

Pp. Lauraičiai yra žinomi 
kaipo muzikališka šeimyna. 
S. Lauraitienė dainininkė, p. 
Lauraitis buvęs vargoninin
kai, sūnus ir-gi lavinasi mu-

kps. visa valdyba su savo 
darbščih pirm. p. Šaltimieriu 
priešakyje ateis į “bunco 
party”.

Welcome. Laukiame kodau-

raci jos skyriaus susirinkimas,' čiai lietuviškus šokoladus lai 
kuriame, dėliai nepatogaus mingiems dalinėje, 
laiko, (tuoj po sumos) nedaug “Panevėžys” stovi aštun- iyvauja visur, kaip veikime, 
atstovų dalyvavo. toje vietoje. Ten brolis Ladas'laip ir pasii; iksminimuose’

Rust. perskaičius pereito su pagelbininkais užsidėjo tik- Tofjei įr dabųr,

zifcoj. Gyvena gražiai “France įgiausiai Sesučių Kazimierie- 
colonial” rezidencijoj, apie čių prietelių. Visi bus nialo- 
kurių da gėlės tebežydi. niai priimti.

Pp. Lauraičiai yra dideli 
vargonininkų draugai; jie da-

LIETUVIŲ VALANDA.

Malonu yra klausytis gero_ ,Pr0£ai pasi- . .
sųs-mo nutarimus, kurie tapo rų lietuviškų saldainių kfpme- taikius, jie bendru su Justu radio programti, yįJMtingai sa 
priimti, nutarta spalio 9 d. lį. Kudirka surengė puotų, kū- vo gimtoje kalboje. Toks pro-
aukas pasiųsti Federacijos Kaunas” nors ir laikinoji rjoj be visų G’lueagos vargo- gramas teko girdėti pereitų 
Centru^ kad tuojau persiųstų Lietuvęs sostinė, nežinia dėl njninkų, jų žmonų, dalyvavo sekmadienį iš radio stoties 

ko mažiausia balsų turi, bet svečiai, būtant gerb. kleb. WCPL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tį Limos, kad kol bazaras pri- kun. Briška, kun. Bartkus iš tų, kurį davė Jos. F. Budriko 

\eikimų, visųpinnų pakeičiant eis prie baigos, ‘ Kaunas” bus V estville, Ilk, ir p-lė Šlapikai- korporacija, užlaikanti radio 
sus-mų dienų ir laikų. Sus- pirmoje vietoje, nes tretininkų 'krautuvę at

Vilniaus našlaičiams.
Nutarta praplėsti skyriau

nuli bus laikomi kas pirmų tre draugija eina jam 
čiadienį vakare 8 vai. (Sekau- galba ir “ratavoja”.
tis sk. susirinkimas įvyks gru-------------------
odžio 2 d.). Toliau bus deda- IŠ D. L. 
ma pastangų, kad kiekviena .JOS
VVest Side dr-ja priklausytų 
Fed. skyriui ir ne tik būtų 
narys, bet kad ir jų atstovai 
<la 1 yvautų susirinkiniuosp.

1 Pa-

K. VYTAUTO DR 
SUSIRINKIMO.

'krautuvę adresu 3417 S. Hals- 
Po vakarienės varg. pirm. ted St. Chicago.

V. Daukša pasaite turiningą Ponia N. Gugis padainavo 
kalbų ir programui pirminiu- keturias dainas. Iš jaunųjų 

kavo. Gražus linkėjimus J. musų dainininkų vertas yra 
Kudirkai ir Lauraičiams sūdė- pažymėjimo p. Stasys Rimkus, 
jo kun. Briška, kun. Bartkus, Ne vien lietuviai, bet ir tuk- 
komp. A. Pocius, A. Mondei- stančiai svetimtaučių kas sek- 
ka, K. Sabonis, J. Raila, K. madienis gėrisi gražiomis lie-

Bridgeport. — Spalio 18 d. 
draugijos bertaininis susirin
kimas įvyko Chicagos Lietu- 

Taip so i rišusius dr-jos per vių auditorijos salėje.
Ped. skyrių galės vienos ki- Perskaityta nutarimai iš 
toms padėti visuose darbuose: paskutinio susirinkimo kurie 
rengiant vak., ir t. t. Be to, vienbalsiai priimti, 
apsilpusioms draugijoms sky-. Komitetas ligoniams lanky
lius padės išsijudinti į veiki- ti padarė pranešimų iš savo 
mų, verbuoti naujus narius ii- darbo. Jo pranešimų patvirti- 
panašiai. Skyrius žada pasida- no ligonių globėjas Rimutis./PATARIMAS

Šiuomi patariame Lietu- ryti taip sakant veikliu kūnu Dr-jos pirm. Ant. Stukas ko- 
viams pirkti anglis iš CRANE — katalikiškai akcijai plėsti mitetui ir globėjui draugijos 
CGAL COMPANUOS. Gausi- kat. spaudai platinti, jauni- vardu širdingai padėkojo. Nu- 
te geras anglis ir pigesne kai- mui organizuoti; žodžiu ener- tarta sergantiems nariams pa
na. Ringai veikti Bažnyčiai ir lie- šelpas pilnai išmokėti.

Atstovų auditorijos B-vėn 
draugijų Susivienijiman

Pocahontas Mine Run $6.75 tonas tuviu išeiviu 
Pochontas L/timp or Egg 10.00 tonas
Black Band Lnmp 8.50 tonas P. Ig. Sakalui gražiai Hpi
Green Valloy Lump 0.50 tonas , j. liri ,, , , , .. . .. ,.budinus Draugo” rėdai.t. pranešimai priimti.

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečiams, tai 

‘GREEN VALLEY.
VALLEY yra geriausia ang- jįetai į rengiamųjų jam (p. ši- nešė, kad koncertas ir balius 

mačiui) pagerbti banketų, kn- įvyks 8 d. Lapkričio, Chicagos 
ris įvyks lapkričio 22 d., Gi- lietuvių /auditorijos salėje 
mimo P. 6. parapijos salėje.

Sus-mas uždarytas malda.

ir

p. L. Šimučio ilgametę darbuo- Komitetas (P. Baltutis) ruo 
pirkite tę Amerikos lietuvių katalikų šiamo vakaro draugijos 37 

GREEN (arpe> ėia pat pasidalinta bi- metų gyvavimui paminėti pra-

lis Amerikoj.
Ofisas atdaras nuo 5 vai. 

ryto iki 9 vai. vak.
Kalbėkit lietuviškai, ne^ 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

Rap.

X Bazaras, matyt, labai 
gerai sekasi. Parapljonys su
nešė labai daug dovanų. Ne
mažai gauta ir nuo biznierių. Sulig įstatų,

Komitetas darbuojasi, kad pa- 
rrfii^jimas būtų sėkmingas. 
Pranešimas priimtas.

Raštininko pranešimu, dr- 
joj randasi 18 narių, kurie 
per 10 metų, ir ilgiau, nėra 
ėmė iš draugijos pašelpos.1

tiems nariams

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 “NORTH 9ERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

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

Norint plaukti BREMEN dr EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja: ,

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

PASINAUDOięiT PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & Cū.
3327 So. Halsted St. Chicago, Ilfinois

Tel. Yards 4669

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLUI.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, ' Iii.

4 R. ANDRELIUNAS '
(Marųuette 4ewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už $S ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

1

PAIĘŠKAU 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.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 

ir patarnavimo, šau

kit
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AK ŽADI KRAU8TYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099 »
1 Mes permufuojame pianus, 
fohiičius ir kitokius dalykus

į Mošų patarnavimas yra grei

tas, geras ir nebrangus.
i

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

IŠRENDAVIMU1 ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

Sublysuosim pilnai forniš. 5 kamb. 
šilima, pigi renda, 841 Oakdale avė. 
1-mas.

Rendon 4 kamb. flatas. pečium š., 
dideliems, gera transp. prie Ogden 
Pk., pigiai, 6411 So. Racine Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8636

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

JULIUS SLICKIS 
2019 West 22 Street >

1-mas floras 
TeL Canal 5529

Telef. Republic <396

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

i medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiausios.

2452 WEST 69th STREET

REAL ESTATE

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių.
4158 So. Campbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RnJS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

•apoe Teist 
Hemlock 1867

Namų Teist 
Republic 6683

Pardavimui mod. bung. pigiai. 2639 
So. 59 Avė., Cicero 1784 J.

1H augščlo namas, 2 flatų plytų, 
2 karų gar., geros (neigus. 918 No. 
Crawford.

PARMOS

JOHN YERKES
Plumbing A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Pardavimui 80 ak .pieno ir vištų 
farma. Jokių mainų. Box 12, North 
.Tudson, Ind.

ISO ak., 6 mali. 1 La Porte, Ind, 
120 ak. dirbamos, likusi ganykla, up4, 
sodas, 4 ak. miško, lygi žetnė, geri 
namai, 67,600, U derliaus. Trečd. 
cash, likusi morg. Opai Darllng, 1626 
N. 8awyer avė., tel. Albany 9718

Tel. Victory 1846
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkščle- 

rlal. {vedame elektrų į naimus to 
dlrbtuvda
MM S. Halsted 8t 1 AngMe


