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JAPONAI SUMUŠĖ KINUS MANDŽIURIJOJ
AUSTRUOS RESPUBLIKOJ NERAMU,

NUMATOMAS SUKILIMAS
■' \

SUDARYTAS NAUJAS ANGLIJOS
MINISTERIŲ KABINETAS

----------------

Kancleris kalba apie sunkiuosius laikus 
V o k i e t i j a i

KAUTYNES ATSINAUJINA AUSTRIJA PERVERSMO

---------- i ANGOJE
MUKDENAS, lapkr. 7. — ________

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAINŲ APŽVALGA kus šį darbą lietuvių prek.

pram. ir amat. s-ga turės a- 
JAVAI. Rugių kainos per pie 10—12 tūkstančių narių, 

rugsėjo mėnesį pabrango 2 lt. “D. N.”
10 et., kas sudaro 15 nuoš.

I Priežastis — sumažėjęs šiųme- 
' tinis rugių derlius. Šiais me
tais numatomas rugių derlius

o

Žiniomis iš kovos lauko, kinų! VIENA, Austrija, lapkr. Ii 
kariuomenė pasitvarkė ir at-1— Austrijos respublika atsi- 
sisuko prieš .japonns Nonni n'1"™“’ politinio perversmo an- 
pės apylinkėse. Vyksta smar-'gojc- Numatomas neramiu

Pienininkas R. Roemer’is, Fort Collins, Colo., džiaugiasi savo augintomis karvutėmis, štį 25 nuoš 
kurios, kaip pranešama, visam krašte yra pieningiausios.

yra mažesnis 40 nuoš. už per- 
inai buvusj.

Kviečių kainos per rugsėjo 
mėnesį taip pat 7 nuoš. paki
lusios. Kviečių šiųmetinis der
lius yra mažesnis už pernvk-

PASKOLOS SAVIVAL
DYBĖMS

Ministerių kabinetas leido 
duoti iš taupomųjų valstybės 
kasų Kauno miestų savivaldy
bei vieno milijono litų pasko
lą vandentiekio ir kanalizaci
jos reikalams. Vilkaviškio mie
sto savivaldybė gavo 200,000 
lt. elektros stočiai galutinai į- 
rengti. Tam pačiam reikalui 
30,000 lt. gavo ir Kėdainių 
miesto savivaldybė.

________________________  i Miežių ir ypač avižų kainos
BAIN’O BANKŲ KLAUSI- , rugsėjo mėn. krito. Avižų kai-CHICAGOJE

gaivalų sukilimas. Eina įvai
riausi gandai apie sąmokslus,, 

Kovos laukan daugiau ka- kai kuriose respublikos daly-* 
riuomenės siunčia japonai ir se įvykstančius sumišimus? 
kinai. Rusijos bolševikai tyli. j Vyriausybė kol kas į tai vi-

kūs susirėmimai.
LIGI 10 METŲ KALĖTI

KINŲ KARIUOMENE 
SUTRIUŠKINTA

TOKIJO, lapkr. 7. — Po 
poros dieni} smarkių kauty
nių japonų kariuomenė Mand- 
žiūrijoj sumušė gausią ki
nų kariuomenę.

Anot žinių iš Mukdeno, ki
nai didžiausioj netvarkoj at
simeta žiemių link.

KORĖJOS BAŽNYČIOS 
SINODAS

SEOUL, Koi^eja, lapkr. 6. 
— Minint 1.00 metų sukaktu
ves nuo pirmojo apaštališko
jo vikarijato įsteigimo Kore

is* šaltai atsineša, nepasiren-1 joj čia turėta §io krašto Kata. 
gusi kovoti prieš sukilimą. Ji likl? Bažnyčios sinodas. Sino- 
užginčija visus tuos gandus. ! (j0 posėdžiuose pirmininkavo

apaštališkas delegatas Japoni- 
NAUJAS ANGLIJOS joje jo b. arkivyskupas Moo-

KABINETAS ney’as. Sinode dalyvavo visi
------------- šeši Korėjos vyskupai.

LONDONAS, lapkr. 6. — ______________
Anglijos ministeris pirminin
kas MacDonald’as jau sudarė
naują ministerių kabinetą iš ROMA, lapkr.- 6. — Con- 
20 vyrų. Kabineto nariai dau- tractation’e, Kolombįjos res-

J. Senn’as, 25 m., ir jo 
žmona, taip pat 25 m. amž., 
teismo nubausti kalėti nuo 1 
ligi 10 metų. į

nos krito net 12 nuoš. Miežių 
ir avižų užsienio rinkose pa
klausai maži, o tas be abejo 

Valstybinis prokuroras Swa atsiliepia ir į Lietuvos rinkos 
nson’as uždarytų 12-os Bain’o kainas.
bankų reikalą pavedė ‘ grandu Bulvių kainos į rudenį kri-

MAS PAVESTAS 
“GRAND JURY”

Dabar Klaipėdoj įregistruo
ta 199 bedarbiai, jų tarpe 56 
moterys, tuo pačiu laiku pe
reitais metais buvo įregistruo
ti 369 bedarbiai, tame skai- 

“D. N.”3Ury * inU- Fer rugsėjo mėnesį bul- čillje 110 moterų'.
Savo keliu teisėjas Feinbe- ^0 kainos vidutiniai krito 17

įvairiose Chicagos dalyse r^’as dar ir toliau iešk°8 ™°S- 
jie išsinuomu<ftldvo kambarius turtų, kad nors kiek GYVULIAI. Bulių mažesnio
tikslu apvogti butus. Tuo bū- Augiau surasti žmonių pini- mėsingumo, avių ir kiaulių 
du jie apvogė apie 40 butų kol , kainos pastoviai laikosi, kai

ALIEJAUS SALA

MOKSLO KANKINE
pakliuvo į policijos žnyples.

NAUDOJASI RADIJU

REDONDO, Beach, Cal., la
pkr. 6. — Aštuonių mylių a,t 
stūmė nuo čia vandenyne is-Fraaeša, kad pats Bain’as kiti} gyvulių kainos krito. Di 

yra ligoninėje, kur jam atlik- dėsni kainų kritimai buvo prie-; dHelė aliejaus sala, kuri 
ta, ar gal bus atlikta, kažkokia auglio, mažai mėsingi} bulių, j Pa^engva slenka į pakraštį. Ta-

; operacija. karvių ir veršiukų.
Chicagoj plėšikai pradeda

Nonni upės apylinkėse, kurigiausia tituluočiai — marki- publikoj, yra raupsuočių kolo- naudotis radiju atlikdami plė- 
taisomas geležinkelio tiltas, zai, lordai ir kiti. Užsienių rei- nija. Tenai tiems nelaimingie- gimus. Puldami kokią vietą,
nukauta 130 japonų kareivių, kalų sekretorium yra Sir Jo- ms patarnauja tos ligos ištik • pastato arti savo automobilių,! a n ' sė3° mėnesį sviesto kainos
Kmų nuostoliai nežinomi, bet hn Simon’as, liberalas. , fa vienuolė sesuo Modesta Ra- radiją į§ licijog gto. „ " ’ «Colorado” smarkokai sv?ravo, paskutinė-
tun būt dideli. --------------------- . vassa. j p J b. - Karo laive Colorado mis ,iįenomig ėmė kristL

Kova užbaigta vakar, kadai ANGLĮfOS MIN. KABINĘ- į šiandie ji ten yra tikrame- tWS Pranesami P°heijos bu- ]aVybos metu susprogo prieš-1

™ o. __ _ SVIESTAS, KIAUŠINIAI. ,in
BEŠAUDANT SUSPROGO Sviegt0 kain0S) vidutiniai i- 

** K j maut, pastoviai laikėsi. Rug-
sviesto

įme aliejuje žuvo daug jūros 
žuvų, šiaip gyvūnų ir paukš-

Spėjama, kad tas aliejus į 
vandens paviršių iškilo iš va
ndenyno dugno po įvykusio 
ten nesenai žemės drebėjimo.

japonai susilaukė pagalbos ir 
iškėlė puolimą.

TO SĄSTATAS

Atsimetančią kinų kariuo-' LONDONAS, lapkr. 7. —1 rimentams tikslu susekti rau--veikiau dumia, 
menę japonų lakūnai pliekė o- Anglijos naują ministerių ka- j pu} perus ir priemones juos 
rinėmis bombomis. Pranešta, binetą sudaro: j naikinti. Iš visų pasaulio da-
kad tarp kinų kilo nepapras- i Keturi krašto darbo parti- lių jai siunčiami įvairiausi vai! 
ta pasiauba. Viskas palikta jos nariai. j štai, serumai ir tepalai. Tai

dicinos mokslui kankinė Ji sa- Iaams atliekami plėšiniai. Nu- 'lėktuvinė patranka. Žuvo' 1 lei- Į Kiaušinių kainos paskutiniu 
ve padavė specialistų ekspe-! 8*rdę apie savo žygius, kuo- tenantas ir 3 jūreiviai ir su- laiku taip pat krito, ypač Lo Į 

Įžeista 2 leitenantu ir 7 jūrei-tndono rinkoje. Priežastis - ; 
vjaj j finansų ir kredito krizis, ku-1

ris privedė kai kuriuos kraš-

PANAMOS PERKASO 
IŠLAIDOS

kautynių lauke.

BOLŠEVIKAI UŽ KINŲ 
PROLETARIJATĄ

Vienuolika konservativų. ‘ visa ji naudoja ir praneša a- 
Trys Samuel’io srovės libe-'pie išdavas.

ralai. , ----------------------
j Du Sinionite’o srovės libe-
' ralai. * ,

PASIRENGĘ VEIKTI

NETURI PINIGŲ

Cook’o apskrities asesorių 
komisijos turtų įkainotojas

5 PATRAUKTI TEISMAN tus prie didelio sukrėtimo ir 
mažesnio įvežamų produktų į-

CRISTOBAL, P. P., lapkr. 
6. — Ir Panamos perkasą iš
tiko blogieji laikai. Išlaidos 
žymiai mažinamos. Daug dar
bininkų paleista, kitiems su-

MASKVA, lapkr. 7. — Ta-j ŠANGHAJUS, lapkr. 6. —

“Grand jury” patraukė tei- pirkimo.
Fox’as apskrities komisijonie- sman dv* moteriškes ir tris viso to nežiūrint, Lietuvoj mažintas atlyginimas, 
rių susirinkime reikalavo iš- vy™8* Ji® visi kaltinami tur- kiaušinių kainos yra pakilu- 
laidų savo darbams vesti. Ko-, Stern o namų, Glencoe, gįos vidutiniai 20 nuoš. Tai
misijonieriai fiaskyrlė reika- apiplėšimu. Pavogta 104,000 galima paaiškinti mažesne
laujamą sumą, bet jami tuo-

rptautinės komunistų partijos KOVOS PRIEŠ INFLIACIJĄ Žiniomis iš Kiangsi provinci- jaus pranešta, kad ižde nėra
------------- , jos, tenai kinų komunistų va-' pinigų.

BERLYNAS, lapkr. 6. —'dai nusprendė tuojaus pradė-
nų veikimas Mandžiūrijoj yra Katalikų Centro partijos su- ti savo veikimą Kinijoj. Jų 
veikimas prieš kinų proleta- sirinkime kancleris Bruenin- tikslas yra sugriauti gyvuo- 
rij-atą. Kas gi veikia prieš pro- g’as kalbėdamas pareiškė, kad j'ančią kinų vyriausybę ir į- 
letarijatą, tas veikia prieš so- iš finansinio atžvilgio ateina- steigti sovietus.
vietų Rusiją. Tokiam atveju- ntieji metai Vokietijai bus su- 
je komunistai stovi kinų pro- nkesni, negu gyvenamieji. Vy

vykdomasis direktorijatas pa
skelbė pareiškimą, kad japo-

DARBO APDRAUDA

dolerių vertės brangenybių. J kiaušinių gamyba. Antra, Lie- 
7 tuvos kiaušiniai palyginti pi-

AO 1 Uo ! vimas užsienių rinkose nėra
LOS ANGELES, Cal., lap- didelis “M L”

kr. 6. — Du ateivystės agen-

IŠRADO PRIEMONĘ GA
MINTI GUMA

letarijato pusėje. riausybė turės mažiau paja-
--------------------- mų ir vokiečių markei gresia

POPIEŽIUS MELDŽIAS infliacija. Pažymėjo, kad jis 
DĖL ISPANIJOS JĖZUITŲ .prieš infliaciją Įmovos visomis

ll’as kalbėdamas vienam susi
rinkime skatino pramoninkus 
įvesti darbininkams darbo ap- 

ROMA, lapkr. 7. — Italijos draudos sistemą. Tuo būdu, sa 
užsienių reikalų ' ministeris kė jis, ekonoriiiškojo slėgimo

GRANDĖS I AMERIKĄ

priemonėmis.

„ . , tai su dviem vertėjais įėjo iBuvusia Connectucut’o vai- ' , , , , . „. , . , , . , Y amamoto salę, kur apie 1,800stvbes gubernatorius Trumbu- . ... . . ,. .japonų turėjo susirinkimą ir
prakalbas. Agentų tikslas bu
vo tarpe japonų rasti negeis
tinuosius ir juos deportuoti.

Japonai puolėsi prieš age-
Grąndi’s šiandie išvyksta į laikais būtų palengvinta dar- n tus ir vertėjus. Visi keturi

J. Valstybes. bininkams.
VATIKANAS, lapkr. 6. — 

Šventasis Tėvas Pijus XI pa
siuntė laišką Ispanijos jėzui
tų vadui. Popiežius reiškia vi
lties, kad jėzuitai iš ten nebus 
ištremti. Meldžias, kad jie bū
tų palikti savo vietose.

SERGA SEKRETORIUS 
DOAK

6 ŽUVO POTVYNYJE

lengvai sužeisti. Paspruko už
pakalinėmis durimis.

WASHINGTON, lapkr. 6. 
— Susirgo darbo departame
nto sekretorius Doak’as.

Chicagos lietuvių tautinė
grupė turės karai valą bedar- TOKIJO, lapkr. 6. — J. 

TUNISAS, Algerija, lapkr. bįų naudai. Tuo reikalu dir- Valstybių ambasadorius For- 
7. — Pietų Tunisijoj iškilo ba p. Elias, Universal banko bes’as įteikė japonų vyriau- 
potvyniaį, kuriuose žuvo 6 as- pręsidentas. Praneša, kad da- sybei iš Washingtono prisių- 
menys. romi pasirengimai. stą notą Maadžiūrijos reikalu.

12,000 LIETUVIŲ PRE
KYBININKAI

Lietuvių prekybininkų, pra
monininkų ir amatninkų s-ga 
pradėjo didelį organizacinį 
darbą. Kiekviename apskrities 
mieste nori įsteigti savo sky
rius, kurie atstovautų visam 
apskričiui ir miestui. Tokie 
skyriai jau yra įsteigti Klai
pėdoje, Panevėžy, Šiauliuose, 
Marijampolėje, Vilkaviškyje 
ir Telšiuose. Kituose apskri
ties miestuose skyrių steigimo 
darbai irgi jau pradėti. Atli-

SOUTII BEND, Ind., lapkr. 
6. — Notre Dame universite
to prof. kun. Julius Nieuvlą- 
nd’as išrado priemonę kaip 
gaminti sintetišką gumą.

ORO STOVIS

CHICAGO IR 
KĖS. — Šiandie 
kiek šilčiau.

APYLIN- 
saulėta ir

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 3.74 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk.
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.17
23.74
14.00
19.58
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PRKNUMNKATOS KAINAt Matams — $>.•«. Pu
lt .-tų — IS.50. trims Mėnesiams — >2.00, ViSnam 
italui — 76c. Europoj# — Metama $7.M, Putai Ms- 
r> ><.•«. Kopija SIo
bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrg- 

jei nepraioma tai padaryti Ir nepriaiunčiama tam
lui paito ženklų.

Redaktorius priima — nuo U:M iki U:OS Vai. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

celbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
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Publlshėd Daily, Ezcept SunOky. 
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Advertlstiiff in "DRAUGAS ’ hrlngs best results. 
Advertlsing ra tęs on s-ppllcstton.

DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicagc

Galvę. Šis įvykis yra reikšmingas Italijai ir 
višarh katalikiškarh pasauliui.

Mussolinie hušitehkifenas Popiežiui, ūia- 
tyti, Žymiai paveikė ir kilus kraštus. Pa-' 
veikė ir dabartinę Lietuvos vyriausybę, kuri . 
taip nekultūringai pasielgė su Šv. Sosto nun
cijum. Kaip vakar prahešėm, dr. Šaulys, 
Lietuvos pasiuntinys prie Vatikano, vėl iš
vyko ten savo pareigų eiti. Vadinasi, pp. 
Smetona ir Tūbelis suprato, kad jei Musso- 
li iio kova prieš Popierių pasirodė tuščio
mis pastangomis, tad ir jiems kito kelio uč
ių, kaip tik nusilenkti.

IR MUS PALIEČIA.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Arta:

Dr. Al. M. kačkus
2130 VV. 22 fc>t. Chicagc 

Tet. (Janai 0704

ė\-

DIĖNOS KLAUSIMAI

NUSILENKĖ.

Spaudos žibiomis, Mūssolini’s, Italijos 
iktatori£h> pirtnaditonį aplankys Popiežių. 

Šie, Mussolinio vizitai labai įvertinami.

MVONAI IR SiZEIKATA. ’eleaner). Tada visos dulkės ir;
.________  mikrobai susisiurbia į tum '

Divohai (earpiets) n- sveika- tikrų maišelį ir ore nesjtlrai- 1
ta yra labai svarbūs klausi- ko. Kas išsigali turėti gerus
mai. divonus, privalo nusipirkti ii 1

Žmogus ne -oru skrajoju, bot vakuni siurblį. .Jei tau svui-
------------- ant sieros žemelės vaikščioja. katr miela, tai nupirktas va-

Lietuva visiems mums rūpi. Visada jos (Jatvėmis einant, (žmogus mm- kuum valytuvas šimteriopai
likimu rūpinomės ir tebesirūpiname. Dabar, džioja -puvėsius ir gyvulių apsimokės, nes rečiau sirgsi.
žinodami, kaip skaudžiai Lietuvos kut di- mėšlo dulkes, ir džiovininkų Beje, surinktas dulkes bei 

kai-yra persekiojami, mes jokiu būdu ne-; spjaudalus, o prie čeverykų sųšlavas iš vakuni maišelio! 
galime tylėti. Mes negalime tylėti ir dėl to-'padų prilimpa milijonai pavo- reikia ne laukan mesti, bet 
kių įvykių, kaip katalikų laikraščių uždari- jįngų mikrobų. Tuos mikrobus sudeginti. Tokiu būdu page' 
nėjimas. “Darbininkas” tuo klausimu rašo: ;žmogus atsineša į savo kam-: besi kovoti ligas.

“Varžymas ir ėenzūra tai toki dalykai, ku-' barius ir nuo jo padų niilijo 
ii uos pilnai išsivystęs žmogus maišiausiai pa- nai jų nusibrauko į divonus

’uo savo žygiu fašistų vadas nori 
, kad jo vyriausybė taikingai gyvena 
katalikų Bažnyčios Galva —- Popiežium.

Kaip žinoma, Italijos fašistai keliais rd - 
ejais buvo pradėję aštrių kovų prieš T:ų- 
blikus. Bažnyčią ir !\>piežių. Pats MussoĮi- 
i’s labai atkakliai stengėsi nugalėti Bažny- 
ios Autoritetų, kad į savo rankas užgrob
iu viskų, kas ne valstybei, b išimtinai Daž
yčiai priklauso. Dėl t,o buvto persekioja- 
įos katalikiškos organizacijos, baudžiami jų 

badai, griežtai cęhznruojama katalikiška 
mauda, visai uždraustas katalikų jaunimo 
►rganizaci.jų veikimas. Pašistai mėgino visai 
timti iš Bažnyčios globos jauhimų ir jį 
savotiškai auklėti. Fašistų prieširažnytirtė 
gitncija jau buvo priėjusi prie tokių kraš- 
tinumų, kad pradėta Popiežiaus pa Veik
ai draskyti ir, bfehdVaį, visos Bažnyčios 
entenybes niekinti.

Tais fašistų šlykščiais žygiais prieš Daž
yčių pasipiktino visas katalikiškas pašau-

Pasipylė protestų bangos iš visų pašau
to kraštų. Pačioje Italijoje katalikai subruz- 
o. jito nepabūgo ir fašizmo bauginimų. Jie 
uAdto būdus savo ir Bažnyčios teisėms gin-

Kafutariškiausia yra grin 
dis iškloti su linoleumu arba

kenčia. Tai priespaudos ir tironvbės įmonės,' Net baisu yra žiūrėti, kai su kmgoleumu. ‘Jie yra gru- vatorijos direktorius, kuris sėkmingai veda L. V. “Dainos”
vertinami, kurios ypač tada nepakenčiamos, kai žinai, maži kūdikiai šliarižioja ant,žūs, lengvai galima su nuiitn l:chOrų, vienų iš didžiąusių ir geriausių eilinių Cbicagoje. Rytoj,
i parody- kad Jos Vartojamos neteisingai ir neteisėtai, minkšto ir gražaus divono,. b • numazgoti ir dulkes'su dreg- j Lapkr. S d., Gimimo P. S. parapijos salėje “Dainos“ choras

Jei katalikai būtų valstybės priešai,. aro.i suteršę mikrobais rankutes!nu skuduru nušluostyti. Ai atidaro ketvirtų veikimo sezonų su Šilelio operetė “1 Tūry
je! jų būtų tik kokia triukšminga mažuma,į kiša sau j burnelę. O kada k ii- '.minkite, kad muilas ir vanduo nę”.
tai jų varžymas būtų nore neteisingas, betįdikis suserga, tai motina gal-1 yra puikiausias ligų perų nai .. . ------- ----------------------------
bent kiek suprantamas. Bet dabar Lietuvoj i voja ir nesupranta, iš kur vai I kintojas.
katalikų dauguma turi mažiau teisių negu j kutis ligų gavo. ; Menki mažmožiai sveikatai '
kbkia nors svetimšalių mažuma, nes nė žy-’ Valyti div-jnus reikia daž-' yra didžiai svarbūs. Mažuly- 
dų, nė vokiečių, nė lenkų spauda tenai nėra nai, bet šeiiuyninkės privalo’ čiai mikrobai, vos per stip- 
taip varžoma, kaip lietuvių katalikų, kurie‘žinoti, kaip yra sanitariš-’ i iattsius padidinančius stik 
savo aukomis ir krauju.iškovojo šalies ne-! Iriausia jutos valyti. Blogiausia lūs matomi, gali milžinui žmo- 
prilausomybę. lyra kai šeimyninkė šluoja gui gyvybę atimti. Reik mo-1

Kompozitorius A. S. Pocius, Beetboven’o muzikos Komser-

S'l

Maironis

ŽELIGOVSKIUI VILNIŲ PAGROBUS

“Ir mes Amerikiečiai lietuviai negalime 'divonų' su šluota . at šepečiu, keti kovoti su ligomis. Tad 
ramiai tylėti kuomet musų broliai savo te-1 Tada laimi daug dulkių paki- mokinkimės ir prisilaikykime 
vynėje negauna nė tiek teisių kiek lenkai la į orų, o ant kiekvienos du!- bigijenos taisyklių, tada iš- 
arba žydai! Ir mes norime savo žodį tarti, kėlės randasi tiek mikrobų vengsime daug ligų, ilgiau gy
nės ir mūsų aukų ten yra ir tai nemaža. Ku- kiek ant laivo pasūžyrų. Al- vensinie ir savo tautai dau- 
da čia buvo visoki vajai Lietuvos valstybei įsuojant diilkinų orą, milijonai ginu naudos padaryti galėsi- 
kurti, Amerikos Lietuviai katalikai pirmiau-pigų purų (bakterijų) patenka nie.

j šia visur dalyvavo ir dėjo savo aukas su ta i j plaučius ir todėl Via pavo-; D-ro Račkaus atsakymai į
jaus gauti <k/.iovų ar kitų ko- ' 
kių nols pavojingų ligų. Ar’ 

likų moksleivija ujama, vadai kemšami į žmogus geria dumblinų, pur-i tentuoti vaistai nuo galvos 
kalėjimus ir kuomet norima pakelti balsų vinų vandenį? Ne. Taigi juo skaudėjimo, jei ilgai vartoja-, 
prieš tokias neteisybes-, laikraščiai uždaro-, svarbiau yra kvėpuoti tyrų mi, da didesnį galvos skan
ini! orų, jei nori sveikas ir Tai- dėjimų teikia. Pavojinga yra
~ “IŠtiesų, tik kantrus lietuvis, per šinu-iniingas gyventi. gerti visokius proškelius. Gal-
mečius nešęs slavų jungų, gali tokių pade-1 Baisiai neKultūrihgas pa-1 Vos skaudėjimas kįjji iš įvai-

j viltiini/ kad Lietuva bus laisva ir pagerbs 
mūsų tikėjimų. O dabar kas ten Vra ? Kata-

lr dėl to Mussolini’s buvo priverstas 
aikintis su Apaštališkuoju Sostu. Jis miri- 
t*nkė šV. Tėvui. Mat, kitos išeities nebuvo, 
ussolini’s suprato, kad jam tenka pasirinu- 
arba kelių į taikų su Bažnyčia ir tuo bū- 

u užtikrinti valstybei ramybę ir gerovę, ar 
žsitraukus viso katalikiško pasaulio pas- 
erkimų, eiti tais keliais, kurie daug stipres- 
ių už Italijų valstybių į pralžfiti nuvedė.
-.Musfiolini’s pasirinkto pirmųjį kelių. Ra

ja nudžiugo ir, nurimo. P:rmadienį valstV-
ės v&das eina vizituoti Katalikų Bažnyčios Į tui ižalinga. 

MaHMiiimri nrin«ttiB»Mi mrnns L ■ ’ ■■ -fu*

’ paklausimus. z
ATSAKYMAS M. S. Pa

t į pakęsti. Bet padėtis ,įau darosi nebei»akeri- protvs yra išnešus lauk dive- riaušių priežasčių, kartais jei 
čiama. Kas nors turi trūkti.V nns blaškyti ar daužyti su vidurini gerai nevirškinn,

Taigi, Lietuvos katalikų veikimo ir spau- j muštuvu. Tada ligomis galima kartais jei akys silpnos, ar 
įlos būtis nepavydėtina. Dėl to kenčia ka- apkrėsti ne tiktai save, bet intoksikacija kūne randasi ir 

; talikai, kenčia ir valstybė. Liktoji pažianga ir kaimynus. Pagalvok, ar no- ' tt. Eik pas daktarų ir gydykis 
valstybėje nebus įniahoma, kol gytėnirtias rėtuni, kad kas nors tave liga išmintingai, o nesinuodyk sa- 
ten eis tokiais nenormaliais keliais, kol kvnš- apkrėstų? Taigi nedaryk to ki 've visokiais luimbugais. 
to žmonių daugumos laisvė bus suvaržyta tani, kas tau pa*iam yra tie-1 ATSAKYMAS V. K.
r jai bul na uždaryta. Laikas ir munis tai .i malonu. -1'Trapiems haganis gelbsti tepi-

savo ,griežtesnį žodį dėl tokios Lietuvos Sveikiausias būda. divo- mas su aliejum, ’faipgi reik 
tautininkų politikos, kuri yra visam kras-Hunus valyti — tai obdririki- saugotis nemirkvti ilgai nagų 

’rtis vakuni siurblys (vnciim karštame vandenyje.
■—Iii ii ii ii ■ ■» - IgifMį II SI Ii

Pavojuj motina /— tėvynė;
Ateina audra iš pietų!
Tai lenkas, išgama tautų,
Mums neša pančius ir žudvnę,
Dvarų ieškodama prarastų.

^Dar vakar svetimoj vergijoj
Prieš caro klaupės dievukus, — ♦
Prancūzo nėn globoj puikus 
Mums švaisto gautu kalaviju 
Ir mūsų degina laukus.

Gana po priedanga brolystės 
Mulu*čiulpė syvus pašalais!* > -* 
Kultūros savo skarmalais 
Mums plėšė kalbų dėl lenkystės 
Ir smaugė savo verpalais!

Dabar šalin numetęs kaukę. 
Ginkluotus siunčia plėšikus 
Ir taško mums kraujais laukus, 
() po Europa visgi šaukia.
Kad tai ne jų būrys smarkus.

Gana lietuviškos kantrybės!
Ginkluota kelkiu, Lietuva!
Dienelė laukia nelengva.
Bet gelbės dangiškos galybės,
Ir paskutinė bus kova!

Petys į petį už tėvynę!
Nuo Palangos lig Varėnos, 
Sulaukę puotos kruvinos,
Kaip mūsų proseniai ją gynė. 
Taip ginsime sūnūs šios dienos!

iš “Kario’

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
ENCIKLIKA

f ‘ Nton abbiamo bteogno ’ ’)

I

DĖL KATALIKIŠKOJO VfelKlMO

(Tęsinys)

Dieviškas ir visuotinis pavedimas,

veiklų bendradarbiavimų hierarchijos a- 
imštalavimni-. Jėzus Kristus suteikė išlril 
mingų pareiškimų, jog Jis atėjo kaip tik 
turt tikslu, kad -aieltos ne tik kad turėtų 
antprigimtojo gyvenimo šiokių tokių pra
džių ir pagrindų., het kad jos gausiau jų 
tūrėtų. “Ego veni ut vitam liabeant ei 
nbnmlantins lmbeabt” (Jon. 10, 10). 
Pats Jėzus Kristus padėjo Katalikiško 
Veikimo pirmuosius pagrindus, pats pa
rinkdamas ir auklėdamas Apaštaluose ii 
mokininosė shvo dieviškosios pasiuntiny
bės bendradarbius; šis pavyzdys buvo 
tuojau pirmųjų Apaštalų pasektas, kaip

'žihojimo pasireiškimas. Paskutiniai įvy- , ti dar daugelio kitų dalykų ir visai kito- , jis via greičiau tas, kų mes galina 
kiai turėjo visiems atidaryti akis, kada | kių lavinimų, kur dažnai įsakymus duoda | kyti labiausiai priešingu tiek vienam, 
aiškiausiai yra parodę tai, kas per keletą visai kita, mažai ar net visai Bažnyčiai

lai-

4.

urį Jėzus Kristus savo Bažnyčiai išim- 
paj bei nepakeičiamai tik jai vienai su- 
ikė, siekiu amžinojo, dangiškojo ir ant

rinio prado; ta dalykų santvarka iš
tonos pusės yra griežtai privaloma kiek- ; tatai Uiums Šventasis Raštas liudija, 
tonam galvojančiam sutvėrimui, kuriam. Tad išvadoje yra nepateisinama ir
kitos pusės, dėl jo prigimties visa kba nesuderinama sū kataliko vardu ir su, 

ri būti priklnusmna ir palenkta. į praktika, jei paprasti tikintieji pradėtų
Jėzaus E ris taus Ibižnyč.ia yra tikrai mokyti Bažnyčių, ir jos Galvų to, ko už- 

,vo pavedimo ribose ne tik tada, kai ji teUka, ar ko turi užtekti sieloms auklėti 
deda į sielas pirmuosius ir būtinuosius ' ir ugdyti, joms išganyti, skleisti visuo-

ilietų pasiekta he palaikant, bet naiki
nant ir ardant tikrąjį religingumų, kiikš 
čioniško- ir civilinio auklėjimo srityse. 
Jūs žinote, Garbingieji Broliai, Italijos 
Vyskupai, iš Jūsų gAnytojiško patyrimo, 
kaip rimta ir esminė klaida manyti ir 
kitus tikinti, kad Bažnyčios darbas, iš
vystytas Katalikiškame Veikime yra su
rogatas r tapo nereikalingas, kada į mo
kyklas buvo įvesta religijuys dėstymas ir 
partijos bei režimo jaunimo sąjungoms 
buvo paskirti dvasios vadai. Vienas ir 
antras dalykas yra tikriausiai reikalin
gi; be jų mokyklos ir minėtos sujungęs 
neišvengiamai ir labai greitai per fatališ
kų, ttogiškų ir psichologiškų būtinumų, 
taptų stabmeldiškos, šie dalykai yra tad 
reikalingi, bet nepakankami: per šį reli
ginį apmokymų ir per šį kunigų dalyvi;itpriginitinio gyvenimo principus bei menėje, ypatingai .jaunimo tarpe, tikė.įi

lementus, bet ir tada. kai ji šį gyveni- j mo printdprts pilname jų gyvenimui pri- Į vinių Jėzaus Kristaus Bažnyčia neguli 
pažadina ir savo laiku bei pagal .į,-n laikyme. 1 savo dvasiško ir antgamtiško veikinfo ra

mi y bę išvysto ir,tai tokiais būdais ir 
iriemonėmis. kokius ji mano esant tinka- 

miausius, net siekdama paruošti šviesų ir

neplanki, vvresūybė ir kuri neretai žo
džiu ar gyvenimo pavyzdžiu daro prie
šingos įtakos.

Mes sakėme, kad -paskutiniai įvykiai 
neabejotinai ir galutinai įrodė tai, kad 
per pastaruosius metus nebuvo galima

kyti labiausiai pritošing 
tiek kitam. <

Prieštaravimas yra daug rimtesnis 
pats savyje ir esmingesnis savo pasžkose, 
kai jis pasireiškia ne tik išorėje įvykdy
tais ir atbaigtais faktais, bet taip pai, 
kada jis glūdi principuose ir pagrinduo
se, kurie skelbiami programiniais ir pa

nto tik išgelbėti, bet tiek pralžudvta ir su- ' grindiniais.
naikinta tikrojo religingumo ir auklėji- Fašistų ideologija nėra čia suderinama 
mo, jau nesakome, krikščioniškoje, bėt net su katalikišku mokslu ir su prigimta
dorovinėje ir civilinėje srityje.

Iš tikrųjų, matėme jų veikime reli
gingumų, kuris priešinasi vyresniosios 
Religijos Vadovybės parėdymams, kuris 
liepia ir padrąsina jos^ neklausyti, reli
gingumų, kuris virsta .persekiojimu ir 
mėgina sunaikinti visa tai, kų vyriausia* 
religijos. Vadas labiausiai brangina ir tu
ri širdyje religingumų, kuris leidžia kil
ti ir kelia įžeidimus žodžiais ir veiksmais 
prieš visų tikinčiųjų Tėvo asnienį, net 
ligi to, kad šaukiama šalin ir mirtis Jam; 
tikri tėvžudystės mokytojai! Fanašus re
ligingumas jokiu 'būdu negali būti sude-

. teise.
Tokia Valstybės sąvoka, kuri jaunas 

kartas visame ir be išimties nuo pirmų
jų metų iki suaugusio amžiaus daro Val
stybei priklausomas, katalikui nėra sude
rinama su katalikų mokslu, nė su šeimos 
prigimtąja teise. Katalikui yra nesiūlei i- 
namas dalykas su katalikų mokslu, kad 
Bažnyčia ir Popiežius pasitenkintų išvir
šine religijos praktika (Mišios ir Sakra
mentai), o visas kitas auklėjimas visiškai 
priklausytų Valstybei.

Prie šio nepateisinanfo noro priside- alizuoti tik minimuni ir tai tokiose vieto
ta dar aiškiausias visiško nekompeten- kc ir tokioje aplinkumoje, kurios Itažny- 
tiugunio ir visiško kalbamojo dalyko ne- | etos nepriklauso, kur rūpinamasi išmok) - rintas su katalikų mokslu ir praktika, hrt (Bus da ilgiau)

i
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Prašau Į Mano Kampelį
k mųurnnkas

LINKSMOS NAVYNOS.

Nesenai , visi musų laikraš
čiai rašė proza apie “prose pa 
nu” pralaimėjimų tarptauti
nio teisingumo tribunole 11a- 
agoj byloje su Lietuva dėl 
Iranzito geležinkeliais. Šian
die prašau pasiskaityti žy
maus Lietuvos jumoristo poeto 
ir karikatūristo J. Martinai
čio pozicija apie tą “prose 
panų“ ir Lietuvos rokundą. 
(Poezija imta iš “Trimito“).

1. Iš lietuvių Lentvaravo
Ponas lenkas išvažiavo —-
Pūkščia, švilpia traukinys,
Koks malonus reginys:
Pprūū.. ekspresas ir susto

jo ~
Kiūtina linija pakojų,

, Žvalgos lenkas i šalis ■—
Priešais ąžuolas šaulys!

/ I
2. Lenkas psekrevą paleido,
Kam šaulys jo nepraleido. į
Keikia jis ginkluotą šaulį
Ir ne lenkišką, pasaulį!
Piktas lenkas tranko stalą,
Pranašauja Litvai galą,
Prieš Ilaagos Tribunolą
Jis j muš tai Litvai golą!

3. Jis visokių smulkių planų
Prisikrovė čemodaną —
Tuos lietuvius niekadėjus
Jis apnuogins prieš teisė

jus!
Ten išlįs iš maišo yla —
Geležinkelių išloš jis bylą,1
Greit pasieks be jokios bė

dos

.Jis ir Kauno ir Klaipėdos.

4. Kai tik pasiekė Haagą, 
.Jis padarė veidą smagų ■ • 
G 11 naga, mano miela, 
Jicšče Polska niezginiela! 
Lenkas glosto ūsą tankų, 
Sukdams įprastą šarmank.i, 
Kad neklaužada Lietuva 
Amžinai su lenkais buvo!

5. Tribunolo rimti svoriai 
Sveria visiškai padoriai,
Ant tų. svorių čemodanas
I r ūsotas prošempanas.
Kai pamatė jis Temvdą ') 
Tartum rdžė tuoj pražydo— 
Kas jam — biskį atsiloš 
Ir tų bylą tuoj išloš!

6. Štai deivė pat Įėjo svorį-- 
Ir pakibo lenkas ore,
Į lubas tik plykst pakaušį, 
Net jam čiubas pasišiaušė. 
Tuoj prikando jis liežuvį- 
Deivė eina už lietuvi, 
Smerkia Želigovskio smur

tą — į
Baisus pyktis lenką purto!

7. Iš tos gėdos ir iš strioko 
Iš svarstyklių lenkas šoko— 
Ir iškrito čemodanas
Su visais klastingais pla

nais.
Visas svietas dabar mato 
Padarytą jam sarmatą...
Ak, pšeklientą ta Haaga

DRAUGAS

Lietuvos Vyčių Cbieagos Apskrities “Dainos“ choras, kuriam vadovauja komp. A. Pocius.

si dirbusios savo tėvynei iš- rūmas buvo tikrai nepapras
tas ir to žiaurumo pasireiški
mų begalės.

davikišką darbą.

“Mademoiselte Doktor”

Vokiečių šnipinėjimo centro 
'Antverpene vedėja buvo garsi 
šnipė mademoiselle Doktor.

per spygliuotu vielų užtvaras. — Tokia prasme aš galiu t laimėjimą, per visą tekstą p- 
per griovius ir duobes. pranešti vyriausiajam štabui? į lės Doktor ranka buvo para-

— Ir man rodosi, negalimas — paklausė p-lė Doktor. 'syta; “Tamsta pats žinai, ką
dalykas, — sutiko “madenioi- — Taip. Aš atsakau. j dabar turi daryti.“ Ryšulėly

demoiselle Doktor“ agentų1 zelle Doktor.” — Bet žinios — Puiku. Tai ir visa, ką Į buvo užtaisytas revolveris,
tarpe buvo vienas puikus ka- ! gautos iš absoliutiškai patiki- norėjau iš tamstos išgirsti. ‘Karininkas suprato ir tą pati
rininkas, su puikiom karjeros! mų šaltinių. t Po kelių dienų sąjunginin- vakarą nusišovė.

Iš jų paminėsime du. “Ma-

Tegul nors ir šiandien de- ia nepaprasta moteriškė, sa-! perspektyvom, grafas fon T.
ga!

Temyda 
deivė. *

teisingumo

vo baisą dtarbą dirbdama, pri
prato prie narkotikų. Jie su- 

, ardė jos sveikatą, nuvarė i
pamišėlių namus. Pernai vie-I* #
noj Vokietijos ligoninėj ji pa- 

; simirė ir tat davė progos už-

Prie “mademoiselle Doktor“ 
jis buvo priskirtas lyg koks 
karo technikos patarėjas ir 
vyriausiai rūpinosi artilerijos 
klausimais.

A. C,r. Kartą p-lė Doktor pasikvie- ir ibai ė.
’ s-ienių spaudai apie ją gana. jį įr paklojusi ant stalo

Kaip velke šnipai L). Karo metu daug prirašyti. Nuostabu, kad vierfo 5nipo pranešimą apie

Šnipė Z. I. D. 160 
ir M-lle Doktor

_ įaį jjjgų agentas ga- kai i kautynes paleido tan- Panelė Doktor niekada ne
įėjo ir apsirikti,   pareiškė kus. Vokiečiai buvo žiauriai i dovanodavo savo bendradar-
fon ip sumušti, neteko daug svarbių biams paklydimų.

Grafas fon T. buvo aukšto
sios visuomenės žmogus, turįs 
plačių pažinčių, užtat jis pats 
turėjo nusišauti.

Bet štai kas atsitiko su kl-
---------- o— tu p-lės Doktor bendradarbiu,

antrą .savo agento pranešimą, vokiečiams kautynes išgirdo p- olandu Vau Kaarbeku.
Sį kartą prie pranešimo buvo lė Doktor, jj tnoj nusiuntė| ftig žnM)gUg buvQ puikiai i§. 
pndlėtos fotografijos ir tankų grafui p. laišką ir ryšulėlį. i auklėtas, buvo turtingas, bet 

Grafas fon T. voke rado j laidokaudamas visus savo tu- 
pranešimą apie vokiečių pra-1 (Tąsinys 4 pusi.)

— Galimas dalykas. Bet tas Pozicijlb kautynių lauke krito 
mane stebina. tūkstančiai kareivių.

Pirmasis pasikalbėjimas tuo Ryšulėlis su revolveriu ir 
žiaurus laiškas

Netrukus p-lė Doktor gavo Kaip tik apie nelaimingas
ir dabar jai mirus, niekas ne
šino jos kilimo, jos tikros pa
vardės. Buvo daugybė splėlio- 

.. , nenujaus- jjmi^ vienas kitam priešingų,
damos, i kokį pavojų jos sta- i , . • • ,* 1 1 •’ ‘ J i bet ne vienas ių nebuvo neito savuosius. i , . , •patvirtintas nei paneigtas.

Šita šnipė teismo buvo pa- Kaip ir Mata Hari, ji buvo 
smerkta mirti ir sušaudyta meilužė daugelio įžymių įta- 
1917 metais kovo 15 d. auš- kingų Vokietijos vyrų. Tas in- 
t®hb tvmiais santykiais ir buvo aiš-

Kaip ir dauguma šnipių, ji kinamas jos galingumas. Ji 
iki paskutinio momento turėjo buvo jau ne jaunutė, liet dar 
vilties išsigelbėti. Ji net ne- tebematėsi buvusio jos grožio 
galėjo suprasti, už ką taip pėdsakai.
žiauriai ją baudžia. Kai ka- Klaikią nuotaiką kėlė jos 
reiviai atėjo į Šen Lazaro ka- gražios akys. Jos buvo tikros 
Įėjimą jos paimti ir nuvesti plieninės ir verte vėrė žmo- 
į sušaudymo vietą, ji širdin- gi).
gai nustebo: Be to, ji imponavo savo su-1

— Į sušaudymo vietą? Bet manumu,,drąsumu, o svarbiau-' 
. už ką mane šaudys? Juk aš sia> — žiaurumu. O jos žiau- 

nieko nežudžiau!

to savo’ aidimųjų laiškus pa
skaitydavo šnipei,

Moterų šnipių tarpe ypatin
ga vieta tenka poniai Tieelli. 
Ši šnipė vokiečių vyr. štabo 
sąrašuose buvo pažvmėta Z. I. 
D. 160.

Ją suėmė vienam Monpar- 
naso bulvaro viešbuty. Per 
kratą rasta pas ją įdomių ži
nių, ypač apie 117 pėstininkų 
pulką. Dėl toš šnipės vokie
čiams patiekti) žinių pulkas ne
teko daug kareivių.

Tuo tarpu, tame pat pulke 
tarnavo tikras Tieelli sūnus. 
Šnipė nesibiaurėjo jos tikro 
sūnaus kraujuj išmaudytu au
ksu.

Išėjusi Gruberio šnipinėjimo1 
mokyklą, Tičelli atvyko Pran 
cūzijon, būsią norėdama jiasi- 
matvti su savo trim sūnumis, 
tarnaujančiais prancūzų ka
riuomenėj. Iš karto ji veikė 
speciališkai kariškose dirbtu
vėse. Įstojusi j vieną tokią di- 

» rhjiivę šnipė teiravosi apie vi
sokias gamybas ir mašinų 
smulkmenas ir visas surink
tas žinias siuntė Oruberiui.

Kartą prancūzių kontržval
gybos centras išaiškino, kad 
Tičelli siunčia vokiečiams su- 
šnipinėtag žinias, paklijavusi 
po pašto ženklais. Tuoj ji pra
dėta sekti ir paaiškėjo, kad ji 
siunčia žinias ne tik apie ka
ro įmones, bet ir atsiųstųjų 
iš karo lauko laiškų ištraukas. 
Mat, daug darbininkų buvo

tada vokiečiams dar nežino
mus tankus, paklausė.

— Ką tamsta apie tai ma
nai ?

Fon T. dar nieko nebuvo 
girdėjęs apie tas baisias ko
vos priemones. Susipažinęs su 
raportu patraukė pečius ir ta
rė:

— Tai niekai. Jei sąjungi
ninkai ir pagamintų tokią ma
šiną, vis tiek toliau bandymų 
jie nenueitų. Juk neįtikima, 
kad sunkus šarvuotas automo
bilis galėtų važiuoti ir manie- 
vruoti suartoj dirvoj, arba 

P

braižiniai. Rimtai susirūpinu
si p-lė Doktor vėl pasikvietė 
grafą fon T. ir parodė jam 
dokumentus.

Jis dokumentus atsidėjęs 
peržiūrėjo ir pareiškė.

— Iš tiesų, to naujo išradi
mo detalės nuostabios. Tech
niškai išradimas įvykdomas. 
Tik beprotis gali tai užgin
čyti. Bet taip pat tik beprotis 
gali skaityti išradimą praktiš
kai įvykdomi).

Jai stengėsi išaiškinti;
— Tamsta pati nieko nenu- 

žudei, bet esi tiesioginė kalti
ninkė dėl daugybės kareivių 
fronte mirties.

Ji vis dėlto nesuprato. Kai 
ją pririšo prie stulpo ir ka
reivių būrys ištiesė šautuvus, 
ji suriko:

— Tai neteisingai! Aš ne 
galvažudė!

Z. I. D. 160 buvo antraeilė 
šnipė. O kiek sugauta ir su
šaudyta trečiaeilių šnipų!

1918 m. gegužės 6 dienai 
auštant Šen Zozef de Rot rike 
karo teismo sprendimu sušau
dyta Augustina — Žozefina 
A. 41 metų ir Viktorina F. 
22 metų.

Tiedvi moterys mirdamos 
nenusiminė. Nuo Z. I. D. 160

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonai ti s 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.

AOIT ATOKIAI:
Kun. K. Matulaitis,

2334 S. Oakley Avė
V. Duoba

2328 \V. 23 St.
J. Ditnša

821 W. 34 Street
M. Šlikas

10655 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei-

kaTeivių motinos seserys, Žmo- skyrėsi tuo, kad prieš pat ml- kalais kreiptis į valdybą arta 
nos, kurios gavusios iš fron- rtį jos prisipažino ir gailėjo- agitatorius.

Dabar
Yra

Laikas
pradėti siųsti pinigų savo giminėms ir drau
gams užjūryje esantiems, nes Kalėdos ne
truks ateiti.

Jūs galite pinigus siųsti arba nioncy orde
riais arba telegramomis. Telegrama atsčia,a 
tik 50b. Žiūrėk, kad pinigus pasiųstum anksti. 
Ateik į mūsų banką ir pasinaudok mūsų 
Foreign Departmento patarnavimu.

Central^J&^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110 Vfest 33* Street 
ASUte Bank • • • • ACkaringHouMBink

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Telefonai: __ __ Taip, - jus ga-

ca,igl Alini ve ■“
0020 AA |w A A A A ■■
5799 riilRWfcl A An*lls

UŽ WHOLESALE KAINAS IS

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

Per virS 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. 
Ganai 3480.

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

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Kgg ............................ . 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 Grass Luinp................................ ’’ 9.50
Fancv Lump ......... ... .......................... ’’ .9.50
Pocahontas Mine Run ............... .. . . . .  ” 6.75
Pocahontas Lump .. ...................... 9.00
Pocahontas Egg ............................... •” 9.50
Pocahontas 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 Ssrecnings................. ’’ 4.00
Best Grade Chestnut ........................ ’’ 16.00

ORDERIUOS DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Men ėmimo užbondauoti mieoto rverlkal Ir kiekvienai vežimas, kuria 
tftvažluoja lft muaų yardo, turi oficialaus sveri k o ženki*. Tas garan
tuoja parodyt* ant tlkteto avarum*. ♦
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A1P VEIKĖ ŠNIPAI DIDŽ. 

KARO METU

(Tąsa nuo 3 pusi.)

■ .is ištaškė, nusmuko ir karo 
pėdžioj jis tarnavo trecios 
< iės viešbuty. Šitą darbą be 
dirbdamas jis ir susitiko su 
vienu panelės Doktor agentu. 

Lygiai tuo pat metų dėl mū-

•TRIMITAS” • saulių reikalai ir gyveni-j skriaudžiamų brolių vilniečių' 
'lemlradarbius. Dailioji brunetė pasiūlymą TIKRIAUSIAS KIEKVIENO ">»s, 6) Lietuvos karių ir sa-' reikalus ir gina jų teises. Ne-

Van Kaarbekas įvažiavęs į priėmė. Pžiagdaimisis laimėji- LIETUVIO AMERIKIEČIO panoriu kūrėjų gyvenimas, 7)'maža straipsnių ir minčių de- 
Prancūziją linksmai keliavo j imi olandtas tą merginą pri-
ParytŽių. Jį sekęs prancūzų a- statė d*viem savo kolegom, kle
gentas puikiai kalbėjo olandi- rie sustingo' dėl tokio jo we-

kirtas speciali škai p-lei Dok- yra slapta prancūzų konfržvas 
tor sekti ir pažinojęs visus jos lgybos bendradarbė.,

•rožinės literatūros dalykai, rašo apie mūsų Vilniaus ir PT.ATTVKTTTC “DRAUDA”

4f

★ * * *
♦

*

NAUJAS IŠRADIMAS 1
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo. Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nugarou skaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų tirpi Dusuli

( tik ne ronaa ).
k Tūkstančiai žmonių yra iisiyyde o 

milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek

*

k verta auluo, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.

*

Kaina 75 centai, $1JM ir $3.00, 
ir 10 centu estra už persiuntimą.

Klauskite pas afrtiekoriu, teip 
DEKEN'S NEW DISCOVERY

»

O1NTMENT. *
* DEKEN'S OINTMENT CO.

| P. O. Bos 352
l Hartford, Conn. *> * *

DRAUGAS
“TRIMITAS” eina iš Ne

priklausomosios Lietuvos gy
venimo centro ir kas numeris 
paduoda naujausių žinių J r 
Įvykių aprašymų, gvildena į- 
vairios svarbiausius gyveni
nio reikalus.

šk.ii ir dar traukiny su van atsargumo ir atvirumo ir pra 
Kaarbeku susibičiuliavo, kad nešė apie tar p-Ieį Doktor. 
tie geri bičiuliai atvykę i I*ė
ryžių nutarė apsigyvenf- v>e- 

i kontržvalgybos agentų ak- name viešbuty.

‘ teritoriją11 įsiskverbti "jau', ‘"'T" * “TRIMITE” yra
| i teiiton.ią jsi-skA ei nu J«u j<ainai pn^gų, jie nutarė tą pa-, . . ; . . . .. •

buvo galima ir vokiečių šni- r; vafcarą Montmartre gerokai k»Ft* poKcinrnkas ra n«- I) įžanginiai ir kiti .
y .įėjimo vadovybė norom ne- rwsįshlM.o.įntį. Tokiu būdu va» ! <*»• jj n-eo^eRoji Meetmartro g»- straipsniai apie einamojo gy- L.,* tas? ,5) Unvgos
o irom turėjo iškeisti saviš-; Kaarbekas pateko i patikimas i tvėj' begulintį kraujo klane, veninio dalykus, 2> pažymėti 
' ;is neutralių valstybių, pilie-
■ 11S. , ,,1P mii i i'*., M. i . na tu m,[7,p4,« -- , - s--— ,   ; , . — , . ._atikų skyrius, 17) įvar u

Ką p-le Doktor jiems atsa
kė, — nežinia, bet vau Kaar- 

Jiekas baigė savo' gyvenimą la
imi thidnai. šie skv-

Mažosios Lietuvos gyveni da apie karą ir sausumos, jū 
mas, 8) Okupuotosios Liet’ rių ir oro ginklavimosi daly' 
vos gyvenimas, 9) kaip gyvu- l ūs.
na lietuviai svetur — Emo-
l>oj, Amerikoj, Azijoj ir Aus
tralijoj, 10) Įvairios skaityto
jų mintys ir nuomonės, 11) 
naujienos apie išradimus, 
mokslą ir kit., 12) žinios apie 
Lietuvos ūkį ir finansus, 13) 
Įvairios pasaulio ir Lietuvos

“TKIAUTAS” visų lietuvių 
laikraštis. Kas myli Lietuvą 
ir brangina jos kovas dėl Vil
niaus, tas 1932 metams į su
so namus “Trimitą” pasikvie
čia. Skubėkite išsirašyti.

' • Trimitas

Van Kaarbekas Antverpene 
ėjo gerą šnipų mokyklą ir 

i eną rytą buvo pakviestas į 
i. lės Doktor kabinetą.

— Tamsta mokslą baigei, — 
1 rė garsioji šnipė olamtui.

rankas. -Nugaroj buvo Įsmeigtas durk- pasaulio ir Lietuvos Įvy-
Apie antrą valamlą nakties. *«• “Solingeno” įrašu, ki», 3> krašto pažinimo, lite

aplankę daugybę linksmų ka 
in|w*lių, prieteliai atėjo į “Gy
vos žiurkės” kabarc

ūkio, l"

ir raštai ir jų įvertinir. ns, Iii) 
didelis .juokų ir linksnių kari-

Kaunas, Laisvės 
Alėja 20.

į Kaarbekas buvo girtutėl'ai- 
, tis, panorėjo vakarieniauti su

w v- Aviena šokėja ir prietelis pe- — Turėsi keliauti i Parvžių.:.. . ..
... ' , , . ... _ j! kviete vieną rs šokikių, pika

ntiška brunete. Kaarbekas

Tas įrašai aiškia,i rodė, kieno raturoa, sveikatos, 
raiiKa rwmawff nrv viwiĮ. srnpgi. n j
F-lė Doktor nusikratė dar vie- kovų dėl Lietuvos neupriklaii- ""•‘Latoriams, 18) radio, 19) 

somybės aprašymai ir kit., 4) i ura nešimai, skelbimai ir kit. 
apysakos, eilėraščiai ir šiaip, “TRIMITAS” plačiausiai

ranka nubaiKlė nevyllėlį šnipą. !b»«su straipsniai, kelionių rr j ITiimito pium-

nu netikusiu ir kenksi?.; n gn- 
savo bendradarbiu.

37-TAS APVAIKSCIOJIIVIAS

“"^TAS TEATRAS IR BALIUS
— Tas man labai patinka! 

» - smu iko vau Karbekas.
Seniau Paryžiuj visokiose 

.-iksmose vietelėse buvo išlei 
d?s nemaža pinigų ir apie Mo-

martro naktines smukles jis 
irėjo puikiausių atsiminimų.

,, aryžiuj van Karbekas tikė- 
j >si atnaujinsiąs senąsias pa- 
"’.ntis ir tuo galėsiąs patar- 

* auti p-lei Doktor.
Pagal instrukcijas,' van f\a-

’-bekas turėjo išvažiiioti Ola-* 
i dijon, iš ten nukeliavo Angli-' 
jon, o iš Anglijos atvyko i Į 
Prancūziją.

Van Kaarbeką iš pat prad- j
•ų ištiko nelaimė. Jį pastebi?-,
> vienas mūsų agentas, pris-

Big Rapids, Mieli, telefonas 
tuoj su ja susibičiuliavo' ir ne- tapo įtaisytas praeitą rrrgpju- 
praslinko valanda, kai jis sa I ni^n- Tai P»rnnl sykįu tu® 

vo merginai paslaptingai pa- j telefonu kalbėjo senukė, tn- 
sisakė esąs vokiečių šnipas ir ' rinti 101 metų amžiaus.

pasiūlė jai bendradarbiauti. j ------ --------
Žinoma, jam ir į galvą ne-į Neskaityti laikraščio nėra 

at|ėjo, kad jo brangioji bičiulė! jokia garbė.

RADIOS
---------Rengia -----------

D'DŽIOJO L. K. VYTAUTO DRAUGIJA
NEDĖLIOJ, LAPKR. (NOV.) 8 D. 1931

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St.
Pradžia 7:00 vai. vakare. įžanga 50c.

Bus Atlošta nutikėtas vienas iš gražiausių veikalų ii- pir
mu kartu Chicagoje po vadovyste K. SAB().\»I(>.

Kviečiam visus atsilankvti.

t ė- 'I !•
i,

DAUGIAU NAUJĮI 
IŠRADIMU

Pranešu visiems lietuviams, ypač Marųuettepar- 
kiečiams, kad

ŠIANDE LAPKR, - NOVEMBER 7,1931
atidarau lietuvišką krautuvę. Turėsime labai gerų bar- 
genų.

1. Vyrų čevervkai po $1.95 labai geri. Kainos skir
tingos — ligi PTprsbeim eeverykų.

Pagražinu išvaizdų Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

XOP1SAS IR AKINIŲ DIRBTUVft

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829
r. a. d. Luragago pilės 

Galvos skaudėjimo pilės 
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra. ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo. —

T. A. I). T®NIC per 
12 metų tūkstančiams

” 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 klto- 
.ių vaistų.

Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
V. D. Products.

3133 80. HALSTED STREET 

Chicago, III.

2. V yrų viršutiniai marškiniai labai nupiginti — 
vertės $1.50, parduosiu po $1.00.

Turėsime moterims ir mergaitėms čeverykų gerų ir 
Pigių •

Pirmos rųšies Cliiffon pančekos vertės 95c., dabar po 
65c. Bus taipgi ir ant pančiakų skirtingos kainos.

Duodu žinoti savo seniems kostonieriams, kad is kur 
tik atvažiuos, tai pamatys, jog buvo verta atvažiuoti.

Kiekvienas atsilankęs ant pradžios atidarymo gaus 
“souvenir” arba dovana.

J. REMDZUS DEPT. STORE
2444 WEST €3 STREET CHICAGO, ILL.

Didelis Parodos iškrovimas BUDRIKO 
Krautuvėje - Atwater Kent, RCA Victor, 
Sparton, Majestic, Zenith, Brunswick, ir 
Philco. Kainos dabar žemos, sulig pirkėjo 
reikalavimo gali išrinkti nuo ^24-00 iki 
£30000.

ADVOKATAI
AA—A—■— ■■■ —

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunųs Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A, A. SLAKIS
i ADVOKATAS 

Miesto Ofisas '< '■ W. Washington St 
Romm 1602 Tel. Central 297*

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utara.. Ketv., Ir Subatos 
— < Iki t vai

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7187

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A. OLIS
• ADVOKATAS

■
11 *OUTH LA BALLE STREET 

Room 1984 Tel. Randolph 0832

Valandos nuo 9 ryto Iki I vai. vak. 
8241 So. Halsted SL TeL Vlctory 0682

Valandos — 1 Iki I vakare 
Utarn,, Ketv įr 8ubato« ve,kat£

Ką Daryti su Pinigais?
PIRKITE PIRMUS MORGICIUS 
LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ!

Sekami morgičiai pardavimui mūsų ofise:
6 kambarių naujas mūrinia bungalow, karštu

vandeniu šildomas, vertas $R0tK).(M), morgičius $2000
2 aukšl/ų, mūrinis naujas namas, karštu vandeniu

šildomas, 2 l'latai po 5 kambarius, Brighton 
Parke, vertės $1 I.UMI.OO, morgičius ................ $.7KXJ

6 kambarių naujas mūrinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas, Mnrquette Parke, vertės 
$85(M)JMt. morgičius ............................................... $2501)

3 aukštų mūrinis namas, VYest Sidėje, vertės
5500.00, morgičius .................................................... $2‘MX)

2 aukštų mūrinis naujas namas ant 2 lotų, 2 /lu
tai po 6 kaiųb irius Brighton Parke, vertės
$10,000.00, morgičius ........................................... $4<XX5

»
Taipgi turime Ir kitokių morgfčiy pardavimui

JUSTIN M ACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

*2342 So. Leavitt St. Phone Canal 1678 9

Naujos Elektrikinės plaunamos mašinos 
vertės £110.00 po ^49/00. Didelis pasi
rinkimas Thor ir Maytag plaunamu mašinų 
po ^69*00 t? #79-00. Tereikia įmokė
ti #5 00, o po tam kas mėnesis.

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167
I

Lietuvių daines per radio iš stoties W. 
C. F. L., 970 kyl. nedėliomis nuo 1 iki 2 vai 
po piety. Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vaka e 
iš stoties W. H. F. C. <

'l

. .-i- 1

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGKABŲ VEDfcJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
23t4 \V. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

LAIVAKORTES Į LIETUVA
Tebėra Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTU GKRMAN 
LLOYD” laivais: BKEMEN — COLI MBPS — PI 
ROPĄ ir kitais.

IŠPLAUKI A\

BREMEN NOV, 18 
EUROPA NOV. 25

BERLIN NOV. 19 
STUTTGART NOV. 26

Norint plaukti BRKMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:

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

P ASI .V A U POKIT PAPIGINTOM Iš KAINOMIS. 
Taip pat npdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. KeyistruotfM NOTARAS.

NAUDOKITĖS MUSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BAllimS & CO.
1327 So. HaLted St, Chicago, IlRno«

Tel. Yards 4669

:*d
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Naujoj, puikioj Šv. Agnieškos salej^Archer Avenue ir Rockwell Street
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE. f ĮŽANGA 50c.

Muzika Barbino’s Ragtime Serenaders
V.isi kviečiami atsilankyti.

OUR LITKUANIAK YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

K OF L PALAVER’ JAUNIME! VYČIAI!

By Bee’’ V. Ramau&oinh.

X That Bowling League did 
not start off on tire riglit fout. 
lt seems tliere had betų ten 
teams at the start of the sea- . 
son, no\v it lias dwindled to 
six. lt mušt be the depressi n. į 

The latest depression “gag” 
lias it ou the miser \vlio lioar- 
ded his filthy lucre, only to ha- 
ve a panic, which rendered

Rytoj yra tavo diena pasi-1 
rodyti, kad esi 100% Vyčiais,■ 
Vvtėmis! Rytoj tavo “date” ' 
tegul Ims ne “down-town'’.

“Trianon”, I 

kitose šo- i

ne
teatruose, ne 
“ Dreamland”, ar

Satrrrdav for a thrilling and 
gleeful — eVening. We are I 
sure yon will niake acųuaintan ! 
ees galore, as we are positivt į 
of a most sociable crowtt. • I

i Come one — Come all. You ii . I
will never regret it.

Twitterette
/ of Council 4.

Yra Malonu
PITT S SIONAL MAN AERIAL FIREMAN

patarnauti lietuviams atsilankiusiems į nrfteų 
bankų. Deito-gi kviečiame atsilankyti kur visados gau
site teisingų patarnavimų.

MŪSŲ RANKA daro paskolas ant atsakančių 
nuosavybių.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO GHICA60JE.kių salėse, liet Mai^uette Par

ke, (riminio P. Š. parapijos 
salėje, kur jūsų — Vyčių “Dai 
nos” — choras atidaro savo 
veikimo sezonų su operete “Į 
tėvynę”. Pamatysi gražu vai

du jaunimo 
gyveniniu: blogų ir gerų ir 
kur link abu veda; taipgi pa
jusi. kaip tavo senosios tė
vynėn:

the cash nuli and vold, and 3 . .
,. .i,, dinnna, pamatysimortgage pending on the old 

homstead, that gavę his a pet 
worry,. from whence he “etoec-
ked” in and ‘“gavę up the
ghost”.

X^Sonieborly “gavę me the 
works”, why the distriet 
dance \vill be lieki in Cicero 
next montli. They say it in 
lo\v whispers' that Cicero is 
secretl'y planing to become 
the largest council in the di- 
triet, so the honor was awar- 
ded theni, for , fliat brtgh: 
dreaųi they are visuatizing. 
Again, 1 have to pain that stn- • 
sitive side — “Cicero’*. I- 
won<ler wliy Cicero is not in ; 
the Bovvling League? Why 
they dai m to Win the chaui-

Zola Alpert is the «wift and 
resourceful ųuarterback of the 

kalba, tižia u.lš- JJniversity of Pittsburgh’s 
> ifootbaU team this season.

paukšteliai,

Šie asmenys gyvenų Ameri- į 
koje yra ieškomi:

Augustinaitis Matas (Ado 
mo sūnus). Kilęs iš Josvainių 
vals., Kėdainių apskr. G y ve 
no Melrose Park, III., vėliau 

į VVuukegan, III.
G-nrnbakis Teodoras, arba 

■jo žmona. Kilęs iš Užvenčio 
i vals. tarnavo Amerikos ka 
riuomenėje. Kadaise 
Rockford, III.

Klinraitis Pranciškus, kilęs
Lukšių vals.y Šakių apskr.

The nation’s prėmier aeriai Į 
fireman is Lewis Gravis. This Į 
twewtv-four-year old pi lot, J 
flying the C liicago-Dalias 

i route, lias discovered five bur- 
iiiing diomes in lesa than two-, 
jyeai’s and i n eacli case arou- i

« !se<l oceupants by flying:II’.- .(
• lo\v with his Hornet motor

Siunčia pinigus j Lietnvų, telegramų ir pasta. 
Moka tretį (3%)- nuošimtį už padėtus pinigus

ant taupymo.

Taip-gi parduoda pirmus morgičius nešančius 
šeštų ((>% ) miošimtį. -

Su pagarba, y

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

(Kampas 53-čios ir Halsted)widę open. Gravis lias just į 
j heeh coniplimented by the ; 
'Post Office department for i 
i his fifth discovery, a burning! 
dw elling near Libertyville, 
Mo.

vis-Įof this niake up. Going Irom 
Igrand ‘‘pat on the baek” to ■ iš
another, būt it’s neilher, inj19I2 metais gyveno Kenosha. 
the exclusive phraseology of j Wis. Vėliau Chieagojc 
the attstocrats, this is eon-

JO

“Medžiai 
kas,

“Gieda ir
“Gėlės kvepia, viskas, 

kas,
“Džiugina širdelę.”
L. V. “Dainos” choras,

valdyba ir egnekutyvė ,?ry- 
ha tikisi kodaugiausiu tavęs 
matyti ryt Marąuette Pinke.:

Perskaityk šiame numery p 
tavo “Dainos” choro skelbi 
mų.

Tarybos pirui.

Lanauskas Jurgis kilęs iŠ 
densed“hot air” served uitraį Betygal^ vals, ap
moder*. ;skr., kadaise gyveno Jolnis-

* ‘ ‘f ' * ’’ ton City, 111. 3

/" ’-L-. 11

žinia bus

PTSOVIDENCE ANNUAL 
DANCE

pionship in Baskethall again
tilis vear ? And why they are ,J . iplex.
“the’’ enune.il nf t.lie distrieM

Peili a ps

-----  « — ........—......... .. . The atmosphere is just fil
latter an impossibility be- įeit witli discussions of Pro-
eavtse of “Al’s” rash com-, vidence Annual Dance to be

'the” council of the distriet 
Ciceronians are almost as,
haughth as CaHfornians, if vae“tiOT not ha™« to J® 

re

Aukščiau išvardyti asme
nys prašomi atsi'iepti; ir 

kiekvienas kas kų nors apie 
juos žinąs prašomas suteikti

: žiniųi. Bent kokia 
i brangiai įvertinta 

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1904 

201 Nortli Weffe St., 
Chicago, Illinois

GREEN MILL DUONA
SULAIKYTA

, held Saturday, Noveinber 7fh 
you enjoyed the the niost heaėtifnl ne*!

“Paiatial” Sainfc Agnės bąli- | 
room which wethese idiotic lines are sure ex-anvtliing is done satisfaetori- ir °'er - .

ly Cicero <to it better. f<>>' » wllile- the reast>n - “T ' ’ “ ‘ °,
tins is not an unpression. for incapadtahon. Am As tte bailrootn accoiaoda-
........  ...n,. „n n...... b. "raring to go” at present, tęs twenty five hundred peo-

in view of the abonmling e- plc, you ean be assnred of 
storėti np iluring the comfortable dancing with no 

ręst perkal. Now that isn’t anv fear of being pushed about for 
reason whv vou shoufd take lack of room

your native sons and daugh 
terš will alM ays tėti you so. Į 
of course, you ’re going to- be- npl^-v
lieve Pm “panning you”

i n v vou miuuiu i«i\u

it mit on me. howsever the The orchestra will stir emo- 
“ rambunetious“ spirit. fion in everyhody we are su-

X lt seems to me that P. re. tor it is one of the best

far from it, it įs that old 
dden” psychology stuff and 
maybe I’m prtlling the “bid-
den bąli” triek. Wbo ean ceH?!’

P S. To date, I’ve received Halrner is enlogizing the aeh 'aml peppiest orchestras, amt
23 ųneries, it is quite impossi- ipvaments of everv wwth whi it wifl be a pleasure to glide 
ble to print them, or malte spe-;1*’ in ohstreperous fashion.; along on the nev dance Ploor 

\vith these popular Ragtime 
Serenaders playing.

linent questions xcan be ans- fro,n revolutionairy tarties. SainM Agrtes Ballroom is 
were<l. Is that not the best convenierrfiy locarterf »t Ar
way? Pm “in for rt” agniu. X Sonie wise-ae,re is štili cher and Kockuclip Št,

persi'sting in the aulhenticity Come do-wn to Staint AsfUo

cial notafioTIs imnie<fiately. i ^0,ne °t this soft pėda! 
The most interesting and per- stuft to keep younger mintis

S. If you likę inv (iltie 
tell me. IT you' tbink 1 

ean improve, also fcll me. 
Būt if you tbink it is “non- 
sensical”, buy yourself a one 
way faro to Rornoe, for we 
girls mušt bave our fun and 
“legit” say so. “A« fevoir” 
till next time.

P
lin<

JUBIUEHNIS ŠOKIS i
Draugijos “Lietuvos Okininfcas”

-------- Įvyks --------

What a lieautiful hea<lache 
Ibis job of tabulattng on the 
well-known elite. Getting 
“lowdowns” rs a? arduous an 
assignment as getting an in
terviu* witb Al Capohe. the

L4 da

NEDALIOJ, LAPKR. (NOV.) £0,4931
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rrf PL

Prasidės 6:00 vai. vakare. »
Visi kviečiami dalyvauti. Griež garsus BUrkhauk Barni 
muzika. Taipgi bus ir kitokių įvairumų. Bns malonu 
praleisti iškilmingą vakarų. Kviečia visus,

DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS.’*

Supreme Coal & Coke Co.
INC.

3650 S. ROCKWELL STREET
< PER IŠTISĄ MENESf

Garsius Supreme Gerteitisios Rūšies Produktai
Jūs galite mokėti brangiau, bet negausite geresnių-.

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

iškastų anglių visokiems reikalams.

fiERIftUSIAM
NUOLAIDA

po 50c nuo leno nuo Sftr kainu už cash pristatymų
ant užsakymų keturių ir viršaus tonų.

—- ■ ■ “ — —   - ■ -—
Hlackband Lump or Egg $10.50
Va. Chesnut Hard Coal ......... ........... $l4-a5O
Hocky, Valley Lamp or Egg......... T.. $$>.00
Illinois Lump, Egg or Nut $6.75
Pocahontas Lump, Egg or Nut .... $10.50
Pocaftonfas Pea ;••••' $7.50
'Supreme* Spedal Mine Run */2 Poch-

& % W. Va. Lump ... •............ $7.00
Resereened Poefr. Mine Run $7.50
Gvnubie I^fleh. AMm Kmt............... $7.00
COKEf Egg, Rmge or Nut ? $11.00
Užsakymai gauti prieš 10 vai. ryto pristatomi tą pat 
dieną. Už darba ekstra — įvežimas 50c, nešimas 75c.

Specialės kainos ant Steam anglių 
SUPREME ANGLlAf PADARO SAVO ARBA MES

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių pikni-kaine ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green Mill Duonų,

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baką 
, * 

Suraikytą Duoną

NewProce$sBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkui

[jfttft itir Henrkite fAvinrnį Įt/ftnguti

3401-05 South Morgan Street

Phone Boirievard 1048
įsteigta 1893 metais

________________________________ ___________________________ 2 mm 13L —

enune.il
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, IIL—

DETROIT, MICH.

Įscdalietės su “ Motinos šir

dim”.
Nekalto Prasidėjimo mer- 

įaičiij draugija rengia vaka- 
spalio 8, Šv. Antano para

mos salėje, kur bus atlošta 
.bai gralius ir įspūdingas vei 

as “Motinos širdis

pasirodė, kad Vyčiai atsiuntė 
į kitas dvi gabias mergaites, bū- 
įtent O. Laueiutę, kuri “be 
derybų” paėmė raštininkės 
darbą, ir kita O. Vadapoliutė.

Garbė mergaitėms, kad sto
ja j kilnų darbą.

Svarstant sk. reikalus, kle- j

Iš sąjungiečių veikimo.

sų kolonijos dainininkės. Be montienė, Šatulaitienė, Dau-
painokų p. Čilžauskienė daug mantienė ir p-lė Petkiutė. Vi- 
uiškina apie muzikos teoriją,! šos gabios, talentingos.

P-niai Čižauskienel apsigy
venus mūsų kolonijoj, kuopos

kaip balsą nustatyti ir t. t.
Pastaruoju laiku sąjungie- Šis dalykas yra labai svarbus, ( 

tės pradėjo smarkiai veikti, nes konservatorijoj, arba ki-'veikimas žymiai pakilo. Kiek- 
Kad ir didelė bedarbė, bet toj balso lavinimo mokykloj viename susirinkime p. Čižaus- 
kuomet narių tarpe yra gra-! tai reiktų pinigai mokėti, o kienė vis ką nors naujo ir 

eikimas atsi-i mūsų chore galima veltui daug naudingo Įneša kuopos gero-

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST C I-A SS BARBER SHOP 
Halr Bobbing and Shingling for

Ladles Our SpeciaUy 
2203 \Vest 22nd Street

Phone Canal 1068

Telephone lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS. Sav. 

Pinuos Klesos Duoukepykla
4330-34 S. Califomia Avė.

žų norų, tat ii
,.ant|u ko pramokti. vei.

Spalio 8 d. sąjungietės buvo1 Pereitą mėnesį prie mu. ų ] Ta p-ti.
a I surengusios “bunco party”, kuopos prisirašė penkios žv-i -------------------
t. bonas davė daug gražių P®ta Į ,no virš mios navės: Medinienė, Zig- | PLa HaK iTE “DRAUGĄ’

Irimu. ,1 1 1 . J.1 i $30.00. Pelnas paskirtas para ------------- ------------------
ime dalyvauja gabios Ci-j Daug užsibrėžta nuveikti. jpyos naudai.

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occasions

2242-44 WEST 23 PLAOE

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 

'252 WEST 47 STREET

Tel. Canal 5529

>ros ’ scenos mėgėjų jėgos.
Visi širdingai kviečiami at- 1.. .. . ,. .. . _ ,,. x. .¥. Iieiaus vajų vykinti paėmė v.

ryti ir paremti mergaičių , T/ Mandravickas. Jam padėti pa-
raugną. Atsilankiusiems u"-| . ....

l,. , sizadeio J. Kiserauskas ir kiti.
įkrmame smagų vakarą.

Po lošimo bus šokiai, ku- i X Advente rengti katali-

Dienraščio ‘‘Draugo” jubi-Į Spalio 26 d. jaunametės su-
“llallowee’n party”, 5

iems griež smagi orkestrą. 
Tisas šio vakarą pelnas ski
namas parapijos naudai.

C. P.

KENOSHA, W1S,
Žinutės.

X Kelios savaitės atgal šv. 
Petro parapijos sekretorių Pe 
rą Kodį ir jo žmoną Juzepi- 
lą aplankė garnys ir paliko 
sveiką dukrelę.
f Lapkričio 1 d. po pamaldų 
vyko krikštynos^ Krikšto tė
vais buvo A. Gaigalas ir A. 
Valienė.
Į Ponai Kodžiai yra pavyz- 

gi biznieriai, »geri katali- 
auginą du sūnų: Praną 

r Juozą ir dukterį Levoną. Gi 
ii, jauniausioji, per šv. krikš- 
ą gavo vardus Joana — Tė

tė.
Krikštynų puota įvyko jų 

te. Kadangi Kuodžiai yra 
idagūs, malonūs, gausiai 

mia parapiją ir visą katali 
iškąjį veikimą, todėl turi 

daug įžymių draugų. Tat ir 
puota buvo graži, linksma 
Dalyvavo ir gerb. kleb. kun. 
Bublys ir iš Cliicagos Dr. Ra
kauskas su žmona, Pasakyta 
daug gražių kalbų; kiekviena
švečias buvo gražiai apdainuo 
BIS.

X Spalio 28 d. įvyko Fede
racijos susirinkimas, į kurį 
atsilankė daug dr-jų atstovių

Kleb. kun. Bublys posėdį a 
tidarė su malda. Pirm. J. 
Trakšelis pranešė, kad Vyčių 
atstovė p-lė D. Lukauskytė, 
gabi skyriaus raštininkė, dėl 
daugelio kitų darbų, atsisa
kanti nuo rašt. pareigų. Tuo;

kiškos akcijos programą 
Kviesti žymiausius kalbėto-; 
jus. Įžanga bus, liuosa.

Lietuvos nepriklausomybės?: 
šventę 16 vasario paminėti 
gražiu vakaru su programų, 
pritaikintu lošimu ir daino
mis bei kalbomis. Į komisiją 
išrinkta O. Lauciutė, O. Va
dapoliutė, pirm. J. Trakšelis 
ir M. Kundreckienė. Manoma, 
kad viską gražiai suruoš.

X Astuonių dienų pamaldos 
už sielas skaistykloj mūsų baž 
nyčioj būna gražios. Klebonas 
sako gražius pamokslus. Žmo
nių lankosi daug. Gedulingus ! 
mišparus gieda varg. J. Kai- j 
bukaitis su V. Strasevičiu ir 
Ai Lauraičiu.

Vargšas.

rengė
kuriai vadovavo art. Gižaus- e 
kienė. Mergaitės turėjo “good = 
tiine” ir dar iš pelno $5.20 x 
paaukojo parapijos naudai x 
(už vartojimą elektros). Bra- x

ivo! =
|x

Sąjungieėių choras. 5
Sąjungiečių choras irgi xBM

gražiai gyvuoja. Painokas lai- x 
ko kas antradienis. =

Gruodžio 13 d. bus surengta x 
nepaprastai gražus progra- S 
mas, kurio dalį išpildys cho- x 
ras, vadovaujamas p. Gižaus- | 
kienės. Drąsiai galima šaky- H 
ti, kad mūsų choras nustebins 5 
publiką, nes prie choro pri- = 
klauso beveik geriausios mū- =

MATYKITE
PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE

PILNĄ PARODĄ
Nauju 1932 Metų Mados Visų 

Gerųjų Išdirbysčių

RADIOS
ATWATER KENT 
R. C. A. VICTOR 
BRUNSWICK 
MAJESTIC 
KIMBALL

ir kitus

PHILCO 
ZENITH 1 
CLARION ! 
SPARTON Į 
COLUMBIA !

Metinės Sukaktuvės

ANTANAS 
LAURINAITIS ’

Mirė lapkričio 10 d. 1930, o 
po gedulingų pamaldų Aušros 
Vartų par. bažnyčioj palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse. Paliko 
liūdinčius moterį Kotriną, sūnų 
Adolfą ir . dukterį ‘ Sylvlją.

Metinėnls mirties sukaktu- 
vėtns paminėti užprašėme už 
a. a. Antano sielą šv. mišias, 
kurios (vyks utarninke, lapkri
čio 10 d. 7:80 vai. ryte Auš
ros Vartų par. bažnyčioj.

Visi riminės, pažĮstami ir 
kaimynai širdingai kviečiami 

į tas pamaldas atsilankyti ir 
pasimelsti, kad a. a. Antano 
Btelai užšvleetų amžinoji švie
sa.

Nulludusi:
Isuirlnaičlų šeimyna,

2059 West 22 8t.

JULIUS SZLICKIS
General Repairlng and 

Contracting
2019 W. 22nd STREET

Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERAI.IS KONTRAKTORIL’8 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama 1 kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

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

AMERIKOS 
UNIJA

to

t =

namu UUMiUimVAHrŠVEBUI
KALĖDŲ EKSKURSIJOS

Išplaukia Iš New Yorko
S S. „DROTTNINGHOLM” 

Gruodžio 2 d. š. m.
M. L. „GRIPSHOLM” 

Gruodžio 8 d. š. m.
Reikalaukit kalMlnio elrkulioro 

Informacijų ir laivakorčių 
kreipkis į vietini agentą.

arba tiesiog J:
SWEDISH AMERICAN 

LINE
wr Afflx->Vii<rnn AvP.. OllCUgO

I
š

■Reumatizmas sausg,ele-1 ■ - _ -■
■ Neslkankyklte savęs skaus- 
a mals. Reumatizmu. Sausgėie, 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOl’ND mo
lto lengvai ^prašalina viršml- 
nėta Ilgas; mums Standi* dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kainą 50c per 

ji paštą 65c arba dvi už 81.05 
- Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS” augalais gydytles, kal- 
I o* t» centų.

■ Justin Kulis
B 8259 SO. HALSTED ST.
_ Chicago, III.Ifll ■■ ■ ■ ■ ■ ■

Phone Republic 10256 
MODERN IIKKi ŠTOKE

G. Benosius, R. Ph. 
Prese,rlptions Filled Accurately

Ice Croam — Candy 
Powder8, Creams pnd Toilel

Articles
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long Distance Kemoval
3244 S. HALSTED ST.

Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Tel.

KAZIMIERAS DUBA
mirė lapkr. 4, 1931 m. 2 vai. 
ryto, sulaukęs pusamž. Kilo iš 
Marijampolės Apskr., Skriau
džiu Parap., Gudenų Kaimo. 
AMierikoje Išgyveno 26 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moter, Juzefą po tėvais Mika
lauskaitė, dukterį Juzefą, sūnų 
Kazimierą, hrol| Vincentą, dvi 
brolienės Antaniną Dubtenę ir 
Oną Siruslenę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4 501 So. 
Fairfleld avė. Laidotuvės Jvyks 
panedėly, lapkričio 9. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo par. bažny
čią, kurioj {vyks gedulingos 
pašnaidos už velionio sielą. I’ę 
pamaldų bus nulydėtas , šv 
Kazmiero kapines.

Nuošlrdžle.1 kviečiame visus 
gimines, draugui, Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Runos,

Brolienės, Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grah. 
Eudelkls, Tel. Yarde 1741.

A. + A

KATARINA
MALINAUSKIENĖ

mirė lapkr. 4, 1931 m. 1:10 
vai. ryt., gulaukus pusamžio. 
Kilo iš Mariampolės Apskričio, 
Prienų Parap. Senatų Kaimo.

. Paliko dideliame nuliudime 
|| dvi dukteris Marijoną Ražlns- 

kienę, žentą Jurgi ir Oną Rlau- 
blenę, sūnų Juozapą, marčią 
Magdeleną, 15 anūkų ir gimi
nes, o Lietuvoj, seserį Marijo
ną Tamošiūnienę ir gimines 

Kūnas pašarvotas 6747 So.
Western avė. Laidotuvės Jvyks 
panedėly lapkričio 9 d. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta | Gi
mimo Panelės šv. par. bažny 
čią, kurioj |vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta | šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Dukterys, šen tas, Marti,

Arnikai Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
R. P. Mažeika, Tel. Yards 1188

---------------------------------------------------
Tel. Lafayette 9 832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome 
414# ARCHER A VENŲ F,

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

AVESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

A. PETKUS
JEWELER

Diamonds, Watches and Jewelry 
Watch Repairlng Our SpeciaUy
4601 So. Hernrtage Avė.

Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAP
Užlaikom visokios rųšies pieno 

produktus: pieną, surj, sviestą Ir 
t. t. Pristatėm j namus ir J Storus.

3251 S. Emerald Avenue

Tel. Calumet 6794

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

f L. ABARAVIČIUS
, . Superinteadent
Western and Southern Life

Insurance Co.
Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

Viršminėtų išdirbysčių Radios nauji 1932 metų modeliai |
Dabar Peoples Furniture Krautuvėse parsiduoda | 

už naujas žemas kainas, kurios skamba sekančiai: g

PHILCO su tūbom po $36*50 *r
aukse, s

C. A. VIG’TOK su tūbom po $37.50
“ 1 s ” s
■ 5 BRUNSVVICK su tūbom■s
J | MAJESTIC su tūbom 

SPARTON su tūbom

ZENITH su tūbom po 9.95
AT1VATER KENT su tūbom po $69.50
KIMBALL su tūbom po $69.50

| Nauji Kombinacijos RADIOS sykiu su 
| Gramafonu pasirinkimas 1932 metų mados: |;
S Pilnai įrengti su tūbom. Nekuriu vertė siekia iki $300/X), '
= ' • dabar parsiduoda tik po
Š R. C. A. VICTOR 
= 1932 m, mados, 8 tubu
1 PHILCO 
IŠ MAJESTIC 

BRUNSWICK 
COLUMBIA 
KNIGHTS 

ir kitų išdirbysčių
Duodame ant lengvų išmokėjimų, be nuošimčių. 

Priimam senus Radios, Pianus ir Rakandus į mainus ant 
naujų; duodama geresnę nuolaidą kaip. kur kitur

= K

ll
iš

s
š

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th. STREET

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photogrąpher
Wedding and family groups our 

Speclalty
4852 80. ASHLAND AVENUE

Tel. Victory *048

Michael Messar
PHARMACIST 

Lietuviška Aptleka 
8201 SOUTH HALSTED STREET

=
X
Š
x

po $39.50 
po $44.50 

$49.50

M =

po
J,
>>
>>

n
n

M

Tel. Lafayette 3525
x Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. IIONORE STREET

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
lulla Pocius and SteUa Jusklc, Sav.

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRĄPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir šelpjau
grupių, tai musų specialybė.

2(66 WEST 69th STREET

ŠI

X eiTT-ei AftCMIft AVI. CM. AICHMOSO »T.

1 4177-83 Archer Avė.
2SM-4O W. *9* »T. a MAM.ewOOO AV.

2536-40 W. 63 St.
Kampan Maplcwood gatvėn

Hemlock 8400
= Kampan Rlchntond gatvėn
= Lafayette 3171š CHICAGO, ILL *miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

Tel. Lafayette 5469
John "Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
' A. PHILLIPS, Prop.

We Call And Dellvar
2408 WEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227
KAZ HEAT INTENSIFIER 

COMPANY
A. KAZLAU8KA8. Sav.

4624 So. Westem A ve.

Tel. lafayette 1340

N. ARARAVIGZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfleld Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GEBVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHTP
Cleaner and Dyer 

2543 WE8T 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWIGH
Morgičiy Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičiua
2342 So. Leavltt St.

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardware, Palnts, Varnlsh, Glasn 

Electrlcal Applicances, Etc.
2738 West 47th St.

Telephone Grovehlll 2362
WEST ENGLEYVOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOKINO
Atdara Dieną Ir Naktį 

•24# 80. ASHLAND AVĖ.

t l
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geštaclienis, Lapkr. T, 1WI

C H I C A G O J E iko savo agentams jiems pas- 
! kirtoj apylinkėj lankyti kiek
viename name kiekvienų šei- 

DRAUGO” VAJAUS DAR- Viršuje minėti “Draugo” tai mynų. Kiekvienų žmogų ban- 
BININKAMS. ‘kininkai visai nedaug teužsi- dvti apdrausti. Kiekvienas

-------------- meha apie blogas laikus. 1F žmogus — vyras, moteris ir
Visi “Draugo” draugai m) to yra tokių agentų, kttVivvts vaikas yra agento prospektas, 

rime, kad pradedamasis vajus dabar yra tikra šienpjutė. Panašiai turi veikti ir “Pr-
umgeriausia pavyktų. Nori-Į Teko keletu, kartų pasikal- augo” talkininkai, 
me, kad šis vajus savo gau- l»ėti su daugeliui žinomu \Ves- stengtis aplankyti 
-iais vaisiais viršytų praeitų- tern & Southern Fife ln.su- lietuvių šeimynų,,
jį konte.stų. !ranee kompanijos superinten- šeimynoj stengtis

Kad vajus sektųsi, tai be dentu p. L. Abaravičium. Jau biznį padaryti —

Vietinis.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richntond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Seradoinis po pietų ir Nedėldieniais Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo S-& po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 0257 lies. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTtl HALSTED STREET

i Rezidencija 6600 S Arteslan Au 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

X-Ray

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’iS
Lietuvis Oydyiojas ir Chi-įvai.t

rurga, perkėlė savo ofisas į( co: 4459 S. California Avė. 
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

Ofiso Tel. Victory 3687 Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. L. YUŠKA

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Teief. Wilmette 196 arba 

Canal 1718'
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedellak 

ir Ketvergais vakare

Tel. Canal 6838

DR. 6.1. BLOŽIS
DEMTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 8 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T,A S

4712 Stf. Ashland Avenue
Tai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų L4gų 
VaL: ryto nuo 19—18 nuo 1—■4 pe 

pietų: 7—9:89 vakare 
Nedėiiomis 19 Iki 19

Telefonas Midway 2880

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

Phone Hemlock 8041

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Ges Eztractlen 
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

9669 HO. WESTRHN ATM

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1410 bGLfU 49 CGtltl, ClLLIiO, 1L1AAO1A 
Priešais lietuvių 8v. Antano Bažnyčių 
VaL: 9-12 ryto: 2-8 Ir 7-8 vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas it Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel, Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plaza 1809
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 8 iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 18 dienų

TeL Hemlock 8799
Res. Tel. Prospect 9819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedsie 
Res. 9426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 ▼. v. Išskiriant Ket.

Ofitas Tel. Grovehill 0617 •
Res. 6707 S. Arteaian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS T 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2435 Weet 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:80 iki 8:20 vak 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadienio

ko Ir Res. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Res. Tel. Bosi. 8914

DR. BERTASH DR. NAMELIS
736 Wcst 33 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VaL: 1-9 Ir 8:29-8:99 vaL vak. VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakar*

Nedėlioj susitarus NodėUod

' -- - -

DRAUGAS 
7

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLEi
Tel Canal 6764

SV. MISIJŲ UŽBAIGTU V ĖS

tai y:,i Dievo Apveizdos par. naz- 
kiekvieną nyčioj tęsiasi šv. misijos, ve 

kiekvienoj <|aluos gerh. misijonoriaus do 
kokį noi> niinikouo B. Pauliuko. V’i

užrašyti sįenis reikia žinoti, kad fa- 
Aitu dalykų reikia drųsių dar-, šešti metai kai jis yra tame “Draugų”, “Laivų”, parduo Dievo malonių laikas baigia 
bininkų. Žiūrint į jau Ao,jusiu darbe ir sako, kad niekuomet ti kokių knygų ir tt. ir ti. sj sekmadienio vakare lapkri-
va.jitn darbininkus, išanksto nebūvu tiek biznio padaręs; Kiekvienoj kolonijoj yra po čio 8 d, iškilmingais mišparai, 
galima spėti, kad gerai vary- kaip dabar, siais blogaisiais keletu talkininkų, lai yra jj. niisijiniu palaiminimu, 
sis veteranas p. Stancikas, laikais. Šiemet p. Almravičius gėlai. .Jokios bėdos nebus, Todėl viri yra raginami pas- 
im' asis veikėjas p. < Valančius jau ufcrašė apdraudos už $60,- nebus, jei šeimynas, aptankys butinėmis dienomis pasinau- 
t'icoroj, darbščios veikėjos (KM). Užrašė daugiausia lietu- du ar daugiau talkininkų, duoti* šia nepaprasta proga 
p-nia A. Dilienė ir p-lė Stanis- vių tarpe. Kas gali sakyti. Kur vienas nelaimės, kitas įsigyti sau reikalingų Dievi
lava Šinikiutė iš Bridgeporto. kad pinigingų lietuvių jau ne- gali laimėti. Kitoj šeimynoj malonių, 
dali atsirasti tokis ar tokia, j bėra. Sėkmingai apdraudų gali būt giliųkingi vienas ii 
kuris arba kuri sukirs šiuos rašo ir kitas lietuvis tos kom- kitas, o gal ir trečįas talki- 
veikėjus, bet visvien šie iai-ipanijos agentas p. Augustas ninkas. Ar reikia primįnti, 
kysis gerai. Jurgilas, kurs darbuojasi am kad tųlkininkai neprivalo vie-

Tenka nugirsti, kad dauge-' Town of Lake. nas kitam pavydėti. Ne, tal-
lis susilaiko nuo stojimo va-! “Draugo”

LIETUVIŲ VALANDA

Ryt dienų, t. y. sekmadie-'i 
talkininkai gal; kininkai privalo vienay kitam hy, lapkričio 8 d. bus gražus 

jun dėlto, kad esu blogi lai- i pasinauduoti apdraudos kom- padėti, tųsvk visiems bus ge- lietuvių radio programas iš
kai. Blogi, tai 
visi agi

blogi, bet ne panijų biznio budais.
elitai tuomi guodžiasi. Apdraudos kompanijos i-a

GRABORIAL

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

nau- stoties WCFL (970 kiloc.)
nuo .1 iki 2 vai. po pietų. Pro 
grame dalyvaus žymūs daini 
įlinkai: ponia M. G.ugienė, į 
S. Rimkus ir kiti. Muzika ir

--------------- gi bus šauni taip, kad kiek-
Draugo redakcija gavo pienam bus malonu šios va-

• • Draugo ’ ’ draugas.

KUN re ALBAVIČIUS 
VILNIUJE.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. laiškų nuo gerh. kun. Ig. Al- landos programo pasiklausv- 
Laidotuvėse pa- , Reikale meldžiu atsišaukti, o mano bavįČiaUS iŠ Vilniaus “ Jau

tarnauju geriausia; 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal* 6174 
SKYRIUS: 3238 Bo. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pa. tarnu vlm&š 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^'a dykai.

3307 Auburn Avenne

EZERSK1
LIETUVIS GRABORIUS 

O t 1 ■ a i
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, tU

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd Pi., Cliicago

kelios dienos kaip mindžroju
ti.

Programai yra rengiami ir

B. A. LACHAVICH
įVyUuto Didžiojo fi'nę. Kar- tinan8Uojalni ,1os K Bu,,,.iko 
i tu malonu ir liūdna. Visur tik
I

1439 S. 49 Court, Cicero, III. «irdi nusiminimus”. Kitoje 
Tei. Cicero 6997 .vietoje rašo: “Lankau Auš-

\Fartus. Meldžiuos už vi
sus savo prietelius.”

Kaip žinoma, kun. Albavi-

Telefonas Varde 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTGJAP
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

1 f!(io krautu.'s 
sted St.

34J7 S. Ha.
A. C.

ATĖJO LAUKTA DIENA IR 
VALANDĖLĖ.

««. yra įšvykęj, kietu™, Je- ftj T<|k įvv|(Sta , |a„k
tetai Utafesių savo nusiimu- (j L y 4 A
sei sveikatai pataisyti.

WEST SIDE ŽINIOS.

nieškos “palociuje’ 
ėher ir Rockwell.

i - i.— .

X Draugijos Aušros Vaitų 
vyrų ir moterų susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį,I
parapijos svetainėj, 1 vai. po 
'pietų. Visi nariai skaitlingai 
! atsilankykite. •

Nutarta rengti “bunco par ? 
ty” 6 d. gruodžio, parapijom 
svetainėj. Nariai prašomi, pa 
gal išgalės, atnešti dovanų 
Bus renkama darbininkai dėl 
“buneo party”.

Valdyba. -

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. R AČKUS
GYDYTOJAS,* CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas llgy« 

vyrų, moterų ir vu.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėiiomis ir seredomis tik 
iškaino susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874 6 5 58 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakareDR. J. P. POŠKA ,

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas tr Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Englewood 6641 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

.Šį vakarų visi 'pasimatysime 
(■ražioj salėj ir smagiai laika Ofi“° T,il- Victory 6893 
praleisime. Eez' TeL Drexel 9191

Muzika bus “Darbiuos rag- nn. 8. A. MITU 
tiine syneopators’■' ' 3.GAS

Vyčių Karvelėlis Į __j,

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

10-12

Rezidencija
4789 West 12 Pi. Nedėiiomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

S. M. SKOTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė trati koplyčia dykai
718 WKST 18 STRĖET 

Te». fcootmtt Tlli

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS *

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

Tel. Boulevard 6208-8418, * X Ryt baigiasi parapijos tę Ir tolimą regystę.

Nuiiudimo valandoje kreipkitės bazaras. Bus “bingo”, “okši- tei8‘n»a‘ “kin‘us vl"lW8eprie manęs, patarnausiu slmpatH- [ S ’ atsitikimuose. egzaminavimas daro-
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau negu ’nas” ir ĮMskutimai lliaigUiliy ^ elektra, parodanča mažiau-
kltur. Koplyčia dėl šermenų dykai. kvieč,įaįni dalyvauti. 8peci?,e“atyda atkreipiama moky-

. . • • • • • • l1*08 vaikučiams.X Baigiasi jubilejimai pa- valandos nuo 10 ryto Iki 8 va-
rftpijos metai. Tuos paminėti- kare' Nedėllon‘l8 10 rai 12.

. . J. . KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM-
nus metus westsidieciai baigs pą laiką su nauju išradimu 
dideliu koncertu, kurį rengia ^7k^iųatKarnos" PX S*“kaur 
parapijos choras nedėlioj, t 4712 g. ASHLAND AVĖ. 
lapkr. 15 d.,« Meldažio salėje
Programoj, be choro ir vietos 
solisčių, dalyvaus žinomos dai 
nininkės-ai: Janušauskienė

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

. ■ ;

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTl| 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų it ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ OHABOBiAi 

Didysis Ofisas
4605-07 South HerfnMge Avėftit^

F».V1 Talei Onai- YARDS 1741 »r 1742

-- --

DENTISTAI
Pilone Boulevmd 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DEN TĮSTAS
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Nuirnu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys-

Tel. Boulevard 7589

Tel. Terds 1889

Heršinskienė, ftidiškiutė, J. DR. G. SERNER
Kudirka, Romanas ir Pažais-- fjvnviH akių specialibtas 
kis. Vadinas, pfogftinias bus 
nepaprastai turiningas ir įvaį- 
rus. Biliėtai' nebrangūs, tik 
po 50c. Pradžia 7:30 vai. vak.

, X “Tu ir aš”, tai nauja, 
gražu daina, kurių Aušros 

(Vartų parapijos choras moki
nas jubiliejaus koncertui, lap 

,.kr. 15 d., Meldažio salėj. Bus 
i išpildyta ir graži klaipėdiškių 

daina “Pasakyk mergelė”.

M’.džuii skjj’v^iiv biznie
rių baronus

m

Ofiau ir Akinių Dirbtuvė
756 WEBT 35th STREET

Kampan Ralated gt. 
Valandos: nuo 18—4; nuo t—8 

Nadėltonta: nv» !• iki 11.

v Tei. Cicero 4786

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 
10244 LONGWOOD DRIVB 

Tel. Beverly 0870

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėiiomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampas Wabash Avenue 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4148 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 tyd « ir « Iki I v .v. 
Nedėiiomis nuo 19 Iki 12 ryto

Telefonai dienų ir sekti 
Virginia 0086

aTl. davidonis, m. d.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
, Nuo 6 Iki 8 valandai' vakare 

epan šventadienio Ir ketvirtadienio

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
^Specialiste Moterų Ir Vaikų Ligų'

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

(Vakarais: Utaminke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėiiomis pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395
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DRAUGAS šeštadienis, Lapkr. 7, 1931

Ketvirtojo Sezono 
Atidarymas Su

i TĖVYNĘ 99

Dviejų Aktų Operetė: Libreto Šilelio; Muzika A. Aleksio

STATO SCENOJE

L. VYČIŲ “DAINOS” CHORAS Lapkričio-Nov. 8 d., 1931 m.
Gimimo Panelės Švenčiausios Parapijos Salėje, 68 ir Washtenaw Avė.

S.
Operetėj (Vaidinime)* Dalyvauja Šie Visiems Žinomi Solistai- 
-Solistes ir Lošėjai: LAURAITIENĖ, BALSIS, JOVAIŠAITĖ, 
PAŽARSKIS, ČIAPAS, BENAITIS, STULGAITĖ, GRI- 
CAITĖ ir Kiti; Taipgi DIDŽIULIS CHORAS ir SIMFONI
JOS ORKESTRAS. Operetę Režisuoja Pats Autorius ŠILELIS; 
Chorą Veda Komp. A. POCIUS.

Be Dainų, Vaidiniman Įeina Tautiški Žaidimai, Naujas Suk
tinis, Baletas ir Solo Šokiai. Didelio Efekto Darys Gražios Deko
racijos, Nauji Kostiumai, Pritaikintos Šviesos ir t. t.

PRADŽIA 7:30 V AL. V AK. ĮŽANGA #1.00 ir 75c.

PO PROGRAMO ŠOKIAI

■BE BSE į:

PRANEŠIMAI

Brighton Park. — Dr-ja 
Saldžiausios Širdies V. J. No.
1. rengia “bunco party’
lapkr. 7 d., 6:30 vai. vak. F. 
Kilkių name, 4414 So. Wast- 
tenaw avė. Širdingai visi kvie
čiami atsilankyti • ir paremti

PARAPIJŲ MOKYK
LOMS!

“Mažoji Šventoji Teresėlė” 
vaikų teatrui pritaikintas la
bai įdomus scenos veikalėlis 
tik ką “Draugo” knygyno lė
šomis atspausdintas. Vienam 
vaidinimui parengti užtenka 
10 knygučių, kurias iškarto 
užsisakant, knygynas parduo
da tik už vieną doleri. Pavie
niais egzemplioriais perkant 
imama už knygutę 15c. Norin
tieji šiuo nauju veikalu pasi
naudoti tepaskubina užsisaky
ti, nes vėliau gali jiems nebe
likti “Drauge” šių knygelių. 

“Draugo” Knygyno
Vedėjas S. Motvidas. ,

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Itun $0.75 tonas 

PochomtM I.iimp or Egg 10.00 tonas 

Black Band laimio R.50 tonas

Green Vallcy Iatmp ».5O tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes ' 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL 00MPANY
5332 South Long A venų e 

Tel. Republic 8402 
Chicago, III.

draugijos pramogą. Nepa
mirškite ateidami atsinešti 
“prizų”.

Komisija.

Bridgeport. — Apaštalystės 
Maldos dr-ja turės “bunco 
party” sekmadienį, lapkričio 
8 d., 7 vai. vak., Šv. Jurgio 
par. salėj. Bus daug gerų do
vanų, visi atsilankiusieji tu-
rėš “good time” ir todėl visi 
kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

Brighton Park. — Draugija 
Gvardijos pirma div. Šv. Ka
zimiero Karalaičio laikys mė
nesinį susirinkimą nedėliojo 
lapkričio 8 d., parap. mokyk
los kambaryje, 2 valandą po 
pietų. Visi nariai prašomi 
laiku susirinkti. Yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba.

Dievo Apveizdos Parap. --•
Susivienijimo brolių ir ^ese
rų lietuvių draugija mėnesinį 
susirinkimą laikys .lapkričio

Išsirenduoja flatas, 6 švie
sus kambariai, karštu vande- 

8 d., 1 valandą po pietų, mo- 'niu gydomi. Arti bažnyčių, 
kyklos kambary. Kviečiami mokyklų, storų, strytkarių 
visi nariai susirinkti ir užsi-r jr pai-]<0
mokėti pasilikusius mokesčius.
Bus kalbama, kaip geriau pri
sirengus prie dr-jos vakaro,
22 d. lapkričio, senoje parapi- Išsirenduoja 6 kamb. flatas 
jos svetainėj. Nariai taipgi 1 augštis, karštu vandeniu Su
prašomi atsivesti nors po vie- H°n,as- Visi patogumai. Remia
ną naują narį, nes įstojimas 
iki Naujų Metų veltui.

Town of Lake. — Nek, Pra- i Rendon didelis kambarys, 
aidėjimo Pan. Šven. mergaičių įkarštu vandeniu šildomas. Tin 

11 1 .. —————— Ika vienam ar dviem ar vedu-

Z< šiai porai. 1 lubos.
a 7148 So. Talman Avenue

Tel. Prospect 8921
(Marąnette Jcirelry A Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

gis u hus dykai nufotnrrafuotl.

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

Hemlock 8180

/

sodalicijos sus-mas įvyks lap
kričio 8 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Kryžiaus parap. mok. 
kamb. Visos narės prašomos 
atsilankyti, nes daug yra da i 
lykų svarstymui.

Ryte 9 vai. sodalietės eis 
in corpore” prie Šv. Komu

nijos.
Valdyba.

Brighton Park. — Labdarių 
Sąjungos 8 kp. laikys susirin
kimą lapkr. 8 d., tuojau po 
pamaldų, parapijos svet.

Prašome kodaugiausia na

IfiRENDAVIMUI
Rendon 6 kamb. flatas, maudynė, 

elektrą atikas, gar. k. v. $30. Klaust 
1917 W. 34 PI.

BRIGHTON PARK -
Del išrendavimo 5 kamb. { 

flatas, 2-ros lubos , su visais 
naujais pagerinimais. Renda 
pigi. Namas mūrinis. Pečiunį 
šildomas.

4424 S. Francisco Avė.

7034 So. Fairfield Avė.
Tel. Republic 8511

pigi. Kampinis namas. "Dailus 
beizmentas.

7258 So. Talman Avenue

Išsirenduoja 6 kamb. flatas, 
2-ras floras, renda pigi. Tame 
pat name ant 1-mo floro išsi
renduoja 2 fomišiuoti kamba
riai, štymo šilima.

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

rių susirinkti, nes turime daug 
dalykų svarstymui, o ypač a- 
pie vakarą, kuris įvyks lap
kričio 22 d.

Valdyba.

LIETUVOS NOTA PRIEŠ 
LENKIJĄ

Sąryšy su Jurgio Kybarto 
nužudymu nr>* lietuvių lenkų 
administracijos-linijos, Lietu- (

WEST SIDĖS LIETUVIAI i
Jei jūsų automobiliui reika- • 
lauja pataisymo, tai atvežkite 
ji pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

I $10,500 namas už $7,950 bung. ty- 
po, 7 kamb. geriausioj vietoj Park 
Ridge, lotas 50x177 visi pagerinimai. 
Cash $2.000. Geros išlygos 1112 Vine

.. .  1 1 ave. Park Ridge 163 M
Rendon 4 sviesūs kambariai, pigiai 4 lotai, perpus išmokėti,

elektra,, gesas, naujai išvalyti, Ivanhoe. La Crosse ir 46, Lowell 
, -o j Ir Rosemont. Visai pigiai. A. Han-turi visus patogumus. Renda aen 1755 N Nagle Ave. 

nebrangi. Randasi 2130 W. 23 -^7-,., kamb.-gtymo „Hma. 
PI. Savininkas gyvena." 2 karų gar. 1 morgičlal. Agentų

2129 W. 23rd Place nere1*- 4306 No- CamPbPlt 
Pas ii galima gauti lietuvi- s kamb. plytų bung.. $5,200, $1,500

škų saldainių. Mr. S. K. RO------ ----------—---------- ... --r-
KAS. Tel. Roosevelt 7977.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Delio, groc.,’ išdirbtas gyv. ka/nh. 

k. v. š. pigiai už cash, 0 810 So. 
Peoria.

Dellcatemen, groc., reik tuoj par
duot dėl ligos. 151 W. Divlslon st.

. I 5 kamb. plytų bung,. octagon
Parsiduoda Saldainių, ±ce frontas, tailių maudynė, k. v. S.. 2 

z -n 1 • z-1- -i karų gar., pigiai. 6227 Oakdaie ave.Cream Fountain, Cigarų krau- __
. . n » . 5 didelių kamb, cottage, pigiai,tnve. Gražus ir nauji fixture, malnyglm , maIe.n,. 912 no. w«sb-

už labai pigi kaina tiktai fpnaw-______________ _______
$550.00. Krautuvė randasi ant Pardavimui 2 pagyvenimų 
63 gatvės, ir ant karų linijos? medinis namas su visais įtai- 
Renda $25.00 į mėnesį su šilu- symais. Šviesus kambariai, 
ma ir elektra. naujai gračftai ištaisyti. Prie-

Kreipkitėe žastis norim eiti į biznį.
2839 WEST 63 STREET 2723 So. Emerald ave.

vos užsienių reikalų ministeris 
pasiuntė Tautų Sąjungos ge
neraliniam sekretoriui Drum- 
mondui notą. E.

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET
Vi $250 cash gausi 5 kamb. bung. 

4 metų, k. v. S. dvigubas gar. jokių 
mėn. išmok. Cedarcrest 3364

| Savininkas parduoda labai pigiai 
i (Parkholm Place) 3 flatų nauja na- 
' mą po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. J- 
mokėti $3,000, likusių po $35 mėn.

I Arba mainysiu J mažesn} namų. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”.

2 flatų medinis nam., didelis lo
tas, 6-6, furn. skyrium. Maudinė, 
arti kat. mokyklų ir bažn. geriausia 
apylinkė. I. C. elek. $0,500. Mažai 
įmokėti, likusi, kaip renda. Sav. P 
J. Teeling, 108-154 st. Harvey, III.

Naujas 6 kamb. plytų bung. oc
tagon frontas, spalvuotų tailių ir 
plumingo fikščiertat, k. v. S. 3855 W. 
59 PI.

EXTRA DIDELIS IŠPAR
DAVIMAS SEKANČIŲ 

PRARERČIŲ
Tiktai per penkias dienas, 

kiekvieną dieną nuo 9:00 vai. 
ryto iki 1:00 vai. ,po pietų.

7 kambarių rezidencija ir 
dviejų karų garages, 4 lotai 
po 50x125 kampinis, su di
deliais medžiais, labai gralžioj 
apylinkėj, 1 blokas iki gat- 
vekarių linijus, 2 blokai iki 

J gelžkelio stoties. $2,500.00 
| Pirmo Morgečiaus ant 3^2 ine_ 
itų be mokesčių, įmokėti $1,- 
000.00 Kaina $3,500.00.

Bizniavas mūrinis namas 
ant 63 gatves tarpe AVestern 
ir Kedzie, storas ir flatas 2 
karų mūrinis garages. Karštu 
vandeniu apšildomas. Tiktai 
$13,500. Įmokėti $3,500.00.

Lietuvių Kolonijoj, 9 flatai 
ir vienas Storas, kampiniai 
mūriniai namai. Kaina $7,500 
įmokėti $1,500.

5, kambarių mūrinis bunga- 
i low, 1 karo garages, lotas 32x 
!125. Kaina $5,800. Įmokėti 
$1,500.00.

3 flatai po 5 kambarius ir 
storas, ant gatvekarių linijos. 
Kaina $4,000. Įmokėti $1,500, 
likusius Pirmo Morgečiaus.

Mūrinis namas, 3 flatij po 6 
kambarius, didelis lotas. Bri
ghton Park apielinkė. Kaina 
$7;500.

Atsišaukite; . ,
2839 WEST 63 STREET

F A R M O S
100 ak., 800 vaism., 5 kamb. na

mas, gera maža baraė, arkliai, kiau
lės, vištos, visi padargai, $3,200.

40 ak. nahnal, garnė, vištinyčla. 
alfalfa, $1,500, įmokėti $250.

60 ak. 8 kamb. namas, did. barnė, 
tvoros, $1,160, Įmokėti $275.

40 ak 160 pyčlų medžių, žvyro 
kelias, getrą apylinkė $476.

5 ak. vištų farma, namai, gar. 2 
ak. žemuogių, aviečių krūmai, $850, 
įmokėti $160.

100 kitokių farmų po 1—900 ak. 
Rašykit ko norit

F, S. VAHUE, ALLEOAN, MICH.

Pigiai 8 ak. pagor. ūkio, 11 mai
lių į š. Chlcagos, malnyslm. Bron- 
ton, 2920 Altgeid St. »

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠADSRAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinantį, 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 0896

D, GRICIUS
GENERALIS kontraktorius 
8tatau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVE.

Sapoa Telef. » 

Hemlock 2887

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERRES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS

Mano__darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH snAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkščie- 

rlal. Įvedame elektrų į namus ir 
dirbtuvės.
MSB B. Halsted St « AngMls


