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Ispanijoj radikalai pasirengę revoliucijo
AUSTRIJA IR VENGRUA SPAUDŽIA 

EKONOMIŠKAS KRIZIS
DEL MANDŽIŪRIJOS BOLŠEVIKAI 

ATSISUKA PRIEŠ PASAULIO 
VALSTYBES

Japonų kariuomenė pasirengus 

užimti Harbiną •

SOCIJALISTAI NORI 
VALDŽIOS

GRESIA MORATORI- 
JUMAS

Amerikos “basebolo” žaidimb žvaigždės lanko įžymesniąsias vietas Tokijo mieste, Ja
ponijoj.

Nepaprastas bankietas L. 
Šimučiui pagerbti

Sekmadienio vakarą, lapkri
čio 22 d., Šv. Mergelės Gim. 
parapijos didelėje svetainėje 
įvyko tikrai nepaprastas ban
kietas p. Leonardo Šimučio li
teratiško ir visuomeniško dar* 
bo 20 metų sukaktuvėms pa
minėti ir jo nuopelnams pa
gerbti. Nors ši svetainė yra 
didelė, betgi ji buvo pilnutėlė. 
Dalyvavo įvairiausių lietuvių

katalikų organizacijų, vadi 
nariai ir daug garbingų įž 
mru žrhonių. Amerikos lietuv 
katalikų ir plačiosios mūsų 
suomenės mylimam jubilijat 
buvo pareikšta daug gražių 
nkėjiinų, sveikinimų ir buv 
įteikta dovanų. Bankieto 
tu buvo surengta nepaprast 
Čikagos lietuvių ' gyvenii 
programa. Apie tai visa 
bus plačiau aprašyta.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VIENA, Austrija, lapkr. 24. 

— Austrija ir Vengrija per
gyvena didelį ekonomišką, kri- 
zį. Žinovai spėja, kad abiem 
valstybėms ar tik nereikės pa
skelbti moratorijumo užsięniu 
ir vidaus skoloms.

MADRIDAS, lapkr. 24. —
Ispanijos socijalistai staiga 
pakilo kovoti prieš kitas po
litiškas partijas. Jie nori gau
ti pirmenybę Ispanijoje.

Kitos partijos iškėlė suma
nymą, kad ateinantį gruodžio 
mėnesį steigiamasis susirinki
mas išrinktą respublikai pre- 
zidlentą ir pasiliuosuotų. Po to 
turėtų būt paskelbti rinkimai
parlament™ PARYŽIUS, lapkr. 24

Steigiamojo susirinkimo at- T' tar5'ha Mandiia-
stovai socijalistai prieš tai su-/,JOS 'r!,ikale balso,
kėlė baisų triukšmą. Jie sakoj?' mslseka kinų taikinti s" 
kad steigiamasis susirinkimas 'laPonais*

POPIEŽIUS ATŽYMĖJO 
BUVUSI EPISKOPALŲ 

DVASININKĄ

TURI APLEISTI MAN
DŽIŪRIJĄ

turi ilgiau pasilikti. Jis turi 
pravesti dar kai kuriuos radi- 
kališkus įstatymus.

Socijalistai grasina savo 
priešams. Sako, kad jei susi
rinkimas bus paleistas, jie tuo 
j>au8 sukels naiują revoliuciją.

BEDARBIAI OLANDIJOJ

Taryba daro mėginimų abi 
puses suvesti taikon prasilen
kus reikalavimo, kad japonai 
apleistų okupuotąją Mandžiū- 
riją. Bet kinai tuojaus atšau- 
ja, kad pirmoji japonų parei
ga ištraukti kariuomenę ir tik 
tada kalbėti apie taiką. Tary
ba yra bejėgė.

MANCHESTER, N. H., la
pkr. 23. — Monsignoras Bu- 
cklev’as iš Romos gavo žinią, 
kad Šventasis Tėvas Pijus XI 
Vatikano Rūmų šambeliono ti
tulą suteikė F. W. Stearns’ui, 
mokytam amerikonui, kurs di
rba prie Vatikano knygyno 
pertvarkymo.

F. W. Stearns’as yra buvu
sia episkopalų dvasininkas. Ro 
moję būdamas jis perėjo Ka
talikų Bažnyčion.

CHICAGO JE
BAIN’O BANKŲ REIKALAI

(Jook’o apskrities “grand 
jurv” Bain’o bankų reikale 
vedamus išklausinėjimus stu
mia pirmyn. Artimiausiomis 
dienomis reikia laukti galuti
no “grand jury” sprendimo.

Be to, šiandie apygardos 
teisme atnaujinamas uždarytų 
Bain’o bankų turtų ieškoji
mas.

APIPLĖŠTI TURTUOLIO 
NAMAI

Praėjusio šeštadienio vakarą 
aštuoni plėšikai užpuolė tur
tuolio W. H. Mitchell’o namus 
Forest Park’e. Namuose buvo

APIPLĖŠTAS BANKAS

APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ rasta gudriai paslėptas si
SUVAŽIAVIMAS

Kaune nesenai įvyko aps
kričių viršininkų suvažiavi
mas, per kurį paaiškėjo, kad 
kaimai ną taip jau labai nusi-

svečių ir plėšikai iš visų atė- skundžia sunkia padėtimi. Su- 
mė pinigus ir brangenybes aJvažiavime paaiškėjo, kad Lie- 
pie 150,000 dolerių vertės. ituvoje yra Per raaža notaH>

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
JAPONUS

HAAGA, lapkr. 23. — Skel
biama, kad Olandijoj yra 121,- 
000 bedarbių, iš kurių 50,000 
vra Amsterdame ir Rotterda-

UŽIMS HARBINĄ

MASKVA, lbpkr. 23. —Vie 
tos laikraštis “Pravda” pa
galiau atviriau ir drąsiau pra
bilo apie Mandžiūriją ir japo
nus.

HARBINAS, Mandžiūrija, i Pareiškia, kad kapitalistiŠ- 
lapkr. 23. — Pranešama, kad kos pasaulio valstybės mėgina

Western Springs miestely 
vakar plėšikai apiplėšė banką. 
Pagrobė apie 4,500 dolerių ir 
paspruko Chicago link. Prieš 
paspruksiant jie pašovė vieną 
pardavėją ir 6 metų amž. me
rgaitę.

Neužilgo visa apylinkė ap
juosta policijos kordonu. Trys 
įtariamieji suimta ir korte vi
sos brangenybės atrastos.

Vienas iš plėšikų kažkaip 
pametė savo švarką ir kiše- 
niuose rastos pagrobtos bran
genybės.

POLICIJOS INSPEKTORIAI

me.

NUSKENDO LAIVAS

GIBRALTARAS, lapkr. 23. 
— Algerijos pakraščiuos nu
skendo graikų garlaivis “M. 
Lembiricos.”

NUTRAUKTI ŽYDŲ 
POGROMAI

VARŠUVA, lapkr. 23. - 
Lenkų vyriausybė skelbila, kad 
Lenkijoj nutraukti žydų po
gromai ir mokslo įstaigos iš 
naujo atidarytos.

PADIDINO ALGAS

japonų kariuomenė žada užim
ti miestą Harbiną, kur gyve
na daug rusų.

KINAI PUOLA JAPONUS

TOKIJO, lapkr. 23. — Iš 
Mukdeno praneša, kad Tsitsi- 
har’o apylinkėse kinų kariuo
menė puolė japonus. Kinai iš
blaškyti, 7 kinų kareiviai pa
imti nelaisvėn.

SUMANOMA RESPUBLIKA

TOKIJO, lapkr. 23. — Iš 
Mukdeno praneša, kad tenai 
kinų autoritetai sumano Man- 
džinriją pakeisti respublika, 
kuri apimtų Mukdeno, Kirino

MADRIDAS, lapkr. 23. - ir Heilnngkiango provincijas.

Ispanijos vyriausybė padidino 
'algas apie 6,000 mokytojų. JAPONŲ KABINETUI 

PAVOJUS

TOKIJO, lapkr. 23. — Dėl 
įvykių Mandžiflrijoj iškilo ri-

SYDNEY, Australija, lap
kr. 23. — Australijoj sukurta 
nauja politinė partija kovai'milas pavojus japonų ministo- 
prieš radikalas. Irių kabinetui.

karan įtraukti sovietų Rusiją 
ir sukoneveikti vidujinį Rusi-

TEMPERATŪRA PAKILO 
LIGI 70 LAIPSNIŲ

Vakar Chicagoj temperatū
ra buvo pakilusi ligi 70 laips-

Cbicagos policijos viršinin
kas Allman paskelbė, kad ar
timiausiomis dienomis bus pa
skirti policijos inspektoriai.

jų skaičius turėtų būti padi
dintas. Policijos nuovadų stei
gimą kiekviename valsčiuje 
suvažiavimas pripažino nesku
biu reikalu, o be to šis darbas 
reikia atlikti iš lėto, rimtai.

Gook’o apskrity šiemet au
tomobilių nelaimėse žuvo 1,144 
asmenys.

jos atstatymą. Tą sąmokslu nių šilumos. Tokia šiluma lap 
prieš sovietus, sako pradėjo 1 kričio mėn. 23 d. oro biure ne- plėšė tris “cab” šoferius. Abu 
vykdyti Japonija, kuri užėmė,įregistruota.
Mandžiūriją. ; 1

Du plėšikai sekmadienį api-

EKONOMINES KAT. 
ORG-JOS LIKVIDAVIMAS

Ūkininkų sąjungos likvida* 
rimas dar nėra galutinai už
baigtas. Teismas gali jų turtą 
nusavinti išlaidoms atlyginti.

dėlis su įvairiausiais plėši 
ir įsilaužimo įrankiais, 
lais ir vogtais daiktais, 
gauja savo veikimų, buvo 
plėtusi ne vien Vilniaus mie 
te, bet ir provincijoj. Suėmi 
gaujos vadus, Vilniuje ir pi 
vincijoje policija daug 
kratė ir suėmė per 50 va 
plėšikų. Pažymėtina, kad 
jos nariai daugumoje intelų 
ntai, turėję visuomenės 
gerą vardą. “Tr.’

“Vatolit” fabriko, kn 
užsidegus, kaip žinoma, suc 
gė visas buv. brolių Šmidt 1 
brikas Kaune, savininkas Mc 
risas Glikmanas suimtas 
uždarytas sunkiųjų darbų 
Įėjime. Jis įtariamas, kad 
vo fabriką padegė. “Tr.’

DIDELE NELAIME
VILKAI APNIKO

Vidaus reikalų ministerija 
gauna pranešimų iš visų Lie-

LEXINGTON, Mo., lapt 
23. — Septynių mylių atst 
me į vakarus nuo čia ant Mis 
soųri Pacific geležinkeliotuvos vietų apie tai, kad vii 

kai vis dažniau pradeda P»lti'dužo p^kybiniZ traukinis,

“Pravda” įspėja japonus," 
kad jie neprovokuotų (nekir
šintų) sovietų Rusijos. Girdi,' 
sovietai stori už taiką. Bet 
kantrybė gali išsisemti, parei
škia “Pravda.”

ĖMĖ AUKŠTAS ALGAS

žmonitj gyvenamąsias vietas. 
Su vilkais daugiausia kovoja 

policija sugavo ir šoferiai juos' medžiotojų draugijos, kurios 
pažino. dažnai surengia vilkų medžio

kles.

MANILOJ GAISRAS

MANILA, lapkr. 23. — Gai
sras sunaikino kelias dirbtu
ves, ofisus ir parduotuvę. Nuo 
stoliai siekia vieną milijoną 
dolerių.

Iškelta aikštėn, kad uždary
tų 12-os bankų savininkas 
Bain’as, trys jo sūnūs ir žen
tas iš septynių bankų ėmė dau
giau kaip 190,000 dolerių vie
nomis algomis per metus.

Ši “pavyzdinga” Bain’o 
šeimyna be to, uždarytiems 
bankams yra skolinga 1,077,- 
995 dolerius.

DEJvioKRATAI IR PROHI-

BICIJOS KLAUSIMAS

NUSKENDO 3 ME
DŽIOTOJAI

ATĖMĖ PINIGUS IR 
AUTOMOBILĮ

WASHINGTON, lapkr. 23. 
— Krašto demokratų partijos 
pirmininkas J. J. Raskob’as 
savo partijoje vykdina refe
rendumą. Tų visų asmenų, ku
rie 1928 m. teikė partijai pi- 
nigišką piaramą, jis klausia, 
kaip jie kiekvienas žiūri į pro- 
hibicijos klausimą ir ką mano 
daryti tuo klausimu ateinan
čiais metais.

ANGLŲ HIDROPLANAS 
KLAIPĖDOJ

Spalių m. 25 d. buvo nusi
leidęs Klaipėdoj naujos kons
trukcijos anglų hidroplanas. 
Juo skrido vienag geriausių 
anglų karo lakūnų kpt. Bird. 
Kitą dieną jis atliko parodo
muosius skraidymus, kurių 
žiūrėti buvo nuvykę ir kai 
kurie mūsų Maro lakūnai. <T?

riuomi gabenta į Cbicagų 
rodon parinktiniausi brarų 
gyvuliai.

Traukinis buvo sudarytas 
60 vagonų. Iš jų 20 sulūžo. Ži 
vo 5 patarnautojai ir kėlėt 
kitų sužeista. Žuvo daug 
gyvulių.

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYT.r 
KĖS. — Šiandie numatomi 
lietus; po pusiaudienio ar 
karų kiek šalčiau.

PINIGŲ VERTE

ROCK ISLAND, UI., lapkr, 
23. — Viesulo metu Mississi- 
ppi upėje nuskendo valtis Ir 

’ Žuvo 3 medžiotojai.

Du plėšikai sulaikė automo
biliu važiuojantį žinomo Ca- 
pone’s advokatų A. Fink’ą. A- 
tėmė iš jo pinigus, išvarė jį 
iš automobilio ir patys nu
važiavo.

11 ASMENŲ SUIMTA
INTELIGENTŲ PLĖŠIKŲ 

GAUJA

AURORA, III., lapkr. 23. — 
Prohibicdniai agentai puolė Ga
liūnus. Suimta 10 vyrų ir 1 
moteriškė.

Okupantų policija Vilniuje 
susekė didelės plėšikų gaujos 
štabų ir suėmė keturis tos 
gaujos vadus. Gaujos štabe

Lietuvos 100 litų $101 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.1 
Prancūzijos 100 fr. 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk. 2 
Belgijos 100 belgų 1
Šveicarijos 100 fr. 1
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“D R A U G A S”
Uelna kasdien. iSskyrjj sekmadieniu*

PRKNUMKKJLTOH KAINA: Metama — ««.M. Po* 
Mt Metų — Trims Mėnesiams — |2.M. Vienam
Mėnesiui — 7 (e. Kuropeje — Metams |7.M, Pusei Me- 

į tų — Kopija .Ho.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų neprų- 
jei neprašoma tai padaryti ir aeprlaiunčlama tam

tikslui pakto teųkių.

Redaktorius priima — nuo ll:M iki !>:•• vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

,Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

mamonai.” Mes mėgstame atskirti tai, kas 
žmogaus sieloje yra neatskiriama. Mes kal
bame apie prigimtį ir antprigimtį. Teisingai 
sakome, kad visos mūsų jėgos paeina is Die
vo ir priklauso Jo malonės. Bet čia kartais 
pasiduodama klaidingai pasaulio dvasiai, ku
rių galima pavadinti supranaturalizmu. Jei 
gu liberalizmas .atskiria gyvenimų nuo reli
gijos, tai supranatūralizmas atskiria religijų

Km. A. Petrauskas, M. L 0.

SVEČIUOSE NAUJOJE UETUViy KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, CŪffll.).

(Tęsinys)

Elektros stotis
Kiek palypėję į kalnelį cuo

tis sieksnių !padėjus,' randame 
mažų tartokėlį su motoru ir 
piūklais malkoms piausfyti. 
Čia pat medinė malkinė. Ne 
toli nuo šių vėl medinė darži-

I / “DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FR1ENU

Publlsbed Daily. JGaoept Sunday. 
8UB0CR1PT1ONS: One Tear — 18.00. Siz Montb

— tM°- Tbree Mentks — >2.00. Ono Montb — 7 (o. 
■urope — One Tear — |7.00. 8it Montb* — |LH. 
Copy — .(to.

Advertulng m “DRAUGAS” brlngj best resulta 
Advertnjing rate* on appUoatlon.

“DRAUGAS" 2334 S. Uakley Av,, Gaicagc

nuo gyvenimo. Evangelija mūsų žvilgį pakrei- j Šiltadaržių, randame vėl įdo 
pia į teisingų daiktų supratimų. Kristus ne-|llMi trobesį. Išmarintas visas1 v. ». v_o• • • m, • i I •* i i v i 1 *' tll Ja.d. U11.

f DIENOS KLAUSIMAI
KAI KURIOS ŠIŲ DIENŲ SOCIALINIŲ 

BLOGYBIŲ PRIEŽASTYS

paniekina žmogaus gyvenimo. Todėl Evange 
Jijos meilę reikia parodyti šiame gyvenime, 
žmonių gyvenime, santykiuose vienų su ki
tais. Kristus perėjo pasaulį gera darydamas. 
Jis pasakė, kad kų mes artimui padarome, 
tai jani pačiam padarome. Tos artimo mei
lės kaip tik kuo daugiausiai trūksta gyveni
me. Trečioji šių dienų soeijalinių blogybių 
priežastis — perdidelis vertinimas organiza
cijos. Visiems aišku, kad organizacija daug 
kuo padeda atskiram žmogui ir jį paremia. 
Taip pat aišku, kad1 perdidelis organizuotu
mo garbinimas nustelbia asmenybę, trukau

iš akmepų,, ne per aukštas, su 
nedideliais langais. Po apačia ‘ Sakau, kol apėjome visas 
didelis požemis. Aplink apstu- trobas ir įstaigas, net kojos 
tytas stiebais - stulpais, stores- skaudėti ir galva kvais-
nėmis ir plonesnėmis vielomis j t1*—
(drūtais) sujungtais. Jau ir E>ai' dveji gyvenamieji namu. 
nesakius kiekvienam aišku, j U ai manai, skaitytojau, jau 
jog šiame trobesyje yra ne kas tuo ir baigsime savo kelionę?
kita, kaip elektros stotis. Taip, 
įčia elektros stotis, ir tai dide
lė, stipri stotis. Žinovai gako, 
ji turinti pakankamai jėgų ne 
tik apšviesti. Kolegijos rūmus,

jai formuotis. Kristus nepaneigė organizaei- visus ūkio trobesius, kiemus,

Antradienis, Lapkr. 24, 1931

Japonų kariuomenė Mandžiurijoj saugoja gėležinke-

“Naujoji Romuva” rašo:

Ekonominiai ir finansiniai šių dienų sun- 
r kūmai nėra staiga iš kažkur nukritę ant že
mės. Jie turi savo priežastis ir istorinį pa
grindų. Dvi sunkios problemos, kaip rašo Fr. 

■Muckemiann S. J. “Shoenere Zukunft” Nr. 
51, neduoda ramybės galvojantiems žmonėms. 
Šiandien pasaulį valdus kapitalizmas inspi
ruoja visus šių dienų judėjimus, kurie viso- 

.kiomis varsomis nudažo šių dienų dvasinį 
gyvenimų. Kažin kieno ranka rašo ant sie- 

jnos karo ir taikos, tvarkos ir revoliucijos, 
tautų katastrofų žodžius. 90 nuoš. žmonių 
savo širdies gilumoje nujaučia, kad šių dienų 
būklė yra žmonijos gėda ir nelaimė. Popie
žius Pijus XI savo enciklikose nuolat pa^

> brėžia, kad ekonominės gėrybės nelygiai pa
saulyje paskirstytos.

Antroji šiandien problema — kataliky
bės atgijimas ‘daugelyje kraštų. Bet ir čia y- 
ra neaiškumų. Pirmiausia kyla klausimas: 
kodėl katalikai, turėdami savo skaičių ir or- 
gaaizacijomis plačiųjų masių pasitikėjimų, 
negali sulaikyti kapitalizmo nuo to griovi
mo darbo, kurį jis dabar pasaulyje varo? 
Gal Evangelija nustojo savo galios? O gal 
atskiri žmonės savo gyvenime nebesiiaiko E- 

, vangelijos ? Kapitalizmų į šunkelius pastū- 
jmėjo liberalizmo dvasia. Ji atskyrė ūkį ir 
privatinį gyvenimų nuo religijos. Ši dvasia, 
kaip minima, popiežiaus enciklikose, jau įsi
veržė į katalikų eiles. Tai yra ne kas kita, 
kaip laicizmo dvasia, t. y. mokslas, kuris ne
pripažįsta kiekvieno dalyko jam paskirtos 
misijos, bet kuris juos atskiria nuo' religijos. 
Liberalizmų ir laicizmų pasmerkė Kristus sa
vo kalno pamoksle: “Niekas negali tarnauti 
dviems ponams; arba jis vieno neapkęs, o 
kitų mylės, arba vienam priklausys, o kitam 
trukdys; žmogus negali tarnauti Dievui ir

prieangius bei'parke esančius 
žibintus (kiek jų yra, tikrai ne 
galiu pasakyti — gana daugi,

Julija Medamne.

KURPIUS IR PIKTOJI MA

(Tęsinys)
,—Žmonės kalba, kad pasaulyje nebėr 

nieko biauresnio ir baisesnio, kaip pikto
ji dvasia, bet aš taip suprantu, jūsų didy
be, kad netikroji dvasia yra pati gražiau
sia ir geriausia. Velnias, atsiprašau, turi 
kanopų ir uodegų užpakaly, bet užtat ji~> 
savo galvoje turi daugiau proto, kaip ku
ris nors mūsų profesorius”.

“Myliu tave už tokius žodžius,” — pa
sakė jam užsakytojas . — Ačiū tau, kur- 
piaiij bet ko tu norį?” y •

Ir kurpius negaišindamas laiko, pra
dėjo skųstis savo vargingu gyveniuoi. Jis 
pradėjo tuo, kad jis nuo pat savo jaunių 
dienų pavydėdavo turtingiems. Jani vi
sada būdavo skaudu, dėl ko visi žmoni s 
buvo nevienodi ir nevienodai gyveno; gy
vena dideliuose namuose, važinėjo gerais 
arkliais. Ir jis klausė: kodėl jis neturtin
gas, kodėl jis blogesnis už Kazimierų Dū

jų reikšmės. Jis pafs aplink save suorganiza
vo apaštalus ir siuntė juos skelbti Evange
lijos. Jis pats davė pagrindų Bažnyčiai. Nie
kur Evangelijoje nėra perdaug įvertinama 
organizacija. Kristus visuomet kreipiasi į at- įvairioms mašinoms varyti ne
storus asmenis ir Į jų Sųžines. Evangelija pritruktų jėgų. 
yra asmenybės Magna Charta. Ši etika gyvų Kolį kas dar gavo elektros 
žmogų pastato centre ir jį suiiša su gilesnė- Į\oiegįja nevartoja — ima iš

— O, dar toli gražu! Turėk 
tik kantrybės. Tiek vaikščio 
jom, tai tesėsime ir ligi galo 
apeiti.
Gi štai ar matai pro medžius 
kyšo gražus dvie/n gyvenimais 
mūrinis namas. Namas dido
kas, su prieangiu (porčium) 
iš pryšakio, dideli gražūs lan-

įl nuo kinų armijos.

rius, pasilikdamas savo suma- j 
nymus paslaptyje.

Apžiūrėję jį išeiname lauk. 
Aš sakiausi, jau bus viskas. 
Pasirodo tačiau, kad netoli 
nuo šito už kelių dešimčių 
žingsnių dar antras tokio pat

MOŠŲ REIKALAS

Mes, lietuviai katalikai, su
sispietę į kolonijas, kur tik y- 

,ra atitinkamas mūsų skaičius-, 
steigiame parapijas, statome

. , , ... ... mokyklas, bažnyčias, jei ne ti-pavidalo namas, tik medinis. , , . , , , _ .it . . ’ . , kras, tai nors mokyklų rusiuo-Lzėjoine ir į tų. Is viršaus ap
se (skiepuose) laikinas; sten-

Viduje viskas įrengtai™’" " ,, v.r. , . l,giamės auklėti vaikelius paru-to i žuvies žvynui. Gražiai nudazy- .... ....
. J ipųinese nioRvklose. lai visa

tas. Tvirtas, geras namas 1- , . ,. . .
; , ; darome su dideliu pasiaukoii-rengimas toks beveik, kaip ir

bet ir vandeniui pumpuoti beiįeai, po apačia matyt didelislentel6n|is ,
ivnirinma mnčinmnc vnrvū no TŪSVS. Vidllie viskas irenD'tal............ ...... . -

mis asmenybės jėgomis. “Aš esu vynmedis, 
o jūs šakelės,” — pasakė Kristus. Etika yra 
pagrįsta religija. Jos viena su kita yra neat
skiriamai sujungtos. Artimo meilė yra kate
gorinis imperatyvas, kurio visiems reikia lai
kytis. Tik tuomet kiek pakitės žemės veidas. 
Tam geriausias pavyzdys yra pati istorija^ 
Ar mes nenutolome nuo krikščionybės? Ar 
mes neperdaug paniekiname asmenybės jė
gas ir ar ne per mažai kreipiame dėmesio 
i charakterio lavinimų? Ar prūsų studijuo
jančioji jaunuomenė tai žino?

PASTABALĖS

Sausųjų fanatikų žygiai

miestelio stoties. Bet ilgainiui, 
kai tik viskas susitvarkys, gy
ventojų skaičius padidės, sava 
elektra bus labai sugadu.

Ne toli nuo elektros stoties 
pastebėjome dar vienų mažu-

rusys
poniškai. Virtuvė — net bliz
ga. Ofisas, šalia dar trys kam
bariai — švarūs, gražūs. Tik 
gyvenk ir norėk!

inu ir vis dar stengiamės tai
„ visa tobulinti, susilyginti su

taisytas nedidelis garadzius o- , . .. _ ..... . A »• x toilturingu pasauliu. Puiku ir

aname. Prie namų dar yra į-

Lapame patogiais trepais į iicialistų mašinoms pastatyti.
antrų gyvenimų. Tas pat ir 
čia: švaru, gražu. Pro langų 
matai žaliuojanti miškų, pušų 
Šakos glamonėjas apie langus.

— Na dabar, tai tur būt bus 
viskas, kų turėjai Tamsta pa
rodyti? — paklausiau Direk-

gražu. Bet be tos statybos, mū 
sų^dar yra vienas didelės svar
bos reikalas, į kurį turime kr
eipti nemažų 'dėmesio. Tai

tukų namelyti, kaip ir rūsį, į' Sveikesnio ir malonesnio buto 
kurį eina elektros vielos — tai gyventi, man rodos, sunku bū- 
mašina vandeniui pumpuoti, tų rasti.
Prie pat jos nedidelis metali
nis rezervuaras (statinė), o to
liau, anapus trobų, aukšta? 
mūro bokštas, iš kur vanduo 

Į t ina į visus kampus, kur tik 
' prireikia: ir j rūmus, ir ūkiui, 
ir sodui, ir daržams....

torių. O jis juokdamasis man , m . , . ,.* d spauda. Turime kreipti deme-
alsako: .

Jei, girdi, šiandie viskų 
būtumėm matė, tai kas rytdie-

— Kų jūs manote šiame pui- > nai liktųsi ? 
kiame rūme apgyvendinti? — — Tai dar ir rytdienai
paklausiau
gėrėdamasis

kun. Direktorių,
- / u C * VA& "J ' >■ -name nu.

Bus kam čia gyventi!... bo....

Tamsta pasilikai darbo?
— O bus pakankamai dar-

šio, kad katalikiškose šeimy
nose rastųsi katalikiški laikr
aščiai ir knygos, kad sveikos 
ir teisingos žinios būtų teikia
mos, kad padorūs straipsniai 
būtų skaitomi.

Tiesa, turime katalikiškų lai
Mes jau turime gražių suma-Į Artinosi šešta valanda Reikė- kraštį čia pat, vietoje. Tai y-

'nyinų, kad tik Dievas padėtų I jo grįžti į Kolegijų tolimesnį ra mūsų galingas ginklas niu-
Šieinet Amerikos legijono suvažiavime Jie- Be šitų įtaisymų, dar randa- į nuims juos įvykdyti! — atsakė apžiūrėjimų paliekant ateinan- •"M katalikiškos tautos reikaluo 

troit’e, Midi., smarkiais žodžiais papeikta me daugau. Štai kelias dešini-'su linksma šypsena Direkto- čiai dienai. se- Spauda šiandien yra tokia
šiame krašte vykdomoji prohibieija: Priimta- . ---------- - .. —....... ......... . galybė, su kuria reikia skai-
ja rezoliucija legionas pareikalavo prohibici- vimylų. Jis pareiškia, kad šio krašto šimtai kas nepalankiai paliečia pro hi biri jos klausimų, lytis. Spauda .nukreipia nii- 
jos klausim^, pavesti krašto gyventojų rele- Į turtuolių nebežino, kaip savo didelius turtus .jie tuojau ima veikti, kad būtų suvaržyta žo- nio mintį į tų pusę, į kurių pa 
rendumui. i naudingai suvartoti, kad tuo tarpu dešimtys

Prieš tų legijono rezoliucijų baisų trukšmų ir šimtai tūkstančių darbininkų alksta, 
sukėlė sausieji fanatikai — Anti-Saloon ly ! Kun. Couliglin’as vienų sekmadienį sa
gos vadovai. Kai kurie legijono organizacijų’ vo kalbų skyrė legionininkų apgynimui ir 
nešvariais žodžiais išvadino. Per savo pro- į nurodė sausųjų fanatiškumų. Milijonai žmo- 
kalbas ir spaudų įžeidė/ i nių kas sekmadienis klausosi per daugelį

Legijonininkų organizacijų stojo ginti visam krašte radio stočių.
pagarsėjus katalikų kunigas C. E. Coughli«‘-j Po to įvykio sausieji fanatikai slaptai 
as iš Detroit’o. Šis kunigas kas sekmadienis kreipėsi j įvairias stotis, kad jos paneigtų 
kalba iš radio stoties. Katalikų Bažnyčios kunigo Coughlin’o sakomas kalbas iš Detroit’ 
mokslo pagrindais ir popiežiaus enciklika- c. Tas jų veikimas dabar .iškeltas aikštėn ir 
mis remdamasis, jis daugiausia gina darbi-' fanatikai susilaukė negirdėtos pirties. Visi 
ninku teises. Bara turtuolius, nurodo jų sa- juos uja, smerkia jų darbus iš pasalų. Kada

dų, kuris nuosavų namų Kaune turi b’ 
žmona nešioja gražių skrybėlę. “Bet juk 
jis tori tokių pat nosį, tokias pat rankas, 
kojas, galvų, nugarų, kaip ir aš. Dėl ko 
jis nedirba taip, kaip aš pats turiu dirb
ti,” — klausė Juozapas. — Kodėl jis vedė 
Bronę, o ne tų ponių, kuri kvepalais kve
pia ir gražiai pasipuošus? Jam dažnai' 
tenka matyti gražių panelių, bet jos ne
kreipia į jį jokio dėmesio. Jos dažnai juo
kiasi ir patylomis kalbasi viena į kitų, 
painačiuMos manė girtų, ir sako: “Kokia 
raudonų nosį kurpius turi!” Tiesa, Elto
ne gera darbininkė, bet ji neapslšvietusi, 
jos ranka Nunki ir labai skaudžiai mušasi, 
bet kai tenka kalbėti apie politikų arba 
šiaip apie kų nors kita, tai įsikiša į inū-

nori.džio laisvė.
Ne vienam iš mūsų teko girdėti, kaip Teisingos žinios, tinkami 

prancūzai gina Versalės taikoj sutartį. Jie straipsniai, gražūs, dori pamo- 
pareiškia, kad tas dakumentas yra neliečia- kvniai yra tinkamas dvasios 
mas ir apie jo revizijų negali būti nė kai- penas. Melagingos žinios, ter- 
bos. s šiantieji straipsniai suvedž'to-

Taip. Amerikos sausieji fanatikai gina jimai, šmeižtai išleisti ant 
proliibicijų — 18-tųjį priedą. Girdi, šis prie- popieriaus, yra sielos nuodai, 
das yra neatskiriama konstitucijos dalis ir Kaip žmogus renkasi tinka- 
negalima jos keisti, kritikuoti Urba reikalam mų maistų proto lavinimui ir 
ti, kad laitų atšauktas arba pataisytas. sielai . Netinkamas, sugedęs

Tai, kokie šio krašto sausųjų fanatikų paistas susirgdina kūnų;daž- 
žygiai ir nusistatymas. i(Tęsinys 3 pusi.).

pieriaus, kad atiduodi man savo vėlę.” i jam padavė košės su žąsies taukais, o pa-
— Jūsų didybė! — mandagiai pasakė 

kurpius. Kaip jūa užsakėte pas mane dar
bų, aš iš anksto pinigų iš jūsų neprašiau. 
Reikia visų pirma darbas atlikti, o paskui 
jau reikalauti mokesčio.”

“Ne, tai gerai! — susitaikė užsakyto
jas.

Kambary kilo didžiausia liepsna, ir 
vėl pasmirdo degintomis plunksnomis. 
Kai dūmai išsisklaidė, kurpius nusišluos
tė akis ir pamatė, kad jis jau nebe kur
pius, bet koks ten kitas žmogus, su lie
mene (kanizelka), laikrodžio grandinėlių 
ir naujomis- kelnėmis ir kad jis sėdi krės
le už didelio stalo. Ir tarnai padavinėjo 
jam valgių, žemai lenkdainiesi, ir kalbėjo:

sų kalbas ir pradeda kalbėti nei šį nei tų.’, “Valgykite į sveikatų, jūsų aukštybė.”
“Tai ko tu nori?” — paklausė jį už

sakytojas,
“Aš prašau, jūsų didybe kipše Joną*, 

jei jūsų malonė — padarykite inatoe tur
tingu žmogum?’

“ Prašau 1 Bet tu už tai turi atiduoti 
maa savo vėlę (dūšių). Kol gaidžiai dar

f nenugiedojo, eik ir pasirašyk ant to po-

Koksai turtas! Padavš tarnai didelį ga
balų kepto* avienos it lėkštę su agurkais, 
paskibu atnešė su keptuvu (petelne) kep
tų žųsį, truputį platokus/kepto* kiaulie
nos su krienais. Ir kaip tai puiku!

Kurpiu* valgė ir.po kiekvieno patie
kalo išgerdavo po didelį stiklų degtinės, 
tartum jis būtų koks grafas. Po kiaulienos

skiau kiaušinienės su kiaulienos taukais 
ir keptų plaučių, bet jis viskų valgė ir 
džiaugėsi. Na, ko daugiau. Padavė jam 
dar pyrago su svogūnais ir troškinto (tu- 
šinto) ridiko su gira. “ Ir kaip tie ponai 
nesprogsta nuo tokių valgių,” — mųstė 
jis. Galų gale jam dar padavė didelį puo
dų su medum.
Po pietų atėjo velnias su mėlynais ūki
mas ir paklausė, žemai nusilankdanias: 
“Ar tamsta esi patenkintas mūsų pietu
mis, Bet kurpius negalėjo nė vieno žodžio 
ištarti, taip jis išsipūtė po pietų, ko tik 
neplyšo. Sotumas buvo nemalonus, sun
kus ir, kad galėtų tai bent kiek užmiršti 
savo Smagumui, pradėjo apžiūrinėti batų 
ant kairės kojos. Už tokius batus aš nekil
davau daugiau, kaip septynius su puse ru
blių. “Koksai kurpius siuvo?” — paklau
sė jis. “Kazimieras Dūda,” — atsakė tar
nas. ”Pašaukite tų kvailį!” Netrukus atė
jo Kazintiems Dūda iš Kauno. Jis sustojo 
ir paklausė jį: “Kų jūs man įsakysite, jū
sų aukštybė?” — “Nutilk!” — sušuko 
Juozas ir tryptelėjo koja. — “Tu oęturi

nors ne visų, bet daugi i-

teisės čia man kalbėti, atmink savo kur
piaus darbų, koks tu žmogus esi! Niekšas! 
Tu nemoki batų siūti! Aš tau visų galvų 
sudaužysiu! O ko tu eioa atėjai? Pinigų 
atsiimti! Kokių pinigų tu nori gauti ? Lau
kan. Ateik šeštadienį. Tarne, duok jam 
į sprandų!”

Ir jis tuojau atsiminė, kaip ant jo 
taip pat rėkavo užsakytojai, ir jam pasi
darė sunku ant širdies. Kad bėnt kiek pra 
linksmėtų, jis išto&nė Iš kišenės pilnų pi
niginę ir pradėjo skaičiuoti savo pinigus. 
Pinigų buvo daug, liet kurpius norėjo 
dar daugau. O velnias su mėlynais aki
niais atnešė jam kitų tokių piniginę dar 
didesnę, bet jis vis norėjo dar daugiau. 
Ir ko daugiau jis skaičiavo, to daugiau 
pinigų norėjo turėti.

Vakare velnias Jonus atvedė jum auk
štų, drūtų ponių su raudona suknia ir pa
sakė jam, kad tai yra naujoji jo žmona. 
Jis su ja puotavo ir valgė saldainius. Jam 
buvo neramu. “Pinigų daug, — sakė žino 
nai, — tu žiūrėk, vagys ateis. Geriau tu 
nueik uždegusi žvakę ir pažiūrėk!”

(Bus daugiau)
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Svetimi mus nešildo, ne tautiškos, 
saviškos šilumos neineša

Savos šilumos neškime į savo namus

tauzijimų lės bedieviškas laikraštis, argi 
tai nebus pasityčiojimas iš sa
vo tikybinių jausmų? Kų gel
bės bažnyčioje išgirsti pamo
kymai, o grįžus iš bažnyčios

gryno šaltinio, semdamiesi ty
ro švaraus peno savo protui ir 
sielai. Taip darydami, pasielg

sime taip, kaip mums pride
ra elgtis.

Kun. 0. Briška

užsiprenumeruoti, prikalbink klausytis įvairių
draugus prisidėti, jei pinigų puolančių tikybų. Taip pat ne- 
tuo tarpu negali sumokėti, tinka ir nepridera skaityti ir 
gražiai paprašyk kontestinin-(tokie laikraščiai, kurie pašie 
ko kitų kartų ateiti, bet davęs pi a mūsų tikybinius įsitikini-
pažadų neužvilk. Laikas — pi | mius ir kurie piešia tikybos jau j skaitymas bedieviškų raštų, j 
nigas. Neišpildęs pažado kon- smus ir pašiepia visa tai, kas įžeidžiančių tikybų, dvasinin-

------------------- jtestininkui atimsi valandų, ki mums šventa ir prakilnu. O kas, tautybę* Kų gelbės tie
Paug yra žmonių, kurie tei na, kuris taip' plačiai apima per kurių jis būt galėjęs'tokių laikraščių yra. Ir ne vi e-! visi bedievški raštai, jei savo

sinasi neskaitų lietuviško lai
kraščio dėlto, kad jie jau mo-

įšeivijos veikimų, eidamas su 
konstruktyviškų darbų dir- 

kų skaityti angliškai ir anglis bančia visuomene. Gali} gale, 
kuose laikraščiuose sau reika- “Draugas” viso pasaulio įvy-' 
lingu žinių pasiskaito. Bet, 'kius paskelbia, savo išvadas, Visi kontestininkai kviečia 
malonūs klausytojai, tie lai- padaro. Taigi, malonus klau- mi sukrusti, ne^ne vienas n-

du, ar daugiau, naujų skaity- nas, kuris sakosi esųs katali-1.jaukių katalikiškų šeimynų su-
tojų gauti.

Kontestininkai sukruskite.

kas, juos skaito. ! gadinsi ir nekaltus vaikelius
Tadgi iš to aišku, kad ne j papiktinsi. Laikas greitai bė-

visi renkasi tinkamų protu ir'ga ir daugiau nebegrįš

PRIEŠ PADĖKONĖS DIENĄ
SPECIALIS

IŠPARDAVIMAS 
Kainos Labai Surųažintos

ANT

kraščiai neįneša į mūsų na
mus tos tautiškos saviškos Ši-

svtojai, visi eikime kartu su žinote, kokių kontesto pozici- 
tautos gyvenimu, pasikvieski- jų gali užimti jūsų “nepriete- 

lumos, kaip “Draugas” kad !me dienraštį “Draugų” į savo liūs”. Reikia budėti, reikia 
Įneša; angliški laikraščiai, tie namus.
sa, gausingi vra žiniomis, bet m i iv • i •v i Tani vra skelbiamas jubi-
jie mūsų lietuvsko gyveninio ... . . , , x. ,... . liejims vajus, tam dešimtys
ir veikimo neapima, jie mūsų 
įstaigų ir draugijų neremia,
negarsina, jie nori tig atimti

tam
mūsų talkininkų pasiryžo a- 
plankvti ko daugiausia lietu
vių namų

iš mūsų tų, ko brangaus iš 
savo tėvynės esame atsivežę!+ollr f
— mūsų gražių kalbų, papro
čius. Mes lietuviai tik savo ge 
rus laikraščius skaitydami (

j darbų, 
talkų!

sielai penų ir tuo būdu daro j 
didelę klaidų. Pasirinkimas! 
tinkamų skaitymui raštų kaip! 
tik ir yra vienas iš svarbiausių 
mūsų kasdieninio gyveninio

Tadgi tenebūna taip trum
pas ir brangus laikas gaišina
mas nereikalingų raštų skai
tymai. Mes šiandien turime

RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ
ABEJOSE

Praplės Fnrnitn Co. Krautuvėse
kiekvienų minutę išnaudoti, 
kad nepaslikus užpakaly.

Neužilgo pradėsime skelbti
kontestininkus ir .kuris kokių |greitai prabgga. Tadgi Jabai 

^a* įišmintinga yra tinkamai ir nau

jau pakankamai įvairių ii 
Tei (tinkamų raštų. Tadgi negali-

Laiko trumpumas lne dejuoti jų stokos. Su- 
Žmogaus amžius trumpas ir naudokime savo laisvų nuo

pozicijų konteste užima. darbo laikų, ,šviesdamiesi iš

j. Palengvinkime jų kuriems kus tikras surprizas, dingai laiką, sunaudoti per tų
eikime “Draugui” į

Kontestininkai lanko visus.

nes pamatys tai ko nesitikėjo.

Didžiosios galybės vakaras.

STEBĖTINAS RADIO 
PASIULIJIMAS

Tik prieš padėkonės dienų 
duodama $10.00 dovanos su 
pirkiniu kiekvieno Naujos Ma
dos pilnos mieros 8 tūbų ar 
daugiau radio. Pavvzdis;

Šis R. C. A. Victor Kombi- 
.nacijos Radio 1932 metų ma
dos su gramafonu pilnai įren
gtas su R. C. A. 8tubom ir vi
skuo, vertas veik 3 sykius tiek. 
o dabar mokėsite t i k 
$99.50 ir gausite virš- 
minėtų dovanų.

Gr
PASAULY LAIVAI

e i c i a u s itrumpų laikotarpį. Skaityda
mas netinkamus ir žalingus 
raštus, gaišini laikų: skaity
damas gerus raštus, naudin
gai sunaudoji laikų.

Katalikiškos šeimynos ypač 
turi būti atsargios ir protin
gos, pasirinkdamos spaudų, 
jei nori, kad jų vaikai būtų 

rėmėjas deda pastangų, i dori, teisingi ir geri katali
kai. Vaikai dažnai ima pavyz 
di iš savo tėvų, vaikai klauso
si kų tėvai šneka; vaikai da
boja kaip jų tėvai elgiasi; 
vaikai seka kokius raštus tė
vai skaito. Tadgi, kad nei š ve s - 
tum savo jaunų kūdikėlių į 
blogų kelių', turi skaityti ka
talikiškus raštus palaikyti sa
vo spaudų ir savo jaunuosius 
šeimynos narius prie to pra-

Mūsų didžiosios galybės va
karas įvyks Roselande, III., 
Visų Šventųjų parap.

Mūsų kontestininkai, įstoję 
tegalime turėti pilnų pasiten-Įj kįinų spaudos dienraščio 
kinimų ir matyti savo tautos <»])raug0>> piatįnimo darbų, ateinantį sekmadienį, lapkr. 
pažangų', jos ateitį stiprinti,1 ]anko kiekvienų biznio įmonę, 29 d' Gerk kleK kmL J PaS' 
kultūriškai kilti ir savo tautų 1 kiękvienų draugijos susirinki- *auskas įžymūs visuomeniniu 
ke*ti. Įnių ragindami pasikviesti į sa

Dėl to šiandien jokių būdu | vo namus draugų' — dienraštį 
negalime įsivaizdduoti sau lie' “Draugų”. Jie yra savo rū

kas ir uolus katalikiškos spau 
dos
kad vakaras kuogeriausia pa-

(J--------- t-- . ----- -------- ---------- 1 -«---------CJfc - ~ - V — ’ - .

tuvį, į kurio namus neateina :sies misijoninkai. Tat, reikia • .* v • • '• • • • Visirl iiinro c Plvon n>n o lm-mo ’m rlar’ha r\Q ei cirontimo ofianci* ‘dienraštis “Draugas”, kuris (jų darbų, pasišventimų atjaust. 
visos tautos gyvenimu gyve-įJei vienas neišgali dienraščio

Prašau Į Mano Kampelį
------------ Rašo prof Kampininkas---------------

Dabar ant “tautiečių’

roselandiečiai iš anksto 
kviečiami atsilankyti. Bus iš
dėstyta, kas didžioji šių laikų 
galybė.

MŪSŲ REIKALAI

(Tųsa iš 2 pusi.)ir aš pasirengęs tėvų parduoti,
cilmokratų pūdymo eina dide- pasirengęs už tave velniui sa- nai, apkrėstas ir miršta. Taip tinti. Kų gelbės katalikiška
lis faitas, kas turi būti SLA'vo dūšių parduoti. Eikš, o jau panašiai nešvarus spaudos parapijos mokykla, kų gelbės
prezidentu, sekretorium, iždi- mieliausia, į mano kišenių dėl šlemštai apkrečia žmogaus pro dvasininkų patarimai jei na-
ninku ir e. t. c. Tarpe žmonių, žmonijos gerovės...” tų. Ir doras žmogus, ilgų laikų muose nebus tinkamos t.var-
pasirodė ir asilų, priklodui,

BREMEN
EUROPA
Mažiau Negru 5 Dienas Ant Vandens 
per Cherbourg—6 dienos per Bremen

Speciali* trūkis iš Bremerhaven i

TIK 7 DIBNOS Į LIETUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu lfflvu į

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos i ab} pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vietinj agentą, arba 
130 W. Randolph, St 

Chlcago, UI.
M O R T H O KR M A N

LLOYD
ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

Valgomų Kambarių setai už pusę kainos
Šis gražus 7-nių šmotų Kombinacijos riešuto medžio 

setas, padidinamas stalas ir 6 kėdės su gražiom sėdinėm, 
vertas $75.00 dabar prieš padėkonės dienų kol teksime 
parduosime tik po ....... $39.50

niuose nebus tinkamos tvar 
skaitydamas vien tik bedievis- kos? gen,5s, jei rat sien0R
kns laikraščius, sugenda ir kabOs kryžius o ant stalo gu- 105 w. Adams St Km. 2117 
tampa panašiu į anuos nepa-_________________________ i

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

Telephone Roosevelt

Clevelando “tautiška” gazie-
įn lCG'f'O'f’A ■f’lln’D lniT*lQ
prieš' nominacijas tik"galv, 1,is ^^linkas, taipgi iinstrau- dorjį rašytojus/
pro tvorų iškišęs laikė. Vadi- nas cilmokratas Gugis, ba jis 
nas, “tautiečiams” ir cilmo-1^gelbėjo $175.000 turto. Kitas 
Ii ratams nelerurva nasirinkti iždininkas nebūt toks kytras:i ratams nelengva pasinnKti ailtnmnbilin g«« kasdieniniam savo gyveni elementų, iš visų kraštų svieto
kondidatus Pildomoįan Tary-ispaJn* 14 d- but automoblllu 6 . . girių visokių medžių aliejų. Deks-

'su iždo globėjais iš Chica^OS mUl Paslrenka tokius naudin- nio Galinga Mestis kaipo saulės spln- l'On. • i' 6J 6 ..... j i i i dūliai, pasekmingai gydo: Reuma-
į Pittsburgų važiavęs, tų tur- reikalingus dalykus, ko- tlzmą, Rankų, Kojų, Nugaros skau- _______

Cilmokratai bažiiasi kad MelOT0 bankon vež«s> ne’ W jam tink“ ir yra naU<Jin'
SLA p “u tur, S Fo: toii Lima, O., su antomobiiia. Neima pirmutinio, kuris į w ^7^'

tunatas, Bostono Maiklo tėvo ' j... po to ab «.v Sub“~
asnbišknq frantai kuris annt vaziavęs Pittsburgan jau be iaiP eigaamasis, TinKamai ir verta auk8O klek jt patl sverla 8Uljg « iki 9 v*l

' .. . ‘ ’’ , tukstančiū “Plėšikai” būt au Protingai elgiasi. Juk ne kiek- naudos gydymo. Gvarantuojam: jeiguliiaikių gazietos ,yra įrodęs, luKstaneiU‘ riešutai DUl aa . nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra-I
. v. « fnmnl’nlin ni’voT'fo V1GT13,S (lBlktaS, kllT*lS 1S "DinilO žinalm. Parsiduoda, visur. Klauskitekur ,0 S.rd.8 » norą. hnks tomob.l., atvertę bonus pas P o.scoveky

• Iždininkas turi būti dabarti
NAUJAS IŠRADIMAS

..... I DEKSNIO GALINGA MOSTIS, I 
Laikraštis reikia prisirinkti ) kurios pasaulis per šimtus metų lau- 

Vinlr./Ant. » kė jau yra- gatava. Deksnio Galinga Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800Kiekvieas protaujantis zmo- Mo8ti8 y'a 8Udaryta » 18.kos 8klrtln. j__________________

9090

1 A. SLAKIS
ADVOKATAS

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896
1 iiuiat -Lili 1\O“ I X J A * 1 taip. X7JCjX\.H«XN O INCjVV D1SLU

la” mm m “Tk™” nni 1 ėmę ir automobiliu vėl ant iž- zvilgsnio atrodo tinkamas, yra ojntment. Kama 75 centai, 
la . mum. iragi.s net pi k- į.................. „,n^nmia Tx.k«; „„1: DEKEN’S OINTMENT
ceriu buvo parodęs tuos Fur-, din^nko užvertę, 
tnnato “norus”, kaip jis atsi- Šitaip aiškina savo mai- 
klaupęs prieš “panų Liberty” kiams Bostono Maikio gazie- 
(dolerį) jai šnekėjo: “Už tave ta.

“Draugo” Sieninis 1932 
Metams Kalendorius Jau

GATAVAS
f

GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 
AGENTUS IR “DRAUGO”

T ALININKUS

naudingas. Labai greitai gali
ma apsivilti, tinkamai neapsi
žiūrėjus I

l Taip jau ir su raštais. Jų 
šiandien yra devynios galy
bės rašoma ir spauzdinama 
Laikraščiai ir knygos bruka
mos kiekviena proga. Kadan
gi taip yra, tai labai gerai 
reikia apsižiūrėti ir pasirinkti 
tą laikraštį, kokis būtų nau
dingesnis ir tiktai mūsų na-

CO.
HARTFORD, CONN.

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūslės už
degimo Ir vidurių užkietėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petltų, sumažina gazus vlduTluose 
Ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Preke $1.00. Rašykit lietuviškai |

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

Waukegan, m.
mams. Katalikui žmogui tinka

Sekmadieniais Chicagoj pardavinėjami prie visų 
lietuviškų bažnyčių;

Visi dabar pirkitės tų kalendorių ir siųskite saviš
kiams į Lietuvą.

KAINA 25c. Kitų kolinijų, agentai prašomi tuoj 
siųsti orderius.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted 8t. Tel. Victory 0682 

Valandos — 7 Ik) 9 vaka.fS
TTtarn.. Katv. Ir Rubatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At-Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su- 
batos nuo 7:30 Iki 9 I

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381

Parlor Setai parsiduoda už mažiau kaip wholesale kainas
Dabar prieš padėkonės dienų yra stebėtinai gera pro

ga Peoples Fumiture Krautuvėse įsigyti gerų setų pus
dykiai. Gražų naujos mados Mohair setų 2-jų šmotų ver
ta $85.00 už tik . .. $44.00

Gražiausi Mohair setai visokių spalvų verti $125.00,
dabar tik po ........... $58-00

Mes esame patys sellyciom setų išdirbėjai.

Gražus Slcarvadų 
Setai parsiduoda 

už Vž kainos 
100 šmotų skar- 
vadų setai gra
žiausio padarymo 
verti 835.00, da
bar po

£16.95
32 šmotų setai, 

verti 86.00 dabar 
PO

^295
Len.yi'ūs išmokėjimai pritaikinami visiems papai išgalę

4ITT-I3 ARCHER AVĖ. CM RICHHOMD ST

4177-83 Archer Avė.
Kampas Rlrlimond gatvėn

Lafayette 3171

2SM-4O W 63"! ST. S MAPLEWOOO Mfll

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplevvond gatves

Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

BULL RUNN——H« Remembered In Ali Aboul 100 Tfcmft But Unfsrtitnalely He Ovcrloofctd One Poor. Littlc Mtssly Ittm!
■ 1 1 •— 1 ’ 1 i x,L. _ *" ? - 1 S ----- - r~~ '. _ . ___ _ /..„A z
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DRAUGAS AntraEKenTs, LapPr. 74, 193T
Roderick Moceachen, D. D.

KRIKŠČIONIŠKASIS GYVENIMAS IR MEILĖ»
Vertė Sąmatą

mylėtumėte” (I Jon. Rili, iko iš to nesitikėdami. Tuo- 
34). Įmet jūsų užmokestis bus gau-

Krikščioniškojo gyve- I'“"8’ ir bflsite Aukščiausio
nimo norma jo va,kai; nes Jis nialoning™

nedėkingas ir piktiems’ (Luk.
Šv. Povilas nurodo, kaip 

Meilė yra ypatingoji kriko- ir velnio vaikai. Ki«k™““ | bl.oliikoji arba artinlo meU{ y. 
ėionių žymė. Jie galima pažin- kurs nėra teisus, yra ne iš Die-r r# kriksJioniškojo gyvenimo 
Ii dėl tos broliškos jų tarpu- ve, taip pat kas nemyli savo „„.„m “Niekam nieku kitu no 
savio meilės. ‘‘Iš to visi pa- brolio. Nes ta yra žinia, ku-
žins, kad mano mokymai”, sa riy girdėjote nuo pradžios,
1*0 Kristus, ‘‘jeigu turėsite tar,kad mylėtumėte kits kitų,” (1 
pusavio meilę (.Jon. XIII, 35). Jon. III, 10--). Meilė yra ti- 
Kristus atėjo šion žemėn vi- kėjimo pagrindas mūsų gyve-
sy žmonių suvienyti į vieny di niuie: "Mano vaikeliai, nemy- i „egšisk ir
dingų broliškų bendrijų. laimėkime žodžiu, nei liežuviu, bet kiekvienas kitgs įsaky„las yra 
yra didingas idealas, kurį Jis darbu ir tiesa. Tuo mes pa

būkite skolingi, kaip tik kad 
kits kitų mylėtumėte; nes kas 
artimų myli, tas įvykdė įstaty
mų, 'nes įsakymai: nesvetinio-

VI, 35).

Nei jokia kita dorybė negali 
gyvuoti be meilės. Ji yra gy
vuojąs krikščioniškojo gyveni
mo principas. “Jeigu aš kalbė
čiau žmonių ir angelų kalbo
mis, bet neturėčiau meilės, tai

nepadeda” (I Kor. XIII, 1- 
■
Tadgi vien tik paviršutiniuose 
darbuose nėra meilės. Tai yra 
toji didingoji meilė, kuri pri
sipildo, mūsų širdys su pasi
aukojimo malone ir kuri, jei 
yra ugdoma bei tobulinama, 
tai duoda tikrojo krikščioni- 
nio gyvenimo gražiausių vai 
šių.

Dykai Kalakutas

leriauk, neužmušk, nevok, ne-įbilfflau kaiP žvangantis varis ir 
skambančios kanklės, Jei turė
čiau pranašivimo dovanų, ži
nočiau visas paslaptis ir viso
kį mokslų; jei turėčiau visų ti
kėjimų, taip kad galėčiau per
kelti kalnus o meilės neturė
čiau, aš esu niekas. Jei išda
linčiau visų mano lobį betur
čiams valgydinti ir jei duo
čiau savo kūnų sudeginti, bet

apimamas
įsakymas yra 

šiuo pasakymu:
atnešė ir pasiūlė pasauliui. Ir, žįstame, kad esame iš tiesos” ,Myl_k sflvo artįm^ Raip patg
kadangi Dievas yra visuotinis (1 Jon. III, 18--19). Meilė 
visų mūsų Tėvas, tai visi mes yru tai tikėjimo žibintas: 
esame broliai. Tasai brolybėsDievas yra šviesa Ir Jame nė 
ryšys buvo sustiprintas meile J ra jokios tamsybės... Jeigu 
kuomet patapome Dangaus vaikščiojame šviesoje, kaip ir 
bendrasūniai su Kristumi.! Jis pats yra šviesoje, nes turi-
Pati dvasia duoda liudijimų me su kitais draugystę... Kas
mūsų dvasiai, kad mes esame myli savo brolį, tas pasilieka
Dievo vaikai. O jeigu mes e- 
same vaikai, tai ir tėvainiai: 
tėvainiai Dievo ir bendratė- 
vainiai Kristaus” (Rom. VIII,
16 - -17). Dar-gi esame sujung 
ti Kristuje, kaipo viename gy
vajame kūne, Bažnyčioje:
“Mes daugelis esame vienas 
kūnas Kristuje, ypač gi esame 
kits kito nariai” (Rom. XII,
5). Broliškoji meilė yra tikra
sis dvasios gyvenimo reiški
nys. Tai pareiškiama, kaipo 
perėjimas iš mirties gyveni
mam “Mes žinome, kad perė
jome iš' mirties į gyvenimų, 
nes mes mylime brolius. Kas 
nemyli, pasilieka įnirtyje” Djneraat0?” 
Jon. III, 14) Tas, kuris tikrai; 
myli savo artimų, tai pasaky-Į 
ta, kad yra gimęs iš Dievo, i 
“Mylimiatisieji, mylėkimės vie i 
ni kitus, nes meilė yra iš Dife- 
vo; ir kiekvienas, kuris myli, 
yra gimęs iš Dievo ir pažįs
ta Dievų. Kas nemyli, tas ne
pažino Dievo, nes Dievas yra 
meilė” (I Jon. IV, 7--8). Tai 
yra per meilę, kad Dievas gy
vena mumyse: “Jei mylime 
vieni kitus, tai Dievas pasilie
ka mumyse ir Jo meilė yra mu 
myse tobula” (I Jon. IV, 12).
Kristus mums paliko kilniau
sių broliškos meilės pavyzdį:
“Tuo mes pažinome Dievo mei 
lę, kad Jis guldė už mus sa
vo gyvybę; ir mes turime gul
dyti gyvybę už brolius” (I 
Jon. II, 16). Tai yra broliš
koji meilė, kuri atskiria Die
vo vaikus nuo šėtono vaikų.
“Tuo pasirodo Dievo vaikai

šviesioje, ir jame nėra papik
tinimo” (I Jon. I, 5--7; II, 
10).

Taigi, broliškoji meilė yra 
pagrindinis krikščioniškojo gy 
veninio principas. Tai yra mū
sų meilės į Dievui įrodymas. 
“Tų įsakymų turime iš Dievo, 
kaB kas myli Dievų, mylėtų 
ir savo brolį” (I Jon. IV, 21). 
Ne vienas negali tikrai mylė
ti Dievo, jei nemyli savo arti
mo. “Jei kas sakytų: aš myliu

save. Meilė nedaro nieko pik
ta artimui. Taigi, įstatymo į- 
vykdymas yra meilė (Rom. 
XIII, 8--10).

Kristus išaiškina kilniausių 
j pobūdį krikščioniškos meilės, 
kurių Jis norėjo, kad vyrautų 
taip Jo išpažintojų. “Jūs gir
dėjote, kad buvo sakyta: My 
lesi savo artimų ir nekęsi sa 
vo priešininko. Aš gi jums sa 
kau: mylėkite savo priešinin
kus, gera darykite tiems, ku
rie jūsų nekenčia, ir melskitės 
už persekiojančius ir šmeižian
čius jus, kad būtumėte vaikai 
jūsų Tėvo, esančio Danguje, 
Kurs leidžia savo saulei ūžte- į 
keti ant teisiųjų ir neteisiųjų. ' 
Nes, jeigu jūs mylite vien 
tuos, kurie jus myli, kokį gi

neturėčiau meilės, nieko man

Dievų ir nekęstų savo brolio'turėsite užmokesnį? Argi ir f 
tas melagis. Nes kas nemyli ’muitininkai tai nedaro?” f
savo brolio, kurį mato, kaip 
gi jis gali mylėti Dievų, kurio

(Mat. V, 43--46). Meilė ture-f 
tų būti ir dosni ir neturi eitiį

(I Jon. VI, 20). Kr- (iš savimylos. “Jūs verčiau1
istus įsteigė žemėje broliško- įmylėkite savo priešininkus, ge
sios meilės Įstatymų: “Aš 
jums duosiu naujų įsakymą 
mylėti kits kitų; kaip I aš jus 
mylėjau, kad ir jūs kits kitų

ra darykite ir skolinkite, nie-

Metinės Sukaktuves

ONA ŠVEIŠČIUKĖ

Mirė lapkričio 26 d.. 11*30, o 
pt> gedulingų pamaldų flv. Jur
gio parap. bažnyčioj palaidota 
Sv. Kazimiero kapinėse.

Liūdnoms molinėms sukaktu
vėms paminėti užprašėme šv. 
Mlftlaa. kurios Įvyks Sv. Jurgio 
parap. bažnyčioj ketverge, lap
kričio 28 d. 1931 m. 7:30 vai. 
ryte.

Visus gimines, draugus, pažį
stamus Ir kaimynus Širdingai 
kviečiame Į tas pamaldas atsi
lankyti ir pasimelsti, kad Gai
lestingasis Dievas Onos sielai 
sutelktų amžiną atils). Už atsi
lankymą Į pamaldas visiems 1S- 
anksto tariame ačiū.

Nuliūdusį: švelšėlų šeimyna. 
1136 Indspendence Blvd.

PADEKAVONE

.t
A|A

BENEDIKTAS
BUTKUS

kuris mirė lapkričio 13 d. 1931 
m. ir palaidotas tapo lapkričio 
17 d., o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, * 
kurie suteikė Jam paskutinį pa
tarnavimą. (

Mes atmindami Ir apgailėda
mi jo prasidalinimą iš musų ta
rpo, reiškiame giliausią padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus 
draugams. Dėkavojanie musų 
dvasiškam tėvui J. M. pralotu! 
Krušul ir asistentams, kurie at
laikė Įspūdingas pamaldas už jo 
sielą ir pasakė gražų pamokslą: 
dėkavojame graboriui A. Masal
skiui, kurs savo geru Ir man
dagiu patarnavimu garbingai Ji 
nulydėjo J amžinastį; dėkavoja- 
rtie grabnešiam Keistučio Spul- 
kos direktoriams ir visiems, ku
rie palydėjo Į kapines sudary
dami didelį skaitlių automobi
lių. Pagalios dėkavojame visie
ms dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o lau musų mylimas 
Benediktai sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Nuliūdę: Moteris Antanina ir 
Giminės. i

ONA JURKAITIENE
po tėvais Stegvilattė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 21 d., 11:30 vai. vak. 
1931 m„ sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Bata
kių parap., Akstinų kaime. Pa
liko dideliame nubudime vyrą 
Kazimierą, sūnų Petrą, 14 me
tų, dukterį Oną, 7 metų, dvi 
podukręp — Marijoną Tayior 
ir Levusę, du posūnius — Jo
ną ir Antaną, aeserį Petronėlę 
Garjonienę, du brolius — Pet
rą Ir Juozapą Stegvilius, žentą 
Arly Taylor, dvi brolienes ir 
švogerį Petrą Garjoną Ameri
koj, o Lietuvoj motiną Kotry
ną ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 8127 Normai Avė.

Laidotuvės Įvyks seredoj, lap
kričio 25 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Sv. Juozapo parapijos ba
žnyčią, South Chlacgo, kurioje 
atbus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jurkaltlenės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą Ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Val
kai, Podukrčs, Posūniai, Sesuo, 
Broliai Ir Glftilnčs.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudėikis. tel. Yards 1741

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

Kiekvienas pirkdamas BUDRIKO krau
tuvėje Radio,. Skalbiamą mašiną, Parlor Se
tą, Elektrikinę ledaunę gaus DYKAI didelį 
KALAKUTĄ.

Metinės Silkaktuvės

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

t -f
-Pr

A. A.
URŠULĖ ABARA- 

VIC1ENE
Mirė lapkričio 25 d., 1930, o po 
gedulingų pamaldų Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. baž
nyčioj palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse. BUVO sulaukus 27 m. 
amž., kilus iš Vedžikiemlų kai
mo, Dūkštų par., Ežerėnų ap. 
Paliko liūdinčius vyrą Nikode
mą Abaravičių, sūnų Leonardą 
ir gimines. \

Taigi jau metai sukako, ka* 
mano mylima gyvenimo draugė 
ir mano sūnelio motinėlė atsi
skyrė nuo musų. Metai yra tai 
ilgas laikas, bet tas širdies 
skausmo nepagydė ir nepama
žino. Kur tik einam, ką tik di
rbam nelaimės vaizdas vis a- 
kyse stovi ir širdį spaudžia. 
Kol Dievas mus gyvus užlaikys, 
tol mes tavęs ireuįpiiršlm. To
dėl dabar metams sukakus už
prašome šv. Mišias tiž a. a. 
Uršulės sielą. Tos šv. Mišios į- 
vyks seredoj lapkričio 25 d. 7 
ir 8 vai. ryto Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. par. bažnyčioj.

Į tas pamaldas visus gimines 
pažįstamus ir kaimynus širdin
gai kviečiame atsilankyti ir pa- 
simelsti, kad per malonę Gai
lestingojo Dievo užšviestų a. a. 
Uršulės sielai amžinoji šviesa.

Nuliūdęs Vyras ir Suims.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, museular rheu- 
matic aehes A paiiw,apply Mua- 
terole, tire "counter-irritant”

AT ALL DRUGGIST3

CHEESE

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau 

ni, kreipkis į mus 
»»c. už 6 — už 10 

Sempeiis — 10c.

»RO»AK CORPORATION -.
**$£1 • ■I.•■••.SBM Rase* Oe., las. 11

AM FIIIT AVINUI

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizlkuokit su 

apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Pri- Dykai 

siųskite braižinį ar mo
delį arba rašykite dėt

Nemokamos knygutės 'How 
to Obtain a Patent’ ir 
'Record of Invent.’ forintas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

4S-A geeerity a Ceameeetel
Benk Beilsint

(Dlrectly aeross Street Irom Patent Offleel 

sAuington. d. c.

ASIKRATYKlT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprt- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

Naujas Philco radio ir fonografas sykiu, 
groja gražiai rekordus taip pat ir radio. Kai
na dabar........... S110.00

$50-00 duodame nuolaidos už jūsų 
seną viktrolą ar radio, nežiūrint kokios ver
tės senas radio ar vietrola būtų.

Dabar yra gera proga įsigyti naują, puikų 
Philco radio, radio kombinacija, tiktai
už 060.00

Įmokėti tiktai 05*00s o kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimas.

»

Jos. F. Budrik, Ine.
3A-I7-2T So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167
Lietuvių gražūs programai leidžiami kas 

nedėldienį iš stoties WCFL, 970 kyl. nuo 1 
iki 2 vai. po pietų ir kas ketvergas iš stoties 
WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakare.

—~—

MLLY'S UNCLE ' I

__ ____ — _____
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Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t 1 s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekos

Vai.: 9-9 Gcero, III.

KN1GHTS OF LITHUANIA 
BOYVLING LEAGUE

YVest Side 
Providenee 
Bridgeport 
North Side 
S. Chicago

Gary, Ind. 
The League

W
24
23
15
12

9.
7

L
6
7

15
18
21
23

finished!

Per.
800
767
500
400
300
233

their

ped that the So. Chicago teain 
will continue their good work 
and inerease the aniount 
competition in our league.

SO. CHICAGO 
C. Kibelkis 181 
Zevatkauskas 167
Peciulis
Lash
A. Kibelkis

193
140
174

199
178
168
150
154'

After winning their first Zanih Brid. 
garnte of the series against j Rūkas Gary 
North Side, Providenee had i Micevieh 

°* extend*ed their winning strea:<:A. Kibelkis 
to 16 in a row, North Side ” 
playing with four nien ageinst
their opponents five took the 
second contest by a niajority 
of 30 maples tlius terminat- 
ing the long string of vieto- 
ries. The finai went to Pro- 
vidence.

Brid.

165.11 ( 
166.18' 
165.6 '» 

164. 19

MASINA, N. H.

DAKTARAI
Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6659

BR. P. Z. ZALATORtS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 8. Artealan Avi

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
t Iki 8:30 vakare

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6350

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

CHICAGOS OFISAS: | KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. || 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt 
nyčlomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v., vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 32«2

Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

210
182
183
168
168

first third of the season and 
the showing of the teams was 
as you see above hy the stan- 
ding. The ending of the f irsi 
third rof the season found that 
South Chicago teain is finally 
awakening from its prolonged 
slumber for it administered 
the Bridgeport team two de- 
feats in their three encoun- 
ters of the evening. It is ho-

855 849 911

BRIDGEPORT 
Urba 179 2(M 177
Micevieh 127 201 181
Zanib 181 219 156
Carpson 167 189 144
Gramont 180 181 203

J’ROYTDENCE 
Rimkus 207 258
Rasbid 153 163
Racinskas 180 180
Bakutis 196 136
Cernauskas 179 135

198
179
194
124
167

915 872 862

834 994 861

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 So. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4*88.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

NORTH SIDE,
Drazdauskas 183 199 162
Naikelis 160 182 151
Dummy 135 135 135
Manstavich 154 173 18§
Kisiel 198 213 175

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply>’-A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

narna.
3319

830 902- 811 
Gary, Ind. were the unfor- 

tunate team who had met 
YVest Side lašt Tuesday. Th? 
result was three more games 
were added to the lose eoluinn 
of the Gary representativeg in 

, our league and the further as- 
surance of the lašt plaee. Ga
ry had won only tiro gaures 
in their lašt 21 starts. Come 
on fellows hack up and sliotv 
us some more of that pep ana

Nashuaiečiai džiaugiasi su
laukę naujo klebono, gerb.1 
kun. dr. Antano Bružo. Tuo-! 
jau visi parapijonai sumanė su ! 
sengti savo klebonui pagerbi- j 
mo vakarienę lapkr. 15' d., va
kare. Netikėtai atvykęs kun. 
N. P. Karkauskas (New Ha- 
\en lietuvių klebonas), pasi
kalbėjo su rengimo komisija 
ir tuojau buvo paimta di
džiausia miesto svetainė. 
Mums, Nashuiečiams, rengia
moji puota ko puikiausiai pa
sisekė; žmonelių tiek priėjo, 
kad svetainėje netilpo, daugu
mas turėjo grįžti namo. Be lie
tusių, buvo ir svetimtaučių 
garbingų ^svečių, kurie visi 
maloniai sveikino kun. A. Bru 
žų. Jam suteikta maža dova
nėlė. Tad garbė Nashua,ie 
čiams, sulaukus* tokio darbš
taus klebono. Tegu Dievulis 
laimina darbuotis ilgus mete
lius!

Dar reikia priminti, kad Na

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 YVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YDŠKA

EZERSKI
LIETUVIS ORABORIUg

O f 1 g a g

4603 S. Marshfield Avenue
T«4.- Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. TaLmarn Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tardą 1138 
Chicago, III.

Turiu automobilius viso 
kiems reikalams. Kaina priei Į spirit which you had during 

of the
AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 YVEST 18 STREET

Tel. RooMveit 7121

the first three 
season.

YVEST SIDE 
Vaičiūnas 
Gedrainis 
Dobrovalskis 
Žemaitis 
Zaura

weekst

168
206
193
181
210

19!)
179
192
169
150

213
190
185
169
213

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki S vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756_West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-8 Ir 4:39-8:84 vai. vak. Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nsdėlioj susitarus Nsdėlioj susitarus

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. . ... .
Seradomis po pietų ir Nedėldieniais , H18J; 6541 OO. Albaijy A.V6., 

tik susitarus
2422 W. MAROUETTE ROAD Tel. Prospeet 1930.

shua’os lietuvių kolonija neina i

Ofiso Tel. Vlctory 3687
bet kurių dienų gali atšalti.1 ot Rez- Tel- Hemlock 2374
Todėl be anglių rizikinga būt.' DR. J. P. POŠKA
Jei dar neturi anglių arba 3133 & HALSTED STREET

, nedaug teturi, tai tuoj pašauktė tokio gražaus būrio žmonių
kaip per pagerbimo vakarie- , . v ,, ... . x,\t \T , ■ ........ ta pnes Padiekones Diena. N e-nę. Valio, Nashuaiečiai. •• •■- 
Garbė visiems ir mūsų gerb. i 
klebonui! Tegu Aukščiausis su 
teikia palaimų ant visados!

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v 

NedėlioJ pagal susitarimą

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

GARY, IND. 
Rūkas 
Sirvinskas 
P. Pažėra 
Pajor 
J. Pažėra

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

R

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. California Ava• " ' . ?' *'■ ■
Nedėliojo pagali sutarti

Tel. Wentworth 3000
, Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTE81AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. VaL: Kuo 3-( po 
piet Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

iCalumet 3482 ir bus pristaty
ta prieš Padlėkonės Dienų. Ne 

; būkit* be anglių per šventes.

DENTIST AI1

Jonelis

APIE ANGLIS

Geo. P. Taylor Jr. Coal Ce. 
praneša:

Nors orias tebėra šiltas, bet

AKIŲ GYDYTOJAI:

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

958 889 9701

144
156
139
155
192

19&
121
186
183
181

200
136
163
184
184

786 870 867

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

palengvina akių {tempimą kuriz 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemikno, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regyatę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valltučiama

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

180.23 KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM-
18019 PĄ kAJK4 SU NAUJU IŠRADIMU 

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

M. Canal >222

DR. G. I. DLOŽIS
DIMTIlTil

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Vaiandoa Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 1( ryto 1U 2 vakare

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Ned. ir šventadieniais 10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAlLISTAS

Džiovų, Moterją ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 1(—12 nuo 2—ė po 

pietų: 7—8:2( vakare 
MedėUomhc 1« iki 12 

Telefonu Midway 2880

191.10 
190.6 
188.-3 
186 
184.15
183.10 
181.21

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIŠ DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 2 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Rl.

Vai.

Z

Res. Tel. Mldzray 6612

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAM IK CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1712
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedeliate 

ir Ketvergais vakare

Racinskas Pro v.
Zaura W. S.
Vaičiūnas W. S.
Gedrainis W. S.
Kisiel N. S.
Gramont Brid.
Žemaitis W. S.
Bakutis Prov.
C. Kaminskas W. S.
Carpson Brid. 179.7
J. Pažėra Gary 178.18
C. Kibelkis S. C. 178^
Urba Brid. 177.14

I Cernauskas Prov. 176.26 j 
Dobrovalskis W. S. 175.12
Drazdauskas N. S. 172.7

[Rimkus Prov. 171.18
INaikelis N. S. 170.21
Pajor Gary ' 169.10
Manstavich N. 8. 168.24
Pečiulis S. C. 167.10
Lash S. C. 167.5
Rasbid Prov. 167.2
Zevatkauskas S. C. 166. 28

Tel. Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenus 

Tel. Pullman 086(
Oasaa X-Ray, etc.

Tol. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AUŲ SPECIALISTAS

Phone Hemlock 20(1

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Oas Eztractlen
▼ai. 9-9 Ned. 9-12 

(R(( MO. Wk«TlBR.N

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rucidencljos Tel. Plasa 3200

VALANDOS:
Nuo 1( iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 Iki 12 dieną

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Wa0hingtOB 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

L L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo ( Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienlr

Tel. Hemlock 87(9

Rse. Tel. Prospect ((!•

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted at. 
Valandos: nuo 12—4: nuo

Nedėliomis: nųa M tu 12.

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Denttetas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. (707 S. Artealan Ava

Tel. Grovehill 0(17

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS **

1423 West Marųuette Road 
VaL 3-6 ir 1-9 P. M. Ketv. 9-19 

A. M. NedėlioJ susitarus

DR. B. ARŪN
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas (156 South Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant K»<

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

..,^1..^. , .
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C H I C A G O j E
WEST SIDE ŽINIOS LIETUVIŲ RADIJO 

PROGRAMA
XŠiandien atsidarys pauk

ščių bazaras 7 valandų vaka- 
re. Ryt vakare prieš “Tlianks 
giving Day” bus užbaiga, 
šiandien prie “bingo” dirba 
Aušros Vartij moterį) ir mer
ginų dr-ja.

X Penktadieny, 27 d. lapkri 
«uo, 8 vai. vakare, St. Mels 
Gymnasium Pranas Keturakis 
(Krank Ketter) Aušros Vartų

Šiandien tarp 7 ir 8 vai. va
karo, iš stoties W. G. B. S. 
(1360 ciloeycles) bus lietuvių 
radijo programa, kurių nuolat 
kas antradienį rengia Peoples 
Furniture Co. parduotuvės.

Šio vakaro programoj daly
vaus

T°w OP LAKE BOCttMD,
Šiuo norime viešai ištarti 

mūsų širdingiausių ačiū tiems 
visiems, kurie prisidėjo prie 
surengimo ir dalyvavo mūsų 
“sidabrinio' jubiliejaus” su

rinkti yra svarbių svarsty- ren«toje “surprise” vakarie-
nnj Inėje, lapkričio 15 d., bažnyti-

Pirmininkė svetainėj, ir už įteikimų
________ neužmirštamos dovanos — bal

Labdarybės dų seto

Vyčių Sus-mas
L. Vyčių 13 kp. susirinki

mas įvyks antradienį lapkr. 
24 d. Davis Sq. Park salėje, 
pradžia 8:00 vai. vak.

Prašome visų narių susi-

lui, ties Danijos krantais nu
skendo latvių prekybos laivas 
“Zaka Libau” su anglies kro
viniu. 8 žmonės įgulos išgel
bėti. “Tr.”

AUSTRIJA PARDUODA 
GELEŽINKELIUS?

cfentro susirin
pažymėtini asmenys,1 kimas įvyks lapkr. 25 d., 8 širdingiausiai dėkojame: pp. 

kaip antai: dainuos žinoma vai. vakare, Aušros Vartų pa- Ivanauskams, p. Rimkienei ir 
ponia Juozaitienė, Antanas rupijos svetainėje. Visi kvie- P' Hlipaitienei, kurių pastan- 

parapijos ir Lietuvos Vyčių Giedraitis ir Antanas Trum-Jčiami skaitlingai susirinkti. gomis ši vakarienė buvo su
24 kuopos narys turės progos Įpulis. Taip pat bus garsusis 

“Peoples Trio”. Be to, kalbės 
dr. Kazys Drangelis ir juokda 
rys Čalis Kepurė papasakos’ 
daug juokų. Taip pat bus gra- Į 
ži muzika ir kiti įvairumai

lai mėti sunkiojo svorio kumš
tynes, kuris laimėjimas duos 
Pranukui^ progos pasirodyti 
Chicago Stadium gruodžio 
(l)ec.) 4 dienų.

X Sekmadieny, lapkričio 
29 d. įvyks Aušros Vartų pa
rapijoje Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų Seimas. Sumų laikys 
kun. V. Kulikauskas, M. I. C. 
Pamokslų sakys kun. A Valan 
čius.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Lietuviški1

Rekordai
PO 35c

3 UŽ DOLERĮ
Pirmą sykį muzikos istori
joje atsitinka, kad Llfetli- 
viški Rekordai vertės 75c 
vienas, O-K ir ODEON, 
parsiduotų po 35c arba 3 
už $1.00.

BUDRIKO didelis užpi
rkimas padaro galimu.

Pianų voleliai-rolės ver
tės $1.00 po 25c.
No. 26083 Greitas Žirgelis, polka. 

Neskubėk, polka.
No. 26086 Nauja Polka, ir Buč

kio Valcas.
No. 26038 Josiu Jomarkėlin, gieda 

Jonas Butėnas.
Teka Upė Per Berži

ny. geda Jonas Butėnas.
tNo. 26078 Panemunės Valcas ir 

Plikas Kaip Tlvikas.
No. 26080 Urėdas Maiše Ir Gode

lės, dainuoja Vanagaitis.
No. 26087 Sibiro Tremtinys, gieda 

Juozas Olšauskas. 
Bemužėl Nevesk Pačios 
gieda J. Olšauskas.

No. 26094 Oi, Oia-Čia, gieda Marė 
Strumskicnė ir Petrai

tis duetas.
Ganėm Aveles, Strums- 
kienė ir Petraitis duetas. 

No. 26022 Linksmą. Giesmę Mes 
Užtrauksim, Mišras kva
rtetas.
Sveikas Jėzau Gimusia.

No. 26106 Mano Tėvelis, valcas.
Ar Žinai, Kaip Gerai, 
polka.

No. 26107 Džiaugsmo Valandos, 
Mazurka ir Kratė, polka.

No. 24108 Senelis Ganė Aveles,

valcas Ir Žaliojoj Gire
lėj, Sarsevičlus.

los. F. Birt,
3417 So. Halsted St

GERB. KUNIGAMS.

Valdyba ren«ta- TaiP Pat ačiū PP- A- 
leksynui, Petraičiui, Savickui, 

jKieliučiui, kinofilmininkui Mi 
Jiui ir vietos gerb. klebonui 
I Urbanavičiui už pasakytas va

“Draugo” knygyne galima karienės metu gražias prakal- 
Todėl nepamirškime pasiklau i Saati siuos svarbius veikalus: bas, o Sinkevičienei uz padai- 

VADOVAS SAKYKLAI navimų.
* IH j Tai buvo viena iš maloniau-
Pamokslai apie Dievo malo- ir smagiausių mūsų gyve

nę, sakramentus ir maldų. Iš- nimo valandų, kada mes pasi
leista šiais 1931 metais. Pa- jutome iš visų pusių apsuptais 
rašyta Vyskupo Kazimiero gausingo būrelio draugų ir pa- 
Paltaroko. Veikale yra 45 žjstamų su linksmais veidais 
pamokslai. Kaina .... $1.25 ir širdimis, kupinomis geriau-
KATECHETISKI PAMOKY- '*n? ~ gražiausių

"U AT komplimentu.
Parašyta kun. Juozapo By-' Šios vakarien58 surengimas

meikio. Dvi knygos. Pirmoje ,buV0 dldelis KllrPrizas-
“Tėve Mūsų”,kunS neuzmrstamai pasliks 

mūsų atmintyje.
Povilas ir Agota 

Deltuvai

svti.
Rep.

METINĖS SUKAKTUVĖS

Brighton Park -r-Lapkričio 
25 d. Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles Šv. par. bažnyčioj įvyks 
dvejos šv. mišios už a. a. Ur
šulės Abaravičienės sielų, ku
ri prieš vienerius metus per
siskyrė su šiuo pasauliu. Ve
lionė buvo padori moteriškė, 
•prisidėdavo prie visuomeniškų 
darbų ir remdavo katalikiškų 
spaudų.

Vietinis

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

A. L. R. K. Moterų Sujun
gęs Chicagos Apskritis ren
gia šaunų “Bunco Party” pas 
sųjungietę M. Paukštienę (jos 
namuose) 4318 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. Meldžiame 
prisiųsti arba atvežti savo 
dovanas minėtu adresu.

Lauksime sųjungiečių ir ge 
Irų bičiulių atsilankant lapkr. 
27 d. penktadienio vakare. Į- 
žanga 35c asmeniui.

Renginio Komisija

ŽIŪRĖK! SKAITYK!

Kas rengia? A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos Chicagos A- 
pskritis,

Kų rengia? Šaunų Bunco 
Party” (turi daugybę dova
nų).

Kur rengia? pas Sųjungie
tę (jos namuosna) Marijonų 
Paukštienę, 4318 S. Maple- 
wnod Avė, Chicago, UI.

Kas gali dalyvauti? Visi. 
kas gyvas ir kas nori links
mai praleisti vakarėlį

Kada? Lapkričio 27 d. pen
ktadienio vakarų lygiai 8 va
landų.

•Įžanga? O-gi tiktai 35 cen
tai.

iiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą,
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
tutintai iiiinnuiNiiiuiiinna

Spauda pranešė nepatikrin
tas žinias, esu Austrai dėl e- 
konominės krizės norį parduo
ti Prancūzams savo geležin 
kelius. “Tr.’-

ŽUVUSIŲ UŽ LAISVĘ 
GARBEI

Bebrynės valsčiaus lietuviai 
parinkę tarp savęs aukų nu
pirko gražų vainikų ir sudėjo 
Červonkos kapinėse ties lietu
vių kariij paminklu, pastatytu 
žuvusioms už laisvę. “Tr.”

MINĖJO VILNIŲ

— yra iš •‘Tėve Mūsų”/ 
“Sveika Marija”, “Tikiu į 
Dievų Tėvų”. Antroje — yra J 
“Iš Dešimts Dievo ir, Penkių! 
Bažnyčios Prisakymų”, Iš 

nuodėmių: Septynių Didžių- į 
jų, šešių prieš Dvasių šv., ke-; 
tūrių šaukiančių Dangun! at
keršijimo, Devynių svetimų
jų”. Už abi ............ . $1.50

Londono lietuviai minėjo 
Vilniaus pagrobimų savo klu
bo salėje. Apie grobuonišką 
lenkų žygį kalbėjo kun. Sida
ravičius, p. Bulaitis (vilnie
tis). Priimta, užuojauta vilnie
čiams ir parinkta aukų. Pro
testuota dėl polic. šaulio Ky 
barto nužudvmo. “Tr.”

VAKARUOSE ŠALTIS

DIDŽIULIS AUTOMOBILIŲ 
FABRIKAS SOV. RUSIJOJ

Buvęs Kauno miesto burmi
stras (majoras) Jonas Vilei
šis, kaipo miestų reikalų žino
vas ir teisininkas, paskirtas

v i

valstybės tarybos (senato) na-;
t

riu.

Sov. Rusijoj, Ž. Naugorode, 
atidarytas didžiulis automobi
lių fabrikas, fabrikas esu per 
metus galėsiąs pastatyti 150,- 
(XX) automobilių. <vTr.”

Anot žinių, vakarų valsty
bėse siaučia gana šaltas oras, 
vietomis ir sniegas. Tuo tar
pu Chicago ir apylinkės gy
vena lyg pavasarį. Oro biuro 
spėjimai apie šalti kažkodėl 
neišsipildo.

NUSKENDO LATVIJOS 
LAIVAS

Bal’‘U? jūroj, sprogus kati

Telefonai: ■ M a Taip, jus ga-“L Ailf’l VC ARIiLTo -579J) IiIlMli ■ W AnBlis
UŽ WHOLESALE KAINAS IS

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

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias, geriausias

Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas yardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Canal 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50 
Mūsų kainos žemesnės, ne pu visų departmentinių storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg .. ................................ tonas $6.00
Illinois Egg ....................................... ” 6.00
West Va. Lump..................................  ” 7.50
Black Band Egg ............................... ” 7.50
Black Band Lump ...........................  ” 8.50
Red Ash Erie Lump ........................ ” 9.00
Blue Grasė Lump............................... ” 9.50
Fancy Lump ....................................... ” 9.50
Pocahėntas Mine Run.......................... ” 6.75
Pocahontas Lump............. ” 9.00
Pocahontas Egg .............................   ” 9.50
PocfŪiontas Nut .............................. ” 8.50
Pocahontas Pea ............................... ” 6.50
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ................. ” 10.00
Canell Block ............. ......................... ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings ...............” 4.00
Best Grade Chestnnt ....... . .............. ” 16.00

ORDERIUOK DABAR 
Mes pristatome visame mieste.

Mes esame užbondsuoti miesto sverikal Ir kiekvienas vežimas, kuris 
išvažiuoja iš musų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tik lėto svarumą.

Lengvai ištepkite su Sloan's Linl- 
mentu krutinę. Sloan't tveika iiluma 

S. tuiildo kaip tauli. Prašalina skaus
mus. Išsklaido susikimšimų. Naudo
jamas 13 milionų namų. Nusipirkite 
iriejią bonką. 35c.

Susikimšimas, persalimai
—nuo slapiu kojų

Perilsp* č«v»ryk«i, pcrMap* drabu
žiai . . . pavojinga! Apaisaugottta 1 
nuo parialimų krutinėję. Taa ver- |^. 
iiantia, troikinantit jausmai gali bud 
palengvintas. Pabandykit Sta greita, 
paprasta būda—

SLOAN’S Liniment
PRIEŠ MOKESČIŲ 

DIDINIMĄ
IVASHINGTON, lapkr. 23. 

— Šen. Robinson’as iš Arkan- 
sas ’o valstybės yra priešingas 
federalinių mokesčių didini
mui. Jis sako, kad tas didini
mas bloguosius laikus dar la-

Savlninkas parduoda labai pigiai 
i(Parkholm Place) 3 flatų nauja na- 
Įrną po 5 kamb. Visi štymu apšildo- 
■ mi, moderniškas visais žvilgsniais. {- 
mokėti $3,000, likusią po $35 mėn. 
Arba mainysiu j mažesnį namą. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”.

biau pablo^įntų.

/ \

' R. ANDRELIUNAS 1
(Marųuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.

Hemlock 8380

Statome namus ir senus 
| priimame mainus Padarome 
j visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W, 47 St.
Tel. Vards 6423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

MARIAN HILLS, 1LL.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PADĖKOS DIENA čia pat. Visi nori tą dieną 

turėti pietums vištelę, antelę, žąselę ar kalakutą.
Jų galima gauti Marijonų ūkyje ŠIANDIE ir RY

TOJ LAPKRIČIO 24 ir 25 d. nupeštos, gatavos.
Be to ten yra ypatingų kiniškų*ančių ir gulbinių 

žąsų.

SKANIOS! GARDŽIOS!

MARIAN HILLS
63rd Street, Hinsdale, III.

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeverykų 

taisytojas praneša Marąuette Park lietuviams, kad ati 
darė moderniškai įrengtų čeverykų taisymo šapų — sboe 
repairing shop, naujame Dr. Yuškos name, 6649 South 
Artesian Avenue. ✓

Antanas Krikaiunas yra vienas iš geriausių čevery
kų (šiušių) taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate 
patyrimų. Tad lietuviai, reikalui esant, atsilankykit 
pas savo tautietį, jo darbas garantuotas ir visus pa 
tenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, UI.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS) 

WATCHMAKF,R A JEWELF,R
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
LoikrodlnlnkaM ir auksorlu*

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšles aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

* /

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREFN VALtEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6S96

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Rainos prleinamlausioa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO r rus
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RTU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

^Tel. Vlctory 1J46
DOUGLAS ELEOTRIO OO.

JO8EPH 8HAGZDA8, Rsv. 
Elektros retkmenos ir fikščle-

rlal. {vedame elektrą J namus ir 

dirbtuvės.

•1H g. Halsted 8». 1 Ancfttls


