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Rytoj Lietuvių Labdarių Sąjungos seimas
KOMUNISTAI ŠLUOJAMI LAUKIS 

KANADOS
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Vyksta didelės kautynės žiemių 
vakarų Mandžiūrijoj

JAPONAI MOBILIZUOJA KARIUOMENĘ
>5-

CHICAGO JE

MOTERIŠKES PALAIKAI 
IDENTIFIKUOTI

8 KOMUNISTAI AP
KALTINTI

TORONTO, Ont., Kanada, 
lapkr. 13. — Vietos teisme pri
siekusieji teisėjai pripažino 
kaltais 8 komunistus, priklau
sančius komunistų partijai. A- 
pkaltinti už maištiškų' sumok-

Z F*

Blogieji laikai kliudo ir studentams. Štai Idaho universi
tetų lankantieji du broliai, K. ir M. March’ai šį rudenį į 
mokslo' įstaigų gryžo su nuosavu namuku, kuriam gyvena. 
Universiteto valdžia leido jiems tų namukų pastatyti vienoje 
įstaigų akštėje. Pigiau pragyvena.

NAUIOS KAUTYNES 
MANDŽIŪRIJOJ

ŽENEVA, lapkr. 14. — T. 
Sąjungai pranešta, kad Man
džiūrijoj prasidėjo naujos 
smarkios kinų kautynės su ja
ponais:

Nonnio upės fronte japonų
slų ir už priklausymų prie ne-! kariuomenė sunkiosios artile- 
teisėtos organizacijos. ! rijos patrankomis apšaudo ki-

Prokuroras pranešė, kad ko-! mj pozicijas. Japonų kavale-

SERGA KARDINOLAS 
SEGURA

TEISĖJAS ĮSPĖJA LIU
DYTOJUS

inunistų partijos nuosavybės 
bus konfiskuotos ir komunistai 
svetimšaliai bus deportuoti.

P. AFRIKA NEGAUS 
PASKOLOS

rija puola kinų kavalerijų.
Anot kinų, japonų tikslas 

yra užimti Tsitsihar’o miestų.
Kinų kariuomenės vadas 

gen. M a šaukiaskT. Sųjungos 
, pagalbos.

JAPONAI MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ

TOKIJO, lapkr. 13. — Ja
ponijoj mobilizuojama 10,000 
kareivių, kurie bus pasiųsti į 
Mandžiūrijų.

ISPANIJOS RADIKALAI 
PRIEŠ KARALIŲ

PARYŽIUS, lapkr. 14. — 
Vienam trapų vienuolyne, Pra 
ncūzijoj, pavojingai serga Jo 
Em. kardinolas Segura y Sa- 
enz’as, buvusis Ispanijos pri
matas ir Toledo* arkivysku
pas.

ARTISTE ĮSTOJO VIE- 
NUOLYNAN

PARYŽIUS, lapkr. 14. — 
Garsi prancūzių artistė Saza
ne Delorme įstojo dominiko- 
nių vienuolynan, arti Greno- 
ble’io.

JAKOBITŲ ATSIVERTIMAI

PARYŽIUS, lapkr. 14. — į 
P. Afrikos Unijos vyriausy-Į 
bė norėjo gauti paskolų Pra-, 
ncūzijoje, kad savo valiutos 
aukso pagrindui palaikyti.

Į tai įsikišo Anglijos vyriau 
svbė, ir paskolos atsakyta.

VOKIETIJA REIKALAUJA j 
MORATORIJUMO

'-----------------

BERLYNAS, lapkr. 13. - MADRIDAS, lapkr. 13. KRNAKUIJAM, Indija, ta- 
1 ok,rtųo» vynanaybe paamn- sosirinkirao 8kip.!pkr. 14. _ Per praėjusius me-
te j Paryji rei a avimą pra- tg komi|sija “apsjriirbti ” su|tus katalikyhėn perėjo jakobi- 
■lipat. reparacijoms moraton- huvus;uojn kara„um j5ne5.(tų 30 kunigą ir apie 1,000 p,- 

susirinkimui pasiūlymų, kad l saulininkų.
buvusiam karaliui uždrausti į- 
kelti kojų į Ispanijos kraštų, 
konfiskuoti visus jo turtus ir 
už kišimusi į respublikos rei
kalus nubausti jį mirtimi.

jumų ir naujos tarptautinės 
sutarties savo privačių skolų 
išpirkimui.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE

KATALIKŲ ISTORIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Vakar atidarant parlamentų 
komunistai čia surengė demo
nstracijas, kurios baigės riau
šėmis. Nemažas komunistų 
skaičius sužeista.

NIEKO NEŽADĖJO

EKVADORE REVOLIUCIJA

GUAYAQUIL, Ekvadoras, 
lapkr. 13. — EI Loro provin
cijoj kilo revoliucija. Revoliu
cini nkai užėmė du miestu. Iš 
ten praplečia savo veikimų.

AVASHINGTON, lapkr. 14.
— “American Catholic His- 
torical Ass’n” šiemet turės 
čia suvažiavimą gruodžio 28
— 30 dd.

SUMANYMAS MAŽINTI 
ALGAS

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Ministeris pirmininkas Lava- 
l’is pranešė parlamento fina
nsų komitetui, kad būdamas 
AVasbingtone jis nieko ypatin
ga nežadėjo prezidentui Hoo- 
ver’iui.

SERGA ITALIJOS KA
RALIUS

)MA, lapkr. 13. — Pra
nešta, kad susirgo Italijos ka
ralius Viktoras Emanuelis 
Jis yra 62 m. amžiaus.'

Arti Crystal’o ežero rasti 
nužudytosios moteriškės palai
kai identifikuoti. Tai Mrs. 
Mary Stelmachowski. Nužudy
tosios asmenybę nustatė jos j 
vyras. Ji staiga dingo spalių 
mėn. 8 d. Apie tai buvo pra
nešta policijai.

SEIME BUS SVARSTUMI SVARBUS 
LABDARYBĖS REIKALAI

Liet. kat. visuomenė šiuo įvy
kiu sudominta

rapijoje, Chieagoj, įvyksta 
Lietuvių R. K. Labdarių Sų-

1 PAŠALINTAS, 2 ORĄ- i j~™rbus metini, seimą,.
, v* (Labdarių kuopų ir draugijų 

Į atstovai renkasi i sale 10 vai.ŽINTA

Rytoj, Dievo Apveizdos pa- Seimas žada būti gausingas.

rvte ir užsiregistruoja. 10:301 nių miestų

Visa mūsų visuomenė jaučia, 
kad šiuo momentu reikia orga
nizuotai dirbti labdarybei. Dėl 
to i seimų rengiasi atvykti at
stovu ir svečiu ir iš tolimes-

Civilinė, tarnybos komisija'vaL ivvksta i81dlmįng0, Mi. 
meną policinėm, už. girtavimą Sios jr pamoks|as. p„ prilnal_ 
pakal.no jg tarnybos, kitus du fl„ sal6Je bus |K.n(lri pietf|s 
suspenduotus poliemonus gra- 2 va| prasidw]a 8(.imaSt kllrį 
kino tarnybon. atidarys labd. sąjungos pirm.

A. Nausėda.

Apygardos teisėjas Feinbe- 
rg’as, kurs ieško uždarytų 
Bain’o bankų ttfrtų, liudyto- 
jabis pranešė, kad jie sakytij 
teisybę, kų tik. žino apie Bai
n’o veikimą’ uSn&riu* jo ban
kus.

Teisėjas pareiškė, kad jis 
ligšiol su liudytojais apsiėjo 
mandagiai. Kadangi jie išsi
sukinėja, tad ateity prieš juos 
bus panaudotas griežtumas.

Ateinantį antradienį teisė
jas išklausinės buvusį senato- 
rių Deneen’ų, kurs yra įvel
tas į Bain’o bankų reikalus.

Ketvirtadienį teisme paaiš
kėjo, kad po bankų uždaryme 
Bain’as į vienų miesto bankų 
depozitavo daugiau kaip 18,- 
(XX) dolerių. Kur jis gavo tuos 
pinigus? Jo sūnai apie tai nie
ko nežino. Tai turės išaiškin
ti pats Bain’as apleidęs ligo
ninę.

PRIPAŽINTAS PAMIŠUSIU

Psychopatų (proto ligų) Ii-Į 
goninėje pamišusiu pripažin-1 
tas C. J. M^Roberts’as, kurs 
nesenai skrizdamas į Chicagn 
iš lėktuvo metė 50 dolerių ba
nknotus.

REIK ALAU | A APIE 200 
DEPORTUOTI *

1VASHINGTON, lapkr. 13. 
— Darbo departamento parei
kalauta išduoti reikalingus ra
štus deportuoti apie 200 sve
timšalių, kurie pastaromis die
nomis Chieagoj areštuoti.

SPRTNGFIELD, III., lapkr. 
13. — Valstybės įstatymų lei
dimo rūmai pradėjo svarsty-

------------ ti mokesčių pertvarkymo su-
TEXARCANA, Ark., lapkr. manymus.

13. - Miller’io apskrities ka- „„ kifa ko na (]ar snmnny. 
Įėjimo kaliniai pralaužę sieną m„s samajĮinti algas visiem9 
Įs.gavo j sandelį, kur buvo TOlBtvbėB tarnautojams, pradė

VOS NESUGRIAUTAS 
KALBUMAS

SUMAŽINTA LAIVYNUI 
SAMATA

Dienotvarkėje yra nustaty
ta visa eilė svarbių labdary
bės klausimų.

Sveikiname labdarių seimo 
dalyvius ir linkime jiems ko 
geriausio pasisekimo!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAS LENKŲ ŠNIPAMS 

VADOVAUJA LIETUVOJE
KRINTA GYVULIŲ 

KAINOS

56 TEISMAN DEL PRO- 
HIBICIJOS

Kaip teko sužinoti, jau esą 
dokumentais įrodyta, kad len- 

t kų karo atstovo Daugavpily 
(Latvijoje) padėjėjas poruč- 

įnikas Kalinauskas, pasinaudo-
1 ž sąmokslų tikslu neigti: damas savo etatu ir eksteri- 

prohibicijos įstatymų į fede-, torialumo teisėmis, veda visus 
ralinį, teismų vakar pašaukta Lenkijos špionažo reikalus 
56 asmenys, kurie alkoholiu Lietuvoje. Šitie dokumentai 
pirkliavo įvairiose valstybėse, netrukus bus paskelbti. Kol 

Jų visų hvla bus pradėta kas pastebėsime, kad tarp tų 
nagrinėti lapkričio 30 d.

Spalių mėn. vidury' “Mais
tas” už bulius aukščiausios 
rūšies mėsingumo gyvo svorio 
1 cnt. mokėjo 30 lt. anksčiau 
už tų pačių rūšį mokėjo 50—■ 
55 lt. Už bulius — mažesnio 
mėsingumo moka 20—18 lt. 
Anksčiau už tų rūšį mokėjo 
40—45 lt.

Bekonai I rūš. 85, II r. 75
lt

dokumentų yra įdomus Kali-Į Paukščių kainos taip pat me 
nausko susirašinėjimas dėl.nkos, gyva žąsis 7 lt., gyva 
špionažo Lietuvoje su Vilniaus antis 2,50, gyva višta 3,50, gy- 
ekspozitūra ir raštai, dėl ver-Įvas kalakutas 6,50.

Darbo arklys 200 — 350,

SUSPROGDINTA BOMBA

Is važiuojančio automobilio bavimo lenkų šnipų Lietuvoje, 
mesta bomba susprogo ties D., ______________

sukrauti konfiskuoti svaigieji 
gerymai.

Neužilgo nugirsta nepapra
stas kalinių triukšmas. Girti 
kaliniai ėmė daužyti kalėjimo 
langus. Kai kuriuos reikėjo 
surakinti, kad nesugriautų ka
lėjimo.

jus gubernatorium ir baigus 
visais žemesniaisiais tarnauto
jais.

CAPE T0WN, P. Afrikos 
Unija, lapkr. 13. — Nukritus 
pašto lėktuvui, žuvo vairinin
kas ir 3 keleiviai

melž. karvė 250—550, 4 mėn, 
paršas 60—70 lt., avis 20—22, 
penėta kiaulė 1 cnt. gvv. svo
rio 70—85 lt.

Evans’o namais, 7305 Lafaye- 
tte avė. Suardytas namų prie
angis. '

Į Evans’as yra buvęs “Inter- Mus informuoja, kad emi- 
Įnational Union of OperatingĮ Sraci.ios biurai nesumokė

ję apie 200,000 litų įvairių mo
kesnių. Dabar, visai sumažė
jus emigracijai jie nuo moke
snių atsisaką. Girdėt, kad biu
rai savo tarpe tariasi uždary
ti Kaune esančius biurus vi
sus, išskiriant, kuris, prie to
kios negausios emigracijos pa
jėgsiąs išvykstačius aptarnau
ti. Tas biuras atstovausiąs vi
sas laivų linijų kompanijas. 
Jo veikimas visų linijų būsiąs 
sekamas, kad biuro vadovybė 
davgiau nepasitamautų kurios 
linijos naudai. “D. N.”

kAUNE PASILIKS VIENAS 
EMIGRACIJOS BIURAS

lt IŠGELBĖTA Iš JŪROS
E'ngeneers ’ ’ sekretorius—iždi
ninkas.

PAVOGTA 9,500 DOLERIŲ

AVASHINGTON, lapkr. 13. linija seka. 
— Karo laivyno sekretoriaus ’
Adams’o pagamintų laivynol 
išlaidų sąmatų prezidentas 
tloover’is sumažino 59 milijo
nais dolerių.

Iš Nicbolas Perisich’o na
mų, 441 No. Harding avė., pa
vogta 9,500 dolerių. Jis pini
gus išsiėmė iš banko prieš pat 
jį uždarant birželio 11 d. ir 
laikė namie. Įtariamų vagį po-

B ALBO A, C. Z., lapkr. 13.
- K&ribejo jūroje iš poros 

valčių išgelliėta audros metu 
nuskendusio laivo “Baden Ba- 
den” įgula ir kapitonas — 11 
asmenų. Apie 24 valandas į- 
gula pliuduriavo jūroje.

PLATINKITE “DRAUDA”

ORO STOVIS

2 SUŽEISTA

SUMAŽĖJO PAJAMOS

AVELLINGTON, N. Z., lap
kr. 13. — Ministeris pirmini
nkas Forbes pranešė, kad Nau 
josios Zelandijos valstybinės 
pajamos per du metus suma

žėjo apie 150 milijonų dolerių.

Micbigan’o ežeran įkrito lė
ktuvas. Du lakūnai išgelbėta. 
Jie iššoko su parašntais. Abu 
sužeisti.

Park Central viešbuty api 
plėšti Julius Blacker’is, jo žmo 
na ir tarnaitė.

Chieagoj streikuoja išmatų 
ižvežiotojai.

LIETUVIŠKAS CUKRUS 
RINKOJ

Rinkoje jau pasirodė lietu
viškas cukrus. Jis yra geres
nis už rusų ir dalinai už če- 
koslovakų. Lietuviškas cukrus 
noriai perkamas pirklių, nors 
ir brangesnis už užsienio.

“D. N.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesuota; 
popiet kiek šilčiau.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.78 
Prancūzijos 100 f r. 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.17 
Vokietijos 100 mrk 23.80 
Belgijos 100 belgų 13.95
Šveicarijos 100 fr. 19.55

I

pakal.no
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“DRAUGAS”
H«ina kasdien, lftskyrua aekmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: Metama — *<■•«. P»- 
V«tų — I*.50. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 

ui — 76c. Europoje — Metams *7.00, PumI Me- 
10.00, Kopija .Oto.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrė
je! nepradoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam

lul palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai. 
Skelbimų kainos prieiunfiiamos pareikalavus.

elbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LIFHUANIAN DAILY FR1END

Publisbed Daily, Except Sunday. 
8U«aCRlPTlONS: One Tear — 90 00. Sis M«ntm 
|> &0. Tbree Months — 11.00., On- Month — 75c.

■kropė — One Year — 17 00. Months — l«A0 
r — .00c.
Advertising in "DRAUGAS" brlngs best resulta. 
Advertising ratea on applicatlen.

PRAUGAS” 2334 S. Gakley Av., Chicagc

Ko gera galima laukti iš ryt {vykstančio 
labdarių seimo f

Mes nieko kito neaptikime, kaip tik di
desnio darbo ir pasiryžimo. Seime paaiškės, 
kiek nuveikta praėjusiais metais, ir seimas 
nustatys darbo planus kitiems metams.

Dėl to svarbu, kad seimas būtų gausin
gus, Seime turėtų dalyvauti ne vien labda
rių kuopų atstovai, bet ir kitų draugijų bei 
organizacijų. Labdariai, be abejojimo, savo 
seime norėtų matyti mūsų profesijonalus, vi
suomenės veikėjus ir įmoninihkus.

Labdarybė juk nėra vieno ar kelių asme
nų reikalas, bet mūsų visų. Visos draugijos 
ir visi žmonės, kurie bent šiek tiek turi krikš
čioniško jausmo, turi rūpintis labdarybe. Y-

pavesti technikinei Tautų Sų- tai Lietuva turi teisės pasi- 
| jungos tranzito ir susisiekimo naudoti Baręelonos konvenci- 
' komisijai ištirti, ar susisieki- į jos 7 str.
mo nebuvimas nekenkia tarp- Baigdamas kalbėti, p. Sidzi-

' tautiniam tranzitui. Komiai-į kuuskas trumpais žodžiais j- 
ijos pateiktas raportas nepa- vertino tą didelę aekišmę, ku- 
tenkino nei Lietuvos, nei Len- rios turi Lietuvos politikai 

Ikijo^. Į dėl Vilniaus šis toks aišku*
Tautų Sąjungos Taryba sau!UaaK°s teis,no «prendimas. 

šio mėn. sesijoj nutarė pa-Į Tarptautinis teismas pripaži- 
... 4. klausti Haagos teismo pata-!no> kad tarp Lietuvos ir Len

1 arptautiniam 1 eismui Haa- sadonų konferencijos nutari- .rialuoKioa nuomonės, ar Lietu- kiJ°s uara »«nualių santykių,

VILNIAUS REIKALAI
IR MES KOVO! DEL VILNIAUS!

Tarpt. Teismo sprendimo reikšmė Lietuvai ir jos kovai dėl 
Vilniaus. — Sunkus mūsų diplomatų darbas. — Tautos nusi 

statymo vieningumas Vilniaus atžvilgiu. — Kąs 
Am. lietuviai turi daryti?

goję teisingai išsprendus Lie- mą dėl Lenkijos sienų, jie la- ya tufi teis-s. dahartinėse ap todėl nėra prievarto, kad taip 
tuvos — Lenkijos susisiekimo bai stengėsi padėtį legalizuoti, jįnkybėse neleisti susisiekimo kraštų būtų susisiekimas,
bylų, Lietuvos teisės laimėji- kada buvo vedamos derybos Įjt,ldvaravo __ Kaišiadorių teismo sprendimas yra ta
nias sukėlė Lietuvos tautai di- dėl Klaipėdos krašto priklaus geležinkelio linijos ruožu. At- bai kategoriškas. Jis neleidžia

pač šiais sunkiais laikais visiems reikia pu- dėl į džiaugsmą ir dar labiau somybės. Tačiau visos jų Pas*' sakyniaS( j,. faį vienbalsis yra j°kių abejojimų. Vadinasi, jis
dirbėti. Išimčių neturi būti ir, rodos, negalėtų sustiprino tautos , viltį Vilnių tangos nuėjo niekais. Tada .ii° žinomas Jis reiškia netik lie- sankcijonuoja Lietuvos politi-
būti. Šv. Tanias visiems yra pasakęs: - įatgauti. Tai galingai reiškėsi' griebėsi kitokių priemonių. !tuvių prjpažįnįm4> bet Lenkijos atžvilgiu dėl Vd-

“Jei kas turi žemiškų gerybių apsčiai, Į gausingose lietuvių demons- • 1927 m. vasaros gale Len- ir nnrni|n in;kn;« niaus. Todėl Lietuva turi tei-
turi šelpti jomis vargšus pagal prigimties tei
sės reikalavimus. ’ ’

DIENOS KLAUSIMAI
LABDARIŲ DARBAI

Rytoj įvyksta Lietuvių R. K. Labdarių
(jungos metinis seimas Dievo Apveizdos 
ir. salėj, Chicagoje.

Seimas įvyksta tuo metu, kada labdariai 
lugiausia rūpesčių ir darbo turj ir kada tas

dalbas labiausiai yra reikalingas.
Gyvename ekonomiško krizio laikais. Ne-

rbas palietė didelį lietuvių šeimynų skaičių, 
lūg jų reikės šelpti, jei nedarbas dar keletu
lesių nusitęs.

Dėl to labdarių organizacijos dabar turi 
irbo “ligi ausų”. Nors jo niekada nepritrūk 
BVo, bet šiais metais ypač. tenka daug pa- 
vbėti.

Mūsų labdarių darbas dar tuo yra sun- 
snis, kad, be šelpimo reikalų, jie turi pla

tų užsimojimų ateičiai. Jie turi reikalų, ku-
aos tuoj turi vykdyti.

Labdariai daug darbo padėjo, kol surin- 
kapitalų ligoninės statybai. Jų pastango

ms turime dar vienų reikšmingų lietuvių įs- 
|igą, kuri sėkmingai veikia ir kuria tikrai

lime didžiuotis.
Bet mūsų labdariai tuo nepasitenkina, 
jaučia gyvų reikalų įsteigti našlaičių ir

Helių prieglaudas. Prie to jie eina. Ir gra- 
pradžių jau padarė. Nupirktas gražūs ū- 
ir stengiamasi ko greičiausiai išmokėti

»las, kad netrukus būtų galima prieglaudų 
Itymo darbų pradėti.

Nelengva yra tais reikalais rūpintis šiais 
tiais ekonomiško krizio laikais. Tačiau 
iriai rankų nenuleidžia. Ir nedarbo su-

Irgintos šeimos yra šelpiamos, ir kartu va
li pirmyn organizacijos reikalai, ir ’neap- 
Žiami tie darbai, kurie veda prie įsteigi- 
dar vienos mums reikalingos ir naudingos 

tuvių įstaigos, būtent, prieglaudos.

tuvių teisės pripažinimų, bet 
ir parodo, kad mūsų paikais Iliaas-

tracijose Kaune ir kituose kijo j buvo paskelbtas falsifi- įlai.ptį,iiai santykiai turi reiu- ir toliaū savo politiką
Lietuvos miestuose. kuotas neva 28 lenk^ mokyto’į tis teisingumu. tęsti, būtent, neužmegsti su

Ir mes, amerikiečiai, turime jų Lietuvoje pasirašytas laiš- į ' lenkais santykių tol, kol Vil-
atidžiai sekti Lietuvos reika-jkas, kuriuo jie šaukėsi Leu-Į • Sidzikauskas toliau pa- njaus klausimas 
lų eigų tarptautinėje politiko- k i jos pagalbos. Šio falsifikato Pflbakojo aPle pačių Haagos 

to, kad gerai juos vartodamas nuopelnų susi-j je. Sėkminga tų reikalų eiga' priedanga lenkai pasistengė i telsU1° Procedūr^ nuro^®’i Toliau teismas konstatavo, 
lauktum, o kitas dėl kantrybės užmokestį gan lengvina vispusiškų mūsų ko-'padaryti tilirą pogromų lietu- kad teisnmi teko vaduotis TauĮj^j susisiekimas yra nutrauk- 

vų dėl Vilniaus, ir kartu, nors vių kultūros įstaigoms Vii- A1 ^^JunS°s Tarybos nutari- taą ^ftPgnvg^n pa_
ir pamažu, artėja Vilniaus j niaus krašte, uždarydami jįe. Į Illalb> l*akto 23 str. ir Klaipė—jam pagrobiant Vil

nių 1920 m. spalių mėn. 9 d.

Visiems gi laikams galima pritaikyti ši* 
šv. Baziliaus pasakymas:

“Dėl ko tu per daug turi? Argi ne dėl

tų? Duonų, kurių sugniaužęs laikai, yra išni
kusiojo duona; rūbai, kuriuos užrakinęs turi, 
yra nuplyšusiu drabužiai; avalynė, kuri pas 
tave pelija, yra baso vargšo; žemėje užkasti 
pinigai turi būti atiduoti tam, kuriam jų rei
kia.”
_ Šie žodžiai ir šiems laikams labai tinka. 
Iš jų aišku, kad nieks negali vadinti save tik
ru krikščioniu, jei nesirūpina pavargėlių šel
pimu, jei nedirba labdaringo darbo.

Gera yra atskiriems asmeniu** pavargė
lius šelpti, bet daug tiksliau yra tai daryti 
organizuotai, sistemingai.

atgavimo valanda. Antra ver- i tuvių mokyklas, suimdami konvencija. Įdomus bufc’o 
tuš, turime stengtis nors ben-'kunigus ir inteligentus veikė- Pabl©žinias, kad garsioji 
drais bruožais gėriau susi-Į jus. Šių lenkų žygių akivaiz- ‘au^ll Sąjungos Taiybos rezo- 
pažinti su Lietuvos
ir politika tarptautinėje plot įgalėjo tylėti. Ji pasiskundė
mėje. į Tautų Sąjungai, pasiremdama k‘ų su Lenkija Vlsai nepakei-

Tuo tikslu čia trumpai at
pasakosiu Lietuvos reikalų , voJe ir lenkai, pasiremdami
gynėjo Tarpt. Teisme ir įga-11110 pačiu straipsniu, apkalti- I ariniu ai° a ta\ taiP 
Uoto ministerio (pasiuntinio) > Lietuvą, kad ji laiko sa ™ " Lenkijos oficialiai buvo 
Vokietijoje p. Sidzikausko pa- 'Lenkija karo stovį ir tuo būda Panai Kas liečia grybas 

Lietuvių labdarių sąjunga kaip tik ir 'skaitą. Grįžęs iš Haagos, jis įgrisia taikai. Visi pamename, apie <Ulla*. a a gl.^ 210 J 
stengiasi sutelkti visus į vienų labdarių orga-1 laikė šią paskaitų didžiausiam Į kad pats Pilsudskis tada nu- ’’ 1 iaoiJa’ ai a*s u’ Į 
nizacijų, kuri galėtų aprūpinti visus mūsų į būste Kaune — valst. teatre, važiavo į Ženevą ir reikalavo, PaHza ©Jnuo erė iš anaip-1

reikalais doje Lietuvos vyriausybė ne- į buciJa 1927 metų gruodžio 
i- 110 d. iš esmės Lietuvos santv-

Ijos pakto 11 str. Tačiau Žene- te’ ’^uk tos Pa01°8
Tautų Sąjungos Tarybos nu-

9 i

bus išspręs-

Čia irgi didelis Lietuvos lai
mėjimas, aiškus Lietuves tei
sių pripažinimas.

Į šį Flaagos teismo sprendi
mų reikia žiūrėti ne tik kaip 
į didelį Lietuvos teisės laimė
jimų, — į jį reikia žiūrėti ir 
kaip į teisės bei teisingumo 
pergalėjimų tarptautiniuose 
valstybių santykiuose. Tautų 
Sąjungos paktas yra žmonijos 
Magna Cbarta. Jo įžangoje 
pasakyta, kad tautų santykiai7 tol it*!1!suiiici l^cid ppj kji*tivargšus, pastatyti prieglaudas. įkuris buvo pilnutėlis džiūgau- kad Lietuva nelaikytų save ka b e‘ ia Pia į turi remtis teise ir teisingu-

Darbas sunkus, bet be galo kilnus. Jį tu- ijančios minios. iro stovyje su Lenkija, ženevo-Jmu. Dabar štai šis paktas pra,
ri dirbti visi. Dėl to mos ir norėtumėm ma
ryti, kad ryt {vykstantis lietuvių labdarių 
seimas būtų gausingas ir sėkmingas. Jei ne
šiojamės lietuvių vardų, būkime tikrais lie
tuviais, o jei esame krikščionys, darykime 
krikščioniškai — visi spieskimės prie labda
rių organizacijas ir visi bendrai ir vieningai 
patenkinkime lietuvių labdarybės reikalus.

VILNIAUS REIKALAIS BESIRŪPINANT

Vilnius mums visiems rūpi. Deja, pas mus 
nesimato organizuoto ir sistemingo Vilniaus 
vadavimo darbo. Lietuvoje veikia Vilniui va- 
duodi sąjunga, šauliai, o kas pas mus?

Daugiausia Vilniaus reikalais rūpinasi 
1 dėt, Kat. Federacija. Ji yra nutarusi prie 
fiavo skyrių įsteigti Vilniaus vadavimo sek
cijas. Tik gal dar ne visur tokios sekcijos- 
sisteigė.

>s s

Tautų Sąjungos pakto 23
. T. , T ... dėtas vykdyti. Aukšto auton-

.«k •- ^.b,- kurt »«*--,rk.A, nors .r sugilta,, n‘P"-;,,,igoja’abidvi Saiis der5tis d?1 t.k -ki.kv.en. ig pnesmgo
P. Sidzikauskas ^Jabai aiš-

,je 1927-4n. gruodžio 10 d. buvO

šakojo visą bylos Klimo i«0-.ltaB|ykilJj nelicaant »»'o. Su lenkais vienaip buvo
riją, paliesdamas ir Jj0»iaknis,jk|aU!iimlĮ) dM ku jos nusistatęs ir Tautą Sąjungos 
kurios glūdi tolimesnėje praei-1><kii.tįngii nusiatatyjuų Ta. tranzito komisijos pirminiu
lyje. Jis priminė įvairias de lčia u ilgos derybos Karaliau- <as. Tačiau teismas ir čia sto-
markacjoa l.n.jas, kurias len- Į..,^ h(,veik ne(,av_ jo Lietuvos pusėn. Taip pat jis
kai sulaužė. Pabrėžė, kad jie teigiamą vaisią. Tada 8iSklai ”°J° pusėn ir
visada stengdavosi tuos su- Tautų SlĮiung(|s Taryha ,92Į! dėl Klaipėdos konvencijos aiš-
laužymus legalizuoti. Tam tik

į veio leisĮRio sprendimas tu 
iri mus padrąsinti kovai už 
savo teises. Šis laimėjimas y- 
ra tik pirmas rimtas etapas 
įcūsų kelyje į Vilnių. Jei ir 
toiiau mes būsime pasiryžę ir

kinimo. Konvencijoj pasižadė-
. • r j • • i • • tt gruodžio mėn. posėdžiam . .....slui jie darė rinkimus į v ar- ° ta leisti tranzitų tik iš Klaipe-

šuvos seimą ir kitus žygius pa tla,na I*ugan° ir matydama to- jos įr į Klaipėdą. Be to, Lie- 
čianje Vilniaus krašte. Lenkai kius menkus tiesioginių dery- |uva leidžia susisiekimą Ne- 
į abai norėjo legalizuoti Amba- bų teigiamus vaisius, nutarė munu. Kas liečia geležinkelius,

“Draugas” pasiryžo Federacijai šiame 
kilniame darbe padiįti. Jis įveda specialų sky
rių “Vilniaus Roi^ūjai”, kuriame bus nagi.- į daugiau bendradarbių atsiras ir šis skyrius 
nėjaini visi aktualūs Vilniaus reikalai. Šį gražiai patarnaus Vilniaus vadavimo tiks-te,• w '
skyrių dėsime kartų per savaitę. Jį tvarkys Į lams.

■ri

eisime, Vilnius
i musų!
' Tikrai įdomi, turininga pas
kaita, kurios mintys plačiajai 
visuomenei suprantamas.

Paprastai, diplomatai vado
vaujasi savo krašto žmonių, 
tautos nusistatymu ir sunkiu 

kdiploniatišku keliu siekia tau-vilnietis kap. P, Jurgėla (Jurgelevičius), 
mūsą dieura-Vio štabo narve. Manome, kad ir tos tiksl1- Uetuvoe diplomall.

Jarbas yra tuo labiau sunkes
nis, nes, be tiesioginio norma- 

(Tęsinys 3 pusi).

Kun. Pr. į. Vaitukaitis

IV. ANTANAS STEBUKLADARYS
f700 metų nuo jo mirties eukalotuvių 

proga) ♦
r (1231 — 1931) z 

(Tęsinys)
Šis istorinis stebuklingas įvykis tu- 
atidengti akis apakėliams ir pakly-

»ms ir sugėdinti visus tuos, kurie yra 
(tolinę nuo Katalikų Bažnyčios. Jie tu- 

atsiversti. Atidėliojimas teikia ne 
lą. Užsispyrėliai dažniausiai snsilan-
pražūties.

Turtingo šykštuolio Airdis
Šv. Antano laikais buvo įsigalėjus — 
nežmoniškas palūkanų plėšimas, šv. 

tanas dažnai per pamokslus smerkdavo 
į piktų paprotį, bet tas mažai ką gelbė-
ro.

Kartą, kai Šv. Antanas sakė pamotks- 
į,Florencijoje, mirė vienas turtingas šyk- 

lis, palūkanų lupikas, ir šv. Antanas 
ro prašytas pasakyti gedulingų pamok-

Per Dievo apreiškimų Šv. Antanas žį 
kad turtingas šykštuolis pasmerk

tas pragaran, tad pamokslui ėmė ištraukų 
iš Šv. Rašto: “Kur yra tavo turtas, ten 
yra tavo širdis.” Ir pamokslą šv. Anta
nas taikė Išganytojo žodžiais: ♦ ‘Mirė tur
tingasis ir buvo palaidotas pragare.” I •. 
visiems išsigaadus, šventasis pareiškė, 
kad tas turtuolis, kurį šiandien laidoja, 
yra pasmerktas praragan ir turės visų 
amžinybę jame. z

Norėdamas įtikinti, kad tiesų sako 
šv. Antanas liepė klausytojams nueiti j 
turtuolio iždinę, kurių be gyvendamas,pri
pildė nesąžiningais plėšimais, ir piniguose 
ras jo širdį. Tas pasirodė teisybė, nes, kai 
atidarė jo ižilinę, tai smalsuoliai matė tur 
tuolio širdį, dar šiltų, gulinčių ant pinigų. 
Po to nusiskubino bažnyčion patikrinti 
turtuolio lavonų ir rado, kad yra be šir
dies.

Toks stebūklingas įvykis daugelį pa
klydėlių atvertė į tikrąjį tikėjimų.

AiMmiM vaišėse
Keliaudamas su keliais broliukais į žie

mių Prancūziją, Šv. Antanas buvo vienos 
dievotos moterėlės kviečiamas pietų. Re- 
pietaujant vienam broliukui per neatsar

gumą iškrito iš rankų brangus indas ir su
dužo. Ta proga dievota moterėlė buvo jį

paskolinusi iš kaimynės. , Ji susirūpino. 
Daugiau rūpesčio prisidėjo, kai j>astebėjo, 
kad visas jos vynas ištekėjo iš kegės.

Šv. Antanas^ matydamas ir atjausda- 
mas jai padarytą žalų, pasigailėjo ir pra
dėjo. melstis, ^r, štai, sudužęs indas atsi
naujino sveikutėlis ir kegė prisipildę pil
na vyno. Geroji moterėlė iš dėkingumo 
nežinojo nė kaip atsidėkoti Šv. Antanui. 
Jis gi bijodamas, kad apie tų žinia ste
buklą neapleistų po miestų i? apylinkę, 
padėkojo gerajai moterėlei už vaišingumų 
ir su broliukais nusiskubino iš to miesto.

Prarastų daiktų grąžintojas
Šv. Antanas daugeliui žinomas, kaip 

prarastų daiktų grąžintojas. Nesuskaitoma 
daugybė prarastų turtų, kurių ieškota ir 
nesurasta, meldžiantis į Šv. Antaną ir jam 
tarpininkaujant, buvogr ųžinta nuostabiu 
būdu. Toks pasitikėjimas ir kreipimasis 
į Šv, Antanų, kad grąžintų prarastus ar 
pavogtus daiktus, žmonėse tur būt prasi
dėjo po stebuklo, įvykusio pačiam Šv. An
tanui.

Tą stebuklą trumpai atpasakosime. 
Mat, Šv. Antanas, savo ranka parašė 
Psalmių knygą sn atitinkamais paaiškini
mais, kuriuos jam Dievas apreiikė per

maldas ir pamaldžius apmąstymus. Tų 
savo veikalų Šventasis labai brangino, 
nes daug darbo ir trūso buvo įdėjęs, ra
šydamas tų knygų, o, be to, ji turėjo bū
ti jaunųjų pranciškonų dvasišku vadovu.

Vienam novicijui nusibodo gyveni
mas vienuolyne, ir jis slaptai apleido vie
nuolynų, kartu pasiimdamas ir vertingų 
Šv. Antano veikalų. Tai sužinbjęs,- šv. An
tanas ne tiek brangios savo knygos ap
gailestavo, kiek jam buvo gaila paties 
kaltininko sielos, kuri nusižengė, įvyk
dant šventvagystę. Dėl to Šv. Antanas 
meldė Dievo pasigailėjimo jaunuoliui, kad 
atsiverstų ir jam grąžintų brangiųjų kny-\ 
gų. Šv. Antano malda buvo veikiai išklau
syta. Mat, tų patį momentų novicijus tū
lėje eiti pro tiltų ir jam pasirodė baisi 
šmėklų, kuri griausmingai įsake jam grį
žti atgal ir grąžinti pavogtųjų knygų. 
Novicijus, išsigandęs, greitai nusiskubino 

’vienuolynan ir, gailėdamasis ir nusižemi
nęs, grąžino tų knygų, maldaudamas Šv. 
Antano, kad atleistų už» nusižengimų.

Tuo būdo Šv. Antanas atgavo savo 
knygų, o novicijus sugrįžo į vienuolyno 
gyvenimą, likęs iStikimu Šv. Pranciškaus 
sekėju. -

Didis Kūdikėlio Jėzaus ir Svč. Marijos 
* garbintojas

Šv. Antanas gyveno, nuostabiai ir vi
sai pasiaukojęs ir atsidėjęs Viešpačiui Jė
zui ir Švč. Marijai, Dievo Motinai. Tuo 
būdu Šv. Antanas įgijo dieviškojo ben
dravimo malonę.

Vienų naktį didikas 'Tiso, pas kurį 
Šv. Antanas dažniai nakvodavo, keliauda
mas su savo pamokslais, pastebėjo nepa
prastos šviesos spindulius, dšsiveržusi ib
is po durų kambario, kur Šv. Antaną- 
miegojo. Tiso, smalsumo verčiamas, pa
žvelgė pro spynos skylutę ir išvydo ste
buklingų reginį. Ant Šv. Rašto knygos, 
esančios ant stalelio ir prieš kurių šv. An
tanas klūpojo, matė nuostabaus gražumo 
Kūdikėlį, apsiaustų spindančios vaivo
rykštės šviesos. Kūdikėlio rankutės, ap 
kabinusios Šv. Antano kaklų, dievinai my
lavo Šv. Antanų, apimtą šventojo eksta- 
zo. O Šventasis dievinu atsidėjimu gruzi
no savo meilę Kūdikėliui. Tas antgamtiš
kas regėjimas vaizdavo Dieviškąjį Kūdi
kėlį (Iš Betliejaus/, kurs pripildė dievoto 
garbintojo širdį dangiškos palaimos.

(Bus daugiau)
4
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VILNIAUS REIKALAI
(Tąsa iš 2 pusi.)

ta nusistatymo Vilniaus at-i. -
žvilgiu. Na, o kokio gi nusis 
bity.no yra Amerikos lietuvių 
isuoinenė? Kaip ji žiūri į

lauš savo darbo, jiems dar ten- KO'{J «1<,I \ diliaus.' Niekus is 
ka didele našta: dažnai ir sti- to nežino,
priais argumentais kitą kras- Girdėjau apie sumanymą be
lą diplomatams ir valstybių ‘“‘racijos skyriuose steigti 

jvyrnius juodinėti lenką smurtą diliaus vadavimo sekcijas, 
ji teisingus bei teisėtus Lietu- tokiam kilniam sumany-
vos reikalavimus Vilniaus at- lnui vio« tiktai ,l,,|n9 l,lo-ii 
žvilgiu. Šitokis jų darbas yra l,1!,*s pritariama? 
be galo sunkus, nes jiems ten- Ateina ilgi ir nuobodūs ru- 
Ka atstovauti, palyginti, mažo dens ir žiemos vakarai. Kad 
krašto interesus. Tačiau tai —
nėra ją vienų reikalas. Tai y

ira visos miisų tautos reika- »
i las, švenčiausias reikalas, 
i Gerai žinome, ktul Lietuvos
lietuviai yra vieningo ir griež- f. A. D.

nebūtų taip nuobodu, greičiau, Joks žmogaus žodis negali 
steikime tas Vilniaus vada-'at.-toti Kristaus pasakojimo, 
vimo sekcijas. Per jas suvie- Todėl įsigykite iš •‘Draugo” 
malinkime visų mūsų, senesnią knygyno ar nuo ‘•Draugo” 
,ią "• j: ip ų.m pazinra- Į \ ii- talkininkų .',’nujiji T°stamontą 
mą. Kcng.-iine paskuitas, kai ($l.2->), Lm* rasite Kristaus 
I ginčysimo. Bus įdomu pasakojimus.
įvairu ir kartu nežymiai įsi- . ____
įrauksime į kovą dėl Vilniaus. ADVOKATAI 

Čikaga, rodyk pavyzdį!

P. Jurgėla. JOHN B. BORDEN

DAUGIAU NAUJU 
IŠRADIMU

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

* * *

Šv. P. Marijos Gimimo parapijos naujai pastatyta klebonija. Architektas G. S. Smitu 
pagamino planus, o statybos darbų atliko kontraktorius T). Gricius. Šį sekmadienį, lapkričio 
l.i d., 1931, Jo Eminencijos Kardinolo Įgaliotinis didžiai gerb. Pralotas M. L. Krušas tuoj 
p<) sumos atliks pašventinimo apeigas. Jis taipgi per sumų pasakys pamoksią

l’ą pat vakarą 6:30 parapijos salėj bus metinis parapijos banketas su labai Įvairiu pro-
* m t\ ‘ • • v • • • ' » 'gramu. Kv. Teresės Dr. narės yra pasirįžusios pagaminti gardžių valgių, o merginų sodali- 

cijos narės ir parapijos komitetai maloniai priims svečius bei patarnaus. Visi parapijonai 
ii kaimynai yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti abejose iškilmėse.

............-.... . ■ ........... .............._.......................................................
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NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugara* skaudejima. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli. Gulto. skau
dėjimą. ir teip visokiu* skaudėjimu* 
( tik ne ronaa ).
Tūkstančiai žmonių yra i lai gydė o 
milijonai du- nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moatia yra tiek 
verta aukao. kiek ji pati tveria su
lig naudot gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekoriua teip
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Boz 352 
Hartford, Conn.

Lurrigago pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduoli,, senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

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

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

o dar milijonai nežino.
j Dabar su tais vaistais gali didžiau- 
] sius skaudėjimus prašalint.

Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 
T. A. D. products turi ir daug kito
kių vaistų.

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

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.» * *

i

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

Rast. P. Kabi jonai tis 
2320 YV. 23 PI.

Ižd. Km?. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
821 W. 34 Street

M. ŠI i kas
10555 S, State St.

(John Ragdzmnas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 'W. VVashington St. 
Rooin 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatoe 
— 6 Iki 9 vai

4146 Archer Avė. Tel. I,afayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 8S9S

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SAULE STREET 
Roern 1 934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakate 
litam.. Ketv. Ir subatos vakare

333: Esą

DRAUGO’ JUBILIEJINIS VAJUS EINA PIRMYN!
50 TALKININKU SAKO:

JUBILIEJINIS VAJUS BUS SĖKMINGAS
Mūsų talkininkai pasklido visose lietuvių kolonijose, rinkdami naujus “Draugui” skaitytojus ir . 

ragina lietuvių visuomenę į didesnį lietuvių tautišką ir katalikišką veikimą.

JIE APLANKYS VISŲ LIETUVIŲ NAMUS

Jįe i A-
merikoje “DRAUGĄ.”

Atminkite, dienraštis “DRAUGAS” yra Jūsų DRAUGAS.
Dar ieškome Talkininkų. Šiandie rašykite į “Draugą” — Gausit 

Pilną Kreditą.

DRAUGASM
A

2334 So. Oakley Avė:
Chicago, IllinoisTelefonas: ROOSEVELT 7791

IŠKIRPKITE IR PRISUNKITE -

APLIKACIJA
233 1 So. Onltley A Ve., (’hlengo, III.

Gerb.: —

Malonėkite (rašyti mane ) “Draugo" Jubiliejinio Vajaua 
Talkininkų larpų ir prielųnkite man vieny reikalingas žinias.

Vardas.

Adresas

Miestas

Įstojimo diena

■BE =53
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DRAUGAS šeštadienis, Lapkr. 14, 193T

LIETUVIAI AMERIKOJE
VISI RUOŠIASI. $10. Be to, p. Jankauskas jau

------------- i antru kartu aukojo vaistų su-
Cicero, III. — (radio stotis-lig Dr. Simonaičio receptų. Y- 

A. J. J.) — Cicerieeiai smar-; ra vilties pasveikti. Širdingai
kiai ruošiasi prie Labd. Sų- 
gos 12 seimo, kuris įvyks sek
madieny, lapkričio 15 d., Die
vo Apveizdos parapijos salėj.

ačiū aukotojams už mielašir- 
dystę.

Būdamas neturte nuošir
džiai prašau visų lietuvių pa-

neapsakomai mums didelė gar 
be ir džiaugsmas. Po vakarie
nes gros Šerpatausko orkestrą 
ir bus šokiai.

Todėl visi ruoškimės j pa
rapijos vakarienę. Pradžia ly
giai 6 vai. vak.

Rap.

X Labdarių 3 kuopa jau iŠ- ge|bos Savo aukomis pad8ki. 
rinko atstovus ir paskyrė gra-|t(J man ,„s ,igos išliuoBuo.
žią aukų. Aukotojams būsiu visados

X Sekmadienio vakare, 1-5 :
d. lapkričio, Labd. Sų-gos 3 
kuopa rengia šauni) vakarų šv.

IŠ LIETUVOS RESPUBU- 
KOS GENERAUNIO 

KONSULATO.

Antano parapijos salėj. Pro
gramas bus dailus, pirmu kar
tu toks kokio čia nėra buvę.< 
Bus atvaidinta dviejų aktų 
veikalas. Pirmam akte daly
vaus ūkininkas iš Gadagynų 
kaimo su savo šeimyna ir 
žydelis Volfke, kraučius; an-

J. Lapinskas,
1432 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

m HAR60R. INO,
Parapijos vakarienė.

Sekm. lapkr. 15 d. 1931,
v r . ....... musų parapija rengia neapsa-trame žydeliai gildimnkai su . . . . ._T ° . komai skanių vakariene susavo tavoru. Veikalas juokia- v. _ . .. v. , v , . . gražiausiu programų. Senm- gas. Po losimo bus šokiai. x . , _ . , . ,y, . „ ,r- • i mnkes visas pastangas deda,Gries gera muzika. Visi, ku- ,. T , . . kad atsilankiusius i vakariene bus ir Labdarių seime, su- ... ...

.v _ 7 . . . ne tinkamai priėmus ir pavai-grizę namo, 7 valandų kvie- v. .. v v . .... . smus. Parseki) žviegimas,cianu į svetainę. . v. ...* ‘paukštelių čirškimas visus vi
liote vilioja į skanių vakarie
nę. O programo gražumas ir 
indomumas visus žavėte žavės. 

Sv. Vincento a Paulo dr-jos Mokyklos vaikučiai, seselių 
skyrius. 1 prirengti tik laukia valandos

. j kurioje visiems suteiks sma- 
Ciceroj susitveręs v. Vin gUmo Unksniumo ir sveikatos

GICERO, ILL

cento pauliečio draugijos sky iki ligos. Svarbiausia dalis tai
rius paėmė į savo globų visus1 • v , ,p** 1 ® * garbingųjų svečių atsdanky-
Labd. 3 kuopos šelpiamus , , , r a-1 . J mas, būtent p-nc L. Simučio,
vargšus ir bedarbius. -G t n >» 4 • • «.6 , Draugo ’ red. ir nesenai at-

Skyriaus valdybos nariai vykusio iš seno krajaus kapi- 
jau lanko vargšus. Ponas Gry tono p-no Jurgėlos. Šiuos gar- 
bauskas ir vaistininkas Jan- bingus svečius matyt ir jųjų 
kauskas aplankė ir sušeipė«sniagių kalbų pasiklausyt, bus

PAIEŠKOMA: į

Velička Marcelius, kilęs iš 
i Antkainiškių km., Veliuonos 
ivalsč., Kauno apskr. gyvenęs 
Hartforde ir So. Manchester, 
jConn., žinomas kaipo Mr. 
i Martin. Ieško namiškiai dėl 
jo turto atgavimo Iš svetinni- 

Įjtj.
Šumborskas Aleksandras, 

Įgyvenęs Lo įveli, Mass., ir ne
va tarnavęs Amerikos kariuo
menėje, kilęs iš Lomžos gu
bernijos, Lenkijoje. Ieško sū
nus.

Švirinas Juozas, seniau gy
venęs 2911 Carson St.j Pitts- 
burgh, Pa.

A. Ankudavičius seniau gy 
venęs 133 No. 4tb St., Brook 
iyn, N. Y.

Zabotka Jonas, Jono sūnus, 
apie 50 m., ir jo švogeris Kas- 
peras Ribikauskas, 1914 m. gv 
venę Baltimore, Mr. Ieško šei
ma.

Bolcevičius-Boland, Stasys, 
j35 m. amžiaus, kilęs iš Šior- 
! nelių km., Alsedžio v., Telšių 
'apskr.,'Amerikon atvykęs 1900

m. ir gyvenęs Bostone, bei 
Montreal, P. Q., Kanadoje. 
Paieško brolis Vladas, gyv. 
Argentinoje.

Labanauskas Kazys. Ameri
kon atvykęs 1910 m. iš Man- 
kiinų km., Girkalnio v., Ra
seinių apskr., gyvenęs Somer-

I ville, Conn.
1
! Vaitiekūnas Jonas, Antano 
i ir Agotos Jurgaitytės sūnus, 
igimęs 1874 m. Norkūnų km., 
į Meškuičių v., Šiaulių apskr., 
dirbęs anglies kasyklose.

Rupšys Jonas, išvykęs j 
Havana, Cuba, 1927 m. iš Oš 
kienių km., Kuršėnų v., Šiau
lių apskr.

Stepšys Stasys, Tamošiaus

sūnus, Amerikon atvykęs 1913 
m., gyvenęs Philadelpbia, Pa., 
dirbęs laivuose. Ieško sesuo 
Aleksandra.

Mališauskas Boleslovas, A 
merikon atvykęs 1912 m. ir gy 
\ enęs Bostone. Ieško sesuo 
Lucė.

Ramanauskas Zigmas, se
niau gyvenęs 9535 Russell St., 
Detroit, Mieli.

Ieškomieji arba apie juos kų 
nors žinantieji malonėkite at
siliepti į:

Consulate General of Lith.
15 Park Row,

New York, N. Y.
liet. Generalinis Kaus.

Tiktai KONSERVATYVtSKflS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas

The

MIDLAND NATIONAL BANK
of CHICAGO

Archer Avė. at Sacramento

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos. 

Kasieriaus čekiai — Pinigų Suntimas

— =B

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ

KONCERTAS, BALIUS ir TEATRAS
“Žentai iš Amerikos” 2-jų aktų komedija

DOVANOS: 1 dovana—rankos laikrodėlis; 2—$5.00 
auksu: 3—rašoma plunksna; 4—rašoma plunksna. 

Rengia DIl-STE PALAIMINTOS LIETUVOS

NEDĖLIOJ LAPKRIČIO-NOV. 15, 1931
Chicagos Lietuvių Auditorijoj', 3133 S. Ilalsted St. 

Pradžia 6.-30 vai. vakare. Tikietas 50c. y patai.
Nepraleiskite geros progos, nes tame baliuje bus pri

imami nauji nariai dykai nuo 18 metų ligi 40 metų.
Kviečia KOMITETAS.

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome aft'idavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS AUKUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

2^;

KĄ DARYTI SU PINIGAIS?

PIRKITE PIRMUS
Morgičius

LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ

Pasinaudokit dabar nepaprasta proga, nes tokių progų labai retai tepasitaiko.

SEKAMI MORGIČIAI PARDAVIMUI MUSŲ OFISE:

Mūrinis bungalow, G kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, Marųuette Parke, vertės $8,500, pirmas morgičius $2,500 
Naujas niujrinis bungalow, 5 kamb., vertės $7,509, pir
mas morgičius užsibaigs į 3 metus ..... <2,000
3 aukštų mūrinis namas, vertės $5,590, West Side,
pirmas morgičius užsibaigs į 3 metus ........................ $2,000
U/2 aukšto mūrinis namas, West Side, vertės $5,(HM),
pirmas morgičius užsibaigs į 3 metus............................ $ 1,000
2 aukštų mūrinis namas, karštu vandeniu šildomas, 2 fialai po 5 
kambarius, Brighton Parke, vertės $11,000, pirmas
morgičius ....... ........ .......................................................$4,500
Naujas mūrinis namus, Marquette Park, vertės
$60,000, pirmas morgičiu ............ ......... $25,000
2 aukštų mūrinis kampinis namas, Brighton Parke,
vertės $15,(MM), pirmas morgičius ......... ..................... <5.500
Naujas mūrinis bungalow, 6 kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
vertės $8,5(M), pirmas morgičius užsibaigs į 3 metus .... $2 .500

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt St. Phone Canal 1678-0

.i ,.-i. . .u .. . :..

ŠIANDIEN
Peoples Furniture

KRAUTUVES

SIULIJA DIDĮ

KAINŲ SUMAŽINIMĄ
Ant

RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ, PLAUNAMŲ MAŠINŲ, 
BLANKETŲ ir Visokių Kitų Namams Reikmenų! 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Co

tik už

Nauji Radios 1932 Mados
R. C. A. V1CTOR kombinacijos Ra-- 
dio įrengti naujos mados gražiame 
kabinete. Su tūbom ir viskuo, ver
tės $309.09. Dabar $09,50

PHILCO Radio įrengtas su tūbom, 
staliuku ir viskuo. Labai gražus, 
kaina .............

Naujų Madų
GERIAUSIOS PLOVYKLĖS

Už žemiausias Kainas
Nauja W0SS plovyk- $50,50
Nauja THOR plovyk
la už ............................
Nauja MAYTAG plo- 
vyklė už.................
Daugybės kitų už lygiai žemas kainas

1.00 
*79.50

Parlor Setai Parsiduoda 
Pusdykiai

Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, 2

$44.00Kaina tik

laibai didelės mieros, 
verti iki $50.00 po

ŠILDOMI PEČIAI
Naujausios Mados, pilnai parceliuoti, 
dėl visokio kuro, verti <fc1Q 
iki $35.90 po.............. y.yO

<28.00

VALGOMOJO KAMB. SETAI 
UŽ MAŽIAU NEGU 
MUMS KAINUOJA

Puikus 7 šmotų setai, didelis 
pailginamas stalas, 5 kėdės ir 
1 šeimininko kėdė. sėdynės a.p 
muštos puikiu jacųuard. Re
guliarės vertės iki $7 5, 
dabar už

PILNAS LOVOS 
UŽ TIKTAI

AI TEITAS

Jūsų pasirinkimui kokio norite 
didumo lova, garantuoti coil 

springsai ir 4 5 sv. bovelninis ma
trosas. Reguliarės vertės iki $25.
Dabar viskas tiktai už 12.95.

$12.95

Gasiniai Pečiai už Mažiau Kaip 
Pusę Kainos

Puikiausi Coles išdirbystės pilnai parceliuoti ga
siniai pečiai, įvairių spalvų, vertės iki $75. Da
bar, kol jų išteks, tiktai

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų 
Peoples Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną 

. gatavi pirkti
Į DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS

4177*43 AflCHIA AVI eoa RICHMOND >T 2*34-40 W. M’* (T. & MAMWOOD AVS

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Rlehmond ganė* Kampas Maplcwnnd ganės

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO. ILL.

■ ■ ; -• * ;
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Labdaringosios Sąjungos 12-tasis Seimas
— ĮVYKS —

|/SEKMADIENYJE, LAPKRIČIO (NOV ) 15 D., 1931

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SALĖJ, 18-ta ir So. Union Avė.

10:30 vai. ryto įvyks šeiminės pamaldos. 12:30 vai. pietūs delegatams para-
/.

pijos salėj. Seimo pradžia 2 vai. po pietų.

7:30 valandą vakare šeiminis vakaras. North Sidės artistai-mėgėjai, va
dovaujant pp. Maskolaičiams, atvaidins “APKALBOS IR MEILĖ.” 
Moterų Sąjungos kuopos choras taip pat iš North Sidės padainuos gražių 
liaudies dainų. Dalyvaus ir p. K. SABONIS, plačiai žinomas ir visų mėgia
mas dainininkas.

Visos Chicagos ir apylinkių veikėjus ir plačiąją visuomenę kviečiame 
dalyvauti Seime ir šeiminiame programe. , *

RENGĖJAI. I

• K. OF L. CHICAGO DIS „ate November 29 at St. Phil
TRICT MEETING.”

i team will be composed of piac youngsters liave been swo3- boys from way down south, čios tautos turi surengti savo 
tieally the šame players that ping aside all opposition in for, after uatcliing tliem in 
won the eliampionsliip in 1928 j practice gailies. The team this’a pratice game, it looks as if 
-29 with the addition of Phil I season will be straightencd1 somebody is due to be surpri 
Kraučiunas, foraierly of Not
re Daine. The boys are quite 
confident of repeating the vie
tiny this season.

Lapkričio 18 d.

with the addition of two new 
players — big Pete Beinora 
a t centei- and a fast stepping 
forward, Al Miller. Marty Juo 
Įzaitis is again pilot of the

... ei,.liri.di '►«»♦ «nd !''«■' no ‘onn,. Tlle lMulerridp „f thislips gvm are — Cicero, J5rigii-
Iton, Marųuette, W«t SiJe, d« tart, • tliey openly challenge 

Cicero, III. North Side, Town of bake,'11"'1 d»fX a">'on<! <® a

The eiceronians are the pre-

sėd.

ŽINIA LIETUVIAMS!!!

Triūsu Chicago Daily News 
rengiamas tautų karnivalas, 

youngster who was one of the gruodžio 12 dienų, Chicagos 
outstanding players of the lea- Stadium’e. Renginio komisija

atskirų perstatymų, kaipo pri
sirengimų, -ir dėl tos priežas
ties mūsų, lietuvių, artistai 
bei chorai rengia koncertų ir 
šokius penktadienio vakare, 
lapkričio (Nov.) 27, 7:30 vai., 
l ietuvių auditorijoje. Įžanga 
50c. Likęs pelnas nuo to kon
certo eis beturčiams.

Dėl to visi lietuviai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti 
į Lietuvių Auditorijų.

Rengimo Komisijk.

S U GRĮŽO IŠ LIGONINSS

fo-.. Antano parap. salėj., T:SO iiridgeport, lnd. llarbor, West chi”8e in »>"«»« I ’LV lkvi“ia visas tauWs dal5'vau-
vai. vakare įvyks mėnesinis! Pult man and Providenee.
L. V. Chicagos apskrities mi-1 Entrees and registrations
tingas. J šį mitingų visos kuo-i are closed and at present the exPec^ to spring on anv 
Įios prašomos atsiųsti atsto-; Coinmissioners are busy che- Įne" aspiring council are Vin- 
vus. Be kitų dalykų, bus svar-'cking up the standing of the
stoma apskrities statuto pro- registered players. According 
jektas. Dėl to kviečiami susi- to the rules this season, no

this season’s league Champion- K"! 12 a iea^ tiea.t to aH aspi- 
ship. Some of the surprises ! lan^s ^le clown-

VVest Puliman, the newco- 
mers in the Basketball league 
are mostly younger fęllows, • 
būt don’t feel hurt if we say 
that some of our old timers

Tame koncerte bus paskirti 
i teisėjai, kurie perstatys tin
kamiausius šokėjus ir chorus 
dalyvauti visų tautų karniva-

Pirm to, visos dalyvaųjan- le, gruodžio 12 d.

P-nia Juzefą Kaniauskienė 
po sunkios-operacijos pamaži 
sveiksta ir jau iš ligoninės su
grįžo namo, 4016 Cortland 
st. Giminės, pažįstami ir dr- 
jų ligonių lankytojai prašomi 
atsilankyti i namus minėtu ad
resu. -fil

Balsis, Buddy Budrick 
i and big Pete Petrolaitis. Try 
and stop tliese boys.

rinkiman visi Vyčių veikėjai- player will be allowed on the Marąuettes fast stepping o ught not to underrate the
JOS.

Valdyba.

K OF L BASKETBALL 
TEAMS WAITING FOR 

OPENING DAY

The ten teams registered and

I1‘loor who.se dues are not fui- - 
į ly paid up to the specified 
date (May 1, 1932). All dues 

Į mušt be in with the grarul 
secretary at the Center. Coun 
cil records will not be accep- j 
ted.

The news -from 'Council 13,

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

S. F. Martinkus, Men’s Shop
3313 So. Halsted Street

waiting to start on opening Town of Lake is that tlieii

Telefonai: MM ■ M tt Taip. Juk ffft-
CALUMET Blipi U AAHULlU a:;;.

IZŽ WHOLESALE KAINAS IŠ
Geo. P. Tayior, Jr. Onai Company

2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

" f *
I’er virS 85 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias

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

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Litli- 
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50 
.1/ū.s// kainos irmuArtr s, negu eisiį d c pu rt meniiniiį štitrip

ŠTAI MOSU KAINOS:
Indiana Egg ........................... . tonas $6.00
Illinois Egg ..................................... ” 6.00
West Va. Lump.................................  n 7.50
Black Band Egg .............................. ” 7.50
Black Band Lump .......................... ” 8.50
Red Ash Erie Lump ....................... ” 9.00
Blue Grasa Lump.............................. ” 9.50
I'Amcy Lump ..................................... ” 9.50
l’ocaiiontas Mine Hun ......................... ” 6.75
l’ocahoutas Lump.............................  ” 9.00
l’ocaiiontas Egg ...................  ” 9.50
l’ocaiiontas Nut ............................. ” 8.50
l’ocahoutas Pea ..........................    ” 6.50
VVest Va. Be dūmų, 50% hipųs .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ................ ” 10.00
Cancll Block ..............  ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings................ ” 4.00
Best G radę Chestnut ....................... ” 16.00

0RDERIU0K DABAR
Mes pristatome rišame mieste.

Me« ernmiė užbondsuotl miesto BV«rlkal ir kiekviena* vėlimas, kuri* 
Išvažiuoja IS muaų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tau garan
tuoja parodytą ant t,kieto svarumą.

/m j

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

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

Visuomet Pirkite tiREEN MILL Baltą 

Suraikytą Duoną

NewProcessBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai liemkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street -
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

SVEDERIŲ, SKRYBĖLIŲ, KAKLARAIŠČIŲ, MARŠKINIŲ IR TT.

šaltesniam orui užėjus, vertėtų jums nusipirkti šiltų svederlų. Mes turime di 
delį pasirinkimų: storų tikrų vilnonių su kalnieriais ir be kalnierių. Taipgi plones
nių svederių, per/galvų velkamų, su rankovėmis arba be rankovių; įvairių spalvų. 
Galima pritaikinti prie kiekvieno skonio. Dabar parduodame už labai nužemintų 
kainų.

Nupigintos Skrybėlės
Skrybėlės- Vtaliory Halu yru 

visoje Atnsrikoje -llnoinoM, k-ii-V
po geriausios. Vruomet parsi
davė po 17.00: dabar pp.rsl- 

iluoda po ... ....................... $4.95

Kiti, kompanijų iėdirbyslės 
skrybėlės parsiduoda po *3.46, 
*2.05, *2.46 Ir *1.05.,

Kaklaraiščiai, tikro šilko, ran

komis pasiūti, įvairių spalvų, 

vertės 11.00, parsiduoda po

50c-. ° 50t- vertės PO 25c- Ve
rtės 11.50 dabar po $1.00

Apatiniai Union Siutai
Ktorų baitų tikrų Vilnių pir

miau parsidavė po 10.00; da

bar tik ...........   $4.00

Vilna su šilku maišyta, baltos 

spalvos, plriniati parsidavė po 

llū.00; dabar .. ............... $4.00

Paskui kiti žieminiai Union 

siutai, su trumpomis arba il- 

KOinis rankovėmis parsiduoda

»"> $1.45 lr 95c

Viršutinių marškinių laikome 

geriausių kompanijų, kaip tai. 
AVilson Brothers, Manhattan Irz 
kitų. Turime didelį pasirinki
mą.

SVEDKIUAI, tikrai vilnoniai 

parsiduoda po *2.».-, ir *2.00

t Visas musų tavoras yra vėliausios mados ir už kiekvienų daiktų pa* mus pir
ktų, mes atsakome; jeigu nesinešioja gerai, mes visuomet priimame atgal, arba 
kitų duodame, arba pinigus sugrųžiname.

Nuoširdžiai prašome visus atsilankyti, o mes stengsimės jumis užganėdinti.

- - ---- -------..................... ____ ..... ■ . - .
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LIETUVIAI AMERIKOJE
AR VIENA LIETUVIŲ MOKSLO ĮSTAIGA CHICAGOJ

RYTOJ PAŠVENTINIMAS SO. CHICAGO LIET. 
MOKYKLOS

STROŠNIAI M1ZERNTOS 
BALŠAVIKŲ PRAKAL

BOS.

Lapkr. 13 d., Meldažio salė-

L. V. “DAINOS CHORO 

TARYBOS DĖMESIUI

L. V. “Dainos” choro vei-

SO. CHICAGO. J. M. pral. 
. Krušas rytoj, 4 vai. po pie- 

pašventins lietuvių šv. 
ozapo par. laikinų naujai

UŽMUŠTAS B. BUTKUS 
AUTOMOBILIO NE

LAIMĖJE.

igtos mokyklos namų. Tai' Žinomų Bridgeporto draugi- 
,oriškas įvykis šioje parapi-I.ni darbuotojų, B. Butkų, lap- 

ij. Pernai rudenį įsteigtoji kričio 13 d., 12 vai. rytų, va- 
kykla buvo prisiglaudusi .žalojant namo i^ spulkos šu- 

rie vokiečių mokyklos. Tai brinkimo, patiko nelaimė tarp 
avo nepatogumų. Dabar tu-69 ir Halsted St. Smarkiai va-! vjr§ 2 dol., bet Abeka 
Bsime nors laikinų, bet nuo-,^žiojantieji automobiliu apie jpaskelbė, kad $5.20. vadina 
ivų Ii,vų lietuvių mokyklai pa- 40 mylių valandoje, smogė į

je įvyko Limbinių balšavikų kiančiosios tarybos susirinki- 
prakalbos. “Publikos” suėjo mas įvyks pirmadienį, lapkr. 
30 žmonių (čia priskaitau ir; Ui d., 8 vai. vakare, Beetho- 
snve),iš kurių apie 10 buvolveno muzikos konservatorijoj, 
ne balšavikai. nariai būtinai dalyvauki

šnekėjo koks tai Abekas iš te. Bus padaryta pereito kon- 
New Yorko, šiaip jau mizer- certo apyskaita ir svarstoma 
nas žmogelis, o jo kalba buvo .svarbūs reikalai.
da mizernesnė, nes kurie nore- j 
jo miego, ramiai galėjo sėdė-! 
darni snausti.

Aukų kelionei ir lėšoms pa
dengti surinkta (kiek man ro

Pirm.

BEDARBIAI
Kauno Rotušėn buvo susiri

nkę apie 70 bedarbių, kurie 
griežtai reikalauja darbo. Bu
riu. padėjėjas p. Pikčilingis 
ir inž. Reisonas jiems ilgat 
aiškino-, kad savivaldybė tam 
reikalui neturi pinigų ir dėl 
to negali bedarbiams niekuo 

’ padėti, tačiau bedarbiai lai
kosi užsispyrę savo; sako, mes 
neturim kų valgyti, kų duoti 

' vaikams, — mus meta iš butų 
ir t.t. ir t.t.

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.

4624 So. Western Avė.

Telephone Orovehlll 2362

WEST ENGLEVVOOD 
RESTAURANT

CHAS. BRAZAITIS, Sav. 
HOME COOK1NG 

Atdara Dieną. Ir Naktj
<1240 SO. ASHiaM) AVĖ.

Phone Rooaevelt 29 53 i’tUphoin* Lafayette 1515

A. AITUTIS
FIRST CI.ASS RARREB SHOP 
Halr Bobbtng and Rhlngllng for 

Ijtdles Our Specialty 
2203 \Vest 22n<l Street

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS JUAROZAS, Sav. 

Pirmos Klesos Duonkepykla

4330-34 S. California Avė.

Phone Canal 1068

stovintį B. Butkų ir taip 
smarkiai sumušė, kad paimtas 
ligoninėn už 15 minutų mirė. 
Žuvusim Butkui sulaužyta 
viena ranka ir šonkauliai, taip 
gi smarkiai sužeista krūtinė.

A. a. Butkus buvo kilęs iš 
Raseinių parapijos ir išgyve

E” s aiškiai rodo, kad dabar nęs Amerikoje apie 36 metus.
, Juozapo par. veikimas vi- j Paliko moterį ir gimines, 
s atžvilgiais atgįja. i Velionis buvo uolus Keis

tučio spulkos darbuotojas. Jis j 
išbuvo 28 metus spulkos di
rektorium ir 21 metus pirmi 
ninku. Taipgi buvo keletos dr- 
jų pirmininku.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, lapkričio 17 d. Pamaldos 
už velionio sielų įvyks Šv. Jur- 

Taigi, Chicogos lietuviai |gio par. bažnyčioje; iš ten bus 
tatalikai susilaukė dar vienos į nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- 
okyklos. pines.

Rap. Rap.

lipų. Parapijanai tho faktu 
įbai džiaugiasi. Jie yra dė- 
ingi savo naujam klebonui 
erb. kun. B. Urbai dėl jo rū- 
estingumo parapijos reika- 
lis. Rytoj visi {So. Chieago 
r apylinkių lietuviai gausiai 
alyvaus retose iškilmėse, ku- 

s aiškiai rodo, kad dabar

Tų pačių dienų, netrukus po 
lokyklos pašventinimo, par. 
,lėj įvyksta vakarienė. Tai 

us 5 vai. Paruoštas geras pro 
Tarnas. Dalyvaus svečių kal- 
ėtojiįir iš kitų kolonijų. Lau- 
iama daug svečių.

+
A| AA|A

BENEDIKTAS BUTKUS
mirė lapkr. 13, 1931 m. 12:25 vai. ryto, 58 m. amžiaus. 
Žuvo nelaiminga mirčia — buvo automobiliaus už
gautas. Kilo iš Raseinių Apskr. ir Par. Slabados Kai
mo Paliko dideliame nubudime moterį Antaninų, bro
lio sūnų Izįdorių Butkų, 3 sesers vaikus Juozapa, 
Vincentų ir Agnieškų Amerikoj, o Lietuvoj 2 broliu 
Juozapų ir Vincentų.

Kūnas pašarvotas Masalskio koplyčioj, 3307 Au- 
bum Avė. Laidotuvės įvyks Utaminke lapkričio 17 
d. Iš koplyčios 8 vai. bus atlydėtas į šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolėnas, Sesers Vaikai, 'Gimvntės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. Masalskis, Blvd. 4139.

A|A
ANTANINA OOTAUTIENE
(Po tėvais Kinsgailaitė)

mirė lapkr. 13, 1931 m. 1:45 vai. po pietų. 75 metų 
amžiaus. Kilo iš Tauragės Apskr., Pašielės Par. ir m.

Paliko dideliame nubudime vyrų Liudvikų, sūnų 
Albinų, dukterį Sofiją, 3 anukus, brolių dukteris Pul- 
karijų Vaičiekauskienę, Paulinų Mockienę, Kazimie
rų Bartkevičienę, Mikaliną Genienę, Bronislavų 
Rinsgailaitę ir gimines, o Lietuvoj du broliu Jonų 
ir Benediktų Kinsgailus, dvi seseris Viktorijų Lu
košienę ir Placedų Malinauskienę.

Kūnas pašarvotas 2803 Emerald avė. Laidotuvės 
įvyks seredoj lapkričio 18. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nulluidę: Vyras, Sūnūs, Duktė. Anūkai,
Broliaduktės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Yards 1138

kaip tik už salę užsimokėti n 
“Lucky Strike” nusipirkti, o 
karteriui nelieka.

Jei visur būna tokios stroš- 
nios balšavikų prakalbos bei 
masiniai mitingai revoliucijai 
kelti, tai ramiai galime kvė
puoti: lietuviškų balšavikų 
revoliucija da ant maršo.

Pref. K.

ŲAME1 
UNIJA

1*
I

■niMIUITIIV»r«r$VEBUI

KALĖDŲ EKSKURSIJOS
Išplaukia iš Ncw Yorko

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

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

Reikalaukit kalėdinio cirkulioro 
Informacijų ir laivakorčių 

kreipkis j vletinj agentą, 
arba tiesiog j:

SVVEDISH AMERICAN 
LINE

181 N. Mlchlgan Avė., Chieago

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

P AIN -EXPELLER

«■■■■■■■■■■■ \
;Reumatizmas sausgėla-■ ■
■ Nealkankyklte savęs skaus-
_ mala Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
* Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ __  raumenų sukimu: nea ekau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę

Ir dažna, ant patalo paguldo. ■ 
B CAP8ICO COMFOUND mo- ■
■ etis lengvai prašalina vlršmi- — a nėta Ilgas; mums šiandie dau-

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 60c per a
■ paštą 66o arba dvi už 61.05.
_ Knyga: '‘ŠALTINIS SVEI- ■ 
— KATOS” augalais gydytles, kai- ■
■ na 60 centų. ■

Justin Kulis
3259 80. HALSTED ST. ■ 

Chieago, Ui. *

■ ■■■■■■■■■■

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th STREET.

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Weddlng and famlly groups our 

Specialty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9622

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrahų Ir šelpjau
grupių, ta, musų specialybė.

2666 WE8T 69th STREET

VIENYBE—STIPRYBE
Ačiū mūsų lietuviams už jų pritarimų; šian

dienų jų Kinka auga aukštyn ir viskės eina geryn kas
dieną.

Pora savaičių atgal UNIVERSAL STATE 
BANK prisidėjo ir yra pilnu nariu National CredSt 
Korporacijos, sulyg Amerikos Prezidento Hoover’io už
manymo, kur geriau stovinčios bankos tapo priimamos 
ir reikalui prisėjus jos gauna paramų. Tas žygis jau 
pagerino reikalus visoje Amerikoje.

Delto-gi mūsų Tautiečiai turėtų nesibijoti pa
sidėti savo pinigus kur gaus tretį (3%) nuošimtį; taip
gi turėdami ir laikydami pinigus baksuose arba kitoje 
nežinomoje vietoje, pirktų pirmus morgičius nešančius 
šeštų (6%) nuošimtį; norėdami gauti paskolų ant at
sakančios nuosavybės malonėkite kreiptis į

Universal State Bank
3252 So. Halsted Streetl

(Kampas 33-čios ir Halsted)
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| DYKAI KALAKUTAS ]
i ar elektrikinis laikrodėlis ar Lempa, arba | 
1 gražus suolelis su kiekvienu pirkimu radios | 
Į iš BUDRIKO KRAUTUVES. !

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaalons

2242 44 WEST 23 PLACE

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Tel. Canal 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repalrlng and 

Oontracting
2019 W. 22nd STREET

Tel. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi talsom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

Chieago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgepoj-te

3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVENUE

A. PETKUS
JEWELER

Diamonds, Watches and Jevvelry 
Watch Repalrlng Our Specialty

4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Vlctory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAP

Užlalkom visokios rųšies pieno 
produktus: pieną. surj, sviestą ir 
t. t. Prlstatom j namus Ir j Storus.

8251 S. Emerald Avenue

Tel. Calumet 67 94

Į BANIS STUDIO
•Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525'
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Phone Republic 10256 
.MODERN DRIG STORE 

G. Benosius, R. Ph. 
Presc.riptions Filled Accurately 

Ice Cream — Candy 
Powders, Creatns and Toilet 

Articles
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Plano Moving 

Local & Long Dlstance Removal

3244 S. HALSTED ST.

Tel. Vlctory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

TVESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO.

Office 1538 ĮVEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
PESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0315
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superlntendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chieago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
fulla Pocius and Stella Juskie, Sav

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

Naujas midget Baby Grand Radio - kai- |
na #69.00 už $32.00. Naujas Zenith,
Victor, Brunswick, Philco radio su gražiu
kabinetu po $40.00.

5

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių dainos leidžiamos per orų W. 
C. F. L., 970 kyl. kas nedėldienį nuo 1 iki 2 
vai. po pietų. W. H. F. C., 1420 kyl. kas 
ketvergę nuo 7 iki 8 vai. vakare.

muilini............................................. .

Tel. Vlctory 7048

Michael Messar
PHARMACI8T 

Lietu vi Stfa Aptleka 
8201 80UTH HALSTED STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel.‘ Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-63 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Vlctory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4980

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

2406 WEST 63rd STREET

Tel. lafayette 1840

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GF.RVILIS, Prop. 

ENPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and Dyer 

2543 WEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičiy Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičius

2342 So. Leavltt St.

Phone Lafayette 1237

VINGENT PAUKŠTYS
Hardware, Paini s. Varnish, Olass 

Electrlcal Applicances. Etė.

2738 West 47th St.
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kinus dalyku pradėta nominue 
ti asmenys valdybon, kurion 

North Side. — Praeitu pi r- pateko pirm. — J. Rėkus, rast. 
madienj, lapkr. 9 d., parap.jaunasis Rugis, kasierium— 
>\etninėj įvyko steigiamasis J. Berkelis. Išrinkta ir vei 
draugijos Šv. Vincento a Pau- Ariančioji komisija, j kurių įė-
10 susirinkimas, kuriamo at- Ijo 12 žmonių.
>ilankė ir Jo Eminencijos kar-• ši, nauja draugija laikys 
(iinolo Mundelein’o atstovas ir susirinkimus kiekvienų pirnia- 
išdėstė draugijos tikslų. Pas; dienį, parap. svetainėj 7:30 v. 
įodė, sakoma organizacija vakare.
veikia visame katalikiškame Į Baigus susirinkimų, pirm.' 
pasaulyje; jos tikslas rūpintis paprašė visų, kurie per šį su- 
vargšais, našlaičiais ir vargo sirinkimų dr-jon įsirašė (apie1 
paliestais. Į60), kad visi į kitų susi rinki-

Draugijai turėtų priklausy-! mų atsivestų da po viena na-; 
ti kiekvienas katalikas ir vie- i į. Visi pasižadėjo. Tikiuosi, Į 
ui kitiems ištiesti savo pagel- kad tų savo pasižadėjimų iš
bus rankų, neg nežinom kas ir tesės.
mus laukia. Be to, ši draugija 
visuomet pirmoje vietoje rūpi
nasi savo nariais. Priklausy- itižiai draugijai paaukojo $200.
11 gali visi vargdieniai ir be- Tat, nortlisidiečiai, visi sto 
darbiai, nes mokesčio nėra; 
kas kiek išgali, tiek ir aukoja.

Išklausius kardinolo atstovo 
pranešimo, taip-gi mūsų klebo-

NAUJA DBAUGUA.

Linksmų pranešti, kad kar
dinolo atstovas atvežė ir pla

kime į Šelpimo darbų.
Parap. koresp.

Atydžiai skaitykite bizme-
nui smulkiai lietuviškai paaiš- r»ų garsinamus baigoms

GRABORIAL

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

<OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4988.

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS ^GRABORIUS .

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

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

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

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nee neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-*A dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138 i

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina prie) 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 s a ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7122

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, Tll

«359»*fe-

DAKTARAI:
'Tel Z'unul 6764 Kės. Republlc 6350

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
I ' /
i Gydo staigias Ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų Ir vu.kų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalu^ susitarus

Ofisus. Laboratorija ir X-Ray

2130 ’AEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S, BiEZlS -I — _ ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

, Rezidencija: 6028 So ’ltichiuond 
Avenue Tel. Republic 7868

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

Ponia A. Pieržinskienė, viena įžymiausių Chicagos lietu
vių dainininkių, ateinanti sekmadienį, Meldažio salėje daly
vaus Aušros Vartų parapijos jubilėjinio koncerto programo
je. Visi vestsidiečiai nekantriai laukia sekmadienio vakaro.

WESI SIDE ŽINIOS. Vaidyba ir komitetas dėko
ja Peoples Furniture Co. už

X Ryt vakare, lapkr. 1<> d., paskelbimų per radio ir lieŲi 
Meldažio salėje nepaprastas, vį^ spaudai.
įnbilėjinis Aušros Vartų pa 
rupijos koncertas, kuriame, be 
choro ir Vietos solisčių, daly
vaus šie žymūs Chicagos dai- 
nininkai-ės: Romanas, Kudir
ka, Pažarskis, Janušauskienė, 
Pieržinskienė, Šidiškiutė ir 
;omp. A. Pocius.

Laukiama skaitlingo vestsi- 
diečių atsilankymo. Meldažio
salė ruiminga. Niekam nerei 
kės nuo durų namo grįžti. Į

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA

DR, A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Chicagos Ofisas:

2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.; utarninkais, ketvergais ir pėt- 
nyOiomis nuo 0 iki 12 vai. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 vai. vak. 

Chicagos ofiso tel. Grovehill 32(12

KENOSHA. WIS. OFISAS
6-th AVENUE5817

DR. J. J, KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2350 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų '

Tel. Lafayette 6793

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

Vai.: panedėlials, seredomis ir auba- J Qf£jce; 4459 g. Califomia Avė. 
tomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai.
vak. Kenoshos ofiso tel. 40*50. Nedėlioję pagal sutarti

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8412

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

s

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABOBIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

SVARBI ŽINUTE

į pft. M. L SIRIKOL’IS
Lietuvis Uydymjus u Chl- 

| i argas perkėlė oavo ofisus j 
į liauju vielų po nuin. 4645 S. 
Asniand. Avė. Vai. 2 iki 4 ir 

■ b iki 8 vak Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na

iniai; bb4l 6o. Albany Avė.,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

GYDYTOJAS IR CHŲtURQAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 1 rl’ I p * lU'-Ul

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais cTOSped laoli.
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD ------------------ ----------------

Peoples Furniture Co ne tu; 
garsina draugijos parengimus, ' 
bet daugumas tos įstaigos na i 
rių yra nariais dr-jos. Tat,' 
mūsų pareiga yra remti Pto- 
plės Furniture Co. įstaigas. 
Lai mūsų obaisis būnh: savas 
pas savųjį. į

Draugijos Lietuvos Ukinin- 
fkas” mėn. susirinkimas įvyks 
lapkričio 15 d., 1 vai., Meldą-

šį nepaprastų — jubilėjinį: ^lo svetainėje, 2242 \\. 2ord 
koncertų-žada«.aUvažiuoti daug Chicago, 111.^ 2fc>rineius į 
svečių: visi Chicagos vargom- giv^šyti, valdyba, Riečia, atsi- 

ninkai, menininkai ir kiti dai- kinkyti į «usirinkifnų.

nos meno mylėtojai.
Koncerto pradžia 7:30 vai.

vakare.

ŽINIŲ — ŽINELĖS.

X Lapkričio 22 d. Marque- į 
tte Parke rengiama gražus į 
vakaras p. L. Šimučiui, “I)r 
augo” redaktoriui pagerbti. 
Tikimos, kad Gimimo P. š. i 
parapijos salė bus kupina pu- j 
blikos, nes mažai kas Chica- 
goje ir apylinkėje nepažįsta p. 
Šimučio, energingo ir entu
ziastiško katalikų veikėjo.

X Rytoj tarpe 3 ir 4 vai. 
po pietų bus lietuvių — uk 
rainiečių radio programas. Tu
rintieji radio užsiatrllykite 
ant WCFL (970 kilocycles). 
Dainuos Romanas, Sabonis, 
Šidiškiutė, ukrainiečiu choras 
ir solistai. Kalbės vals 
prokuroro pad. F. Mas t.

S. Lenkauskienė.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VA1TUSH, OPT.

ltes. Phone 
Englewood 6641 ' 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Tel. canal U2S1 ttes. Prospect unus

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1*21 SOUTH HALSTED STREE'I

j Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

! DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisaa ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN ĄVE.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

i
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ą/» Vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarime.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

D E N T I S T A I

t'D.OUt; bUUiCYUiU

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T 1 8 T A 8_ J** - - u. .--„y. j-Į.,
4645 8o. Ashland Avė. 

Aru 41 Street

Tel. Canal <223

DR. G. I. BLGzlS
x>s,NlX(iXa.a

2201 VVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 tai 12 ryto v 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

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

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo, ” 
svaigimo, akių aptemimo,. nervuotu- Tele. 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu i 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- ' 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 1 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S va- 
i kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

rjoulevurd 7689
Rez. Hemlock 7891

ŪK. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 8 T A b 

4712 tto. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki B vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė 'savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SUECU AL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 1—4 po 

pietų: 7—8:19 vakare 
Nedėllomia 19 iki II

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGac 

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

8 lk|į 4 ir < Iki S v

Nedėllomia nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia OOBe

A. L DAV1D0NIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENLK 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirbuuenic

Cicero 1260 X-Ray

OR. GDSSEN

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 
r pą laiką su nauju išradimu 

. . r» i i i. i c. • . ! i>auK*!lų atsitikimų akys atitaisomos
X Ryt Labd. Sųjlinga lai , be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.kys 12 seimų, Dievo Anvciz- 
dos parap. salėje. Prasidės 2 

| vai. po pietų. Vakare bus at- 
jlošta vaizdelis “Apkalbos ir 
meilė”;

X Sekmadieny, lapkričio 13 IDE. G. SEKNEK

Tel. Boulevard 7589

Tai. Yards 1829

Id., Šv. Kryžiaus ligoninės ko-1 muštuvis akių bfkci 
Lplyeioj prasidės 40 valandų
|'atlaidai. Prasidės 6 vai. ryto 

su įstatymu Švenčiausiojo Sa
kramento. Vakarais 7 vai. pa-! 
laiminimas Švenčiausiuoju.

Visi kviečiami naudotis šia
proga.

PAVYKO.

Draugijos “Lietuvos Ūki-1 
įninkąs” šokių vakaras, įvykęs ! 
i Meldažio svetainėj, lapkričio1 
8 d., pilnai pavyko.

įaustas

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nūn 10 iki 18.

Tel. Cicero 6766

LIETUVIS DENTĮSTAS 
kkedien nuo 19 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėllomia ir Sereuuuih. nusitarus 

484 < VV. 14 bl. Cicero, Iii.

DR. P. P. ZALLVS

vai.:

DENT1STAS
30 LAŠT lllth STREET

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Puilman 0856 
Dažas. X-Ray, eto.

Phone Hemlęck 2061

DR. JOSEPH KELLA
D E N T 1 s T a ą. 

Gus Ektractiou
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

*569 H(l WMMTI9RN A V M.

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti VVestern Avė.

, DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144* SOUTH 40 COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių flv. Antano Bažnyčią 
Vai.:’ 8-13 ryto; 3-6 Ir 7-8 vakare

Rez. Tel. Midway 6612

GR. R. G. CUPLFR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

uakicy Avenue Ir 24-tas Street 
Teief. WUmette 196 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedeliak 

ir Ketvergais vakare

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994
Ruzldencijoe Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlook 8700

Rea. Tek rroapeut 0<x*

DR. B. ARDN
GYDYTOJAS in chirurgas 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. <426 So. California Avė. 

Vai.; 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ket.

Ofiaas Tel. Grovehill 0617
Rea 6707 S. Artesian A ve. 

. Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CH1KURUAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2436 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:20 iki 8:30 vak 
Apart Šventadienio ir KetvirtadieniuT

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialiste Motery ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rea. Tel. Boul. 6911 Ofleo ir Rea. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VaL: 1-1 ir *:M-S:M vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj su
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M. M E L D A Ž I O SALĖJE '

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. VISI KVIEČIAMI.

PRANEŠIMAI
„ Ruošiamo p. L. Šimučiui pa
gerbti banketo komisijos pas
kutinis susirinkimas įvyks an
tradienį, lapkr. 17 d., Gimimo 
1'. Š. parapijos, mokykloje, 
Marųuette Parke. Visi komi
sijos nariai prašomi suvažiuo
ti ir patiekti savo darbų pra
nešimus.

A. J. Žvirblis.
Koni. pirm.

d. lapkričio, tuojau po pa
maldų. Kviečiami visi nariai 
dalyvaut. '

Taip pat draugijos metinis 
balius bus i5 d. lapkričio, par. 

i svetainėj, 7 valandą vak. Per 
balių bus išdalinta dovanos 
nariams, kurie nesirgo ir ne
ėmė pašelpos per dešimtį me
tų. Visi kviečiami atsilankyti 
į balių ir paremti šv. Mykolo 
Arkaniolo draugijų. Įžanga 
labai pigi, tik 25c. asmeniui.

Valdyba.

j nariai vra pasilikę su mėnesi- 
'nėmis mokesti n ii s kad malo- 
'nėtų apsimokėti.
i K. Velkovskas, rast.

Programe dalyvauja be choro šie svečiai solistai-solistčs: ROMANAS,
» A ■ • —

LEONARDAS, KUDIRKA, PAŽERSKIS, JANI AUSKIENE, PIER- 

ŽINSKIENĖ, ŠIDIŠKIŪT6 ir komp. A. POCIUS.

Šv. Kazimiero A. R. D. su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkr. 15 d., Šv. Kazimiero a- 
kademijoj, 2 vai. po pietų.

Visų A. R. D. skyrių pra
šom susirinkiman atsiųsti at
stoves su galutinais raportais 
ii pinigais iš buvusio centro 
pikniko.

Yra daug svarbių reikalų 
. varstymui. Prašome visas da 
lyvauti susirŲikiine.

Valdyba.

Town of Lake. — Dr-jos 
Šv. Kazimiero karalaičio lai
kys susirinkimų nedėlioj, lap
kričio 15 d., 2 vai. po pietų, 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėj.

i Susirinkimas yra svarbus, 
.tat visi nariai turi būtinai at- 
fsilankyti. \

Taipgi primename, jei kurie

REAL ESTATE

Bridgeport. — Dr-ja Palai
mintos Lietuvos rengia labai 
gražu koncertų su vaidinimu 
“Žentas iš Amerikos”, . Loš 
K. Sabonis su savo padėjėjais 
lapkričio 15 ,d., 6:30 vai. va
kare, Lietuvių auditorijoj.

Per koncertų bus priimami 
nauji nariai nuo 16 iki 40 m. 
be įstojamo mokesčio.

Dr-jos narys.

*5 B. R.«ŪlETKIEWlėz&&

-Ą.. CONTRACTORSjjk 

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

! Town of Lake. — Šv. Pran-I e * e
l'ciškos Rvmionkos moterį} ir 
(merginų dr-ja turės susirinki
mų sekmadienį lapkričio 15 
d. 2 vai. po pietų Šv. Kryžiaus 
par. mokyklos kambary. Visos 
narės prašomos atsilankyti, 
nes turime daug reikalų ap
tarti.

Valdyba.

ANT RENDOS
Kambarys, prie mažos šeimy
nos, tinka merginai ar vaiki
nui, su valgiu ar be valgio, ant 
antro aukšto.
6827 So. Maplevvood Avė.

Chicago, III.

Jaunas vaikinas, mokus ge
rai draivyti mašinų ieško dar
bo. Sutiktų dirbti bile kokį da
rbų, kadir vien už pragyveni
mų. Gali gauti “Draugo” ad
ministratoriaus rekomendaci
jų. Kreiptis:

2334 So. Oakley Avė.
Tel. Roosevelt 7791

PARSIDUODA saldainių, ice-cream 
fountain, cigarij krautuvė. Gražus ir 
nauji fikščieriai. Labai pigi kaili?.. 
Tiktai $550. Krautuvė randasi ant 
63 g-vės ir ant strytkarių linijos. 
Renda $25 mėn. su elektra ir Šili
ma.. Kreiptis

2839 West 63 Street
Tel. Yards 5423

North Side. — Draugijos šv. 
Mykolo Arkaniolo No. 2 prieš 
nietinis susirinkimas įvyks 15

J. W. ZACHAREWICZ
"REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Kiekvienų sekmadienį būna Programe dalyvauja vyrų kė ir kiti solistai. Taipgi bus j,|SU automobilius reika- 

smagi ir maloni lietuvių radio Vaidilų choras po vadovystė |ypatingai gera muzikų. Dr. Jauja pataisymo, tai atvežkite

ji pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 

jseis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos.
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR

LIETUVIŲ VALANDA.

valanda. Tad ir šį sekmadieni 
turėsime progos pasigerėti 
gražiu raoio programų iš sto
ties WfCFL nuo 1 iki 2 va-i. 
po pietų, kuris yra duodamas

ILLINGTON TEATRAS
2118 West 22nd St. 

SUBATOJ, LAPKRIČIO 14
Platus, įdomus r įvairus pro
gramas. Paveikslai: “The 
Runaround,” taipgi “The A- 

j rizona Terror” ir vėliausias 
'epizodas iš “The Vanisbing 
Legion.”
NED. ir PAN. LAPKR. 15, 16
Dvigubas programas. Rodoma 
paveikslas “The Star Wit- 
ness,” geriausias šių metų 
veikalas ir “The Sky Spider,” 

j kurs yra įspūdingas vaizdas.

/ 4

’ R. ANDRELIUNAS
(Marąuettc Jevrelfj A Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai n išfotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III. 

Tel.
Hemlock 8380

*

Rakandu Išpardavimas šią
Savaitę

•Jos. F. Budriko radio krau- -J. Saulio; p-nia Elena Rakaus 
!tuvės, 3417 S. Halsted St. kienė — žymi mūsų daininin-

APTIEKA GRAND OPENING 
Pčtnyčioj ir Šubatoj 

LAPKRIČIO (NOV.) 13, 14. 1931
Atsilankiusieji gaus dovanas

A. BELSKIS
Perkėlė vaistine i naujų Dr. Yuškos namų po num.

2422 WEST MARQUETTE ROAD
Receptus išpildome pagal daktaro nurodymų

SHUP
2444 West 22 Street 

BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cicero 6372

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

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nrašti “DRAUGĄ” ir
remkite tuos biznierių’- •» •
ir nr^esionalus, kurir 
garsinasi jame.

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai 
na.
Poealionlas Mine Rtm M.75 tonai) 
PiM-hontan Lnmp or Egg 10.00 tonus 
tVack Rand Išimą) B.50 tonas
Oiwn Vallcy Lrnnp #.50 tona*

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mą po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėtt $3,000, likusią po* $35 mėn. 
Arba mainysiu i mažesnį namą. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”. '

2 flatų medinis nam., didelis lo- j 
tas, 5-6, furn. skyrium. Maudinė, , 
arti kat. mokyklų ir bažn. geriausia i 
apylinkė. I. C. elek. $6,500. Mažat | 
(mokėti, likusi, kaip renda. Sav. P 
J. Teeling, 168-154 st. Harvey, III. (

5 kamb. plytų bung„ octagon I 
frontas, talllų maudynė, k. v. 9., 2 ' 
karų gar., pigiai. 5227 Oakdale avė.

EXTRA
Didelis Išpardavimas sekančių pra

gersiu tiktai per penkias dienas kiek
vieną dieną nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų.

Bungalow 6 kambarių karštu van
deniu apšildoma, lotas 45x125 Mar- 
ųuette Parko apylinkėj. Kaina $4,500.

Rizntavas mūrinis namas ant 03 
g-vės tarp Westėm ir Kedzie, Storas 
Ir flatas, 2 karų mūrinis garadžlus, 
karštu vandeniu apšildomas. Kaina 
$18,500 Įmokėti $3,500.

Marųuette Manor apylinkėj 2 fia
lų namas, 5-6, 1-moa lubos karštu 
vandeniu apšildymas. 2 pečium apšil
domas, 2 karų garadžlus, kaina 
$5.850.

Didelė gazolino stotis ant didelio 
hightvay Archer Avė., namas su, Sto
ru, restoranas, barbecue stand, 314 
pėdų ant Archer avė., 100 pėdų Ilgio. 
Imsim | mainus 4 flatu namą arba 
biznio namą, Storą ir f altą ant biz
nio gatvės.

9 Datai ir Storas, lietuvių koloni
joj, kampiniai, mūriniai namai. Kai
na $7,500. įmokėti $1,500.

3 Datų namas po 5 kambarius ir 
Storas, ant strytkarių linijos. Kaina 
$4.000. įmokėti $1,500. Likusi 1 
morttČiu#. . \

a telaukite
2839 West 63 Street

Musų dirbtuvėj Šią savaitę galite nusipirk 
ti Labai Pigiai frontinio kambario setą. 
Tas setas bus tikras papuošimas just) 
frontinio kamb. Paslnaudokit šiais nepap
rastais bargenais; atvažiuokite Į musų 
dirbtuvę šiandie.

Frontiniai Setai

$47.50
Radio su Gramafonu

$45.50

Midland Parlor Furniture
And Manufacturing Compony 

PATEJUNA8, Navininkas
4140 ARCHER AVĖ TEL. LAFAYETTE 7404

Naujas PLYMOUTH kaina 

$535-00 F. O. B. 

UŽPRAŠOME

Visus apsilankyti ir pamatyti naujus DO- 
DGE ir PLYMOUTH automobilius.

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių žem- 
lapiy knygų.

Jos. F. Sudrik, Ine.
907 West 35th Street

TEL. YARDS 0405

LAIVAKORTĖS Į LIETUVA
Tebera Patogus Laikas Keliauti

. Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvų, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais- “NOKTU GERMAN 
LLOYT)” laivais: BREMEN — COLUMBVS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

BREMEN NOV, 18 
EUROPA NOV. 25

BERLIN NOV. 19 
STUTTGART NOV. 26

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

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

PAS/NAUDOK IT PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

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

Tel. Yards 4669 ’

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Meš permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZASk
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prlelnamlausioa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO r rus
6504 S. WASUTENAW AVĖ.

ftapos T#lef. 
Hemlock $867

Namų Teist 
Republic 6688

JOHNYERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1J4B
DOUOLAS ELECTRIC CO

JOSEPH SHAGZDAH. Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle-

rlal. įvedame elektrą Į namus ir 
dlrbtuvėa

1 #12# 8. Halsted St. 9 AiigftUn


