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METAI-VOL. XVI

Kinai nenori jokių paliaubų su japonais
JAPONAI JAU KAIP IR UŽKARIAVO 

MAND2I0RIJA
Sutartinas J; Valstybių veikimas 

su Italija
ANGLIJOS KONSERVATORIAI VARŽO 

INDAMS ĮSIGYTI LAISVĘ

KINAI ATMETA PA
LIAUBAS

VARŽO INDIJOS REIKALŲ 
SPRENDIMĄ

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
T. Sųjungos tarybos sutartas 
.japonų paliaubas su kinais 
Mandžiūrijoj kinu vyriausybė 
griežtai atmeta.

Su tomis paliaubomis yra; 
surištas japonų pasiūlymas, 
kad tarptautinė komisija vi
soj Kinijoj ištirtų kinų atsi- 
nešitnų į japonus. Tas imtų 
daug laiko. Tuo ilgu laikotar
piu japonai Mandžiūrijoj įsi
gyventų kaip namie.

Pačioje taryboje jau nesle
piamas faktas, kad jųponai 
Mandtžiūrijų kaip ir užkaria
vo. Kinija netenka tos didžio
sios savo keturiij provincijų 
teritorijos. ,

IA)NDONAS, lapkr. 21. — 
Anglijos ministeriui pirminin
kui MacDonald’ui nesiseka 
spręsti Indijos reikalus taip, 
kaip planuota. Jis savo pastan 

j gomis išgelbėjo ir pratęsė In
dijos reikalų konferencijų. Šia 
ndie gi jam ėmė rimtų kliūčių 
statyti konservatoriai. Spėja
ma, kad pastarieji sugriaus 
vedamų konferencijų. Nes jie 
yra priešingi Indijai teikti bet 
kokių nors laisvę. .

ANGLŲ SPAUDA APIE 
AMERIKĄ

PALIAUBOS MAND- 
ŽIŪRIJOJ

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Lordo Beaverbrook’o leidžia
mi laikraščiai, kurie nepalan
kiai nusistatę prieš T. Sųjun- 
gų, peikia J. Valstybes už jų

PARYŽIUS, Prancūzija, la
pkr. 20. — T. Sųjungos tary
bos posėdy vakar sutarta pa-l 
skelbti paliaubas Mandžiūrijo- 
je. Japonai ir kinai sutiko nu
traukti militarinį veikimų.

Nutarta sudaryti tarptauti
nę komisijų ir šiai pavesti iš
tirti visų tame krašte situaci
jų-

Tai pačių japonų pasiūly

Vyriausias dienraščio “Draugo” redaktorius p. LE
ONARDAS ŠIMUTIS. Ryt sukanka jo literatiško ir 
visuomeniško darbo 20 metų. (Žr. 2 pusi.).

LIETUVOJE
PLAČIAU APIE ATRADI

MUS VILNIAUS KA
TEDROS POŽEMIUOSE

EINA ŠALTAS ORAS; ŠIANDIE 
NUMATOMAS SNIEGAS

BAIN’O BANKAMS SKOLININKAS 
PAKLIUVO KALĖJIMANŠiomis dienomis, tęsiant ka- į 

sinėjimus jx> Vilniaus kated- Į 
ra, rasti kaulai, kaukuolė ir 
šalmas, apie kuriuos lenkų' 
spauda pranešė, kad tai Vy
tauto Didžiojo palaikai. Ta
čiau kabinėtoji} komisija per- i . . . • , • • • •kad toks P" SaK -į "

dali ’ų, siuvėjų, kurs uždary
tiems Bain’o bankams yra

ATEINA ŠALTIS NUBAUSTAS KALĖTI

Iš oro biuro pranešama, kad, Apyrubės teisėjas Feinber- 
šiandie vakarų Chicagoj ir a-ri?’as vakar už kreivų prisie-

dar per ankstyvas. Komisija siro(j.Vti pirmasis sniegas. A- 
šį dalykų dar tyrinėja. Kaip n°t biuro, šalto oro banga 
yra žinoma, 1650—1658 m. Chicagos link čiuožia iš žiemiu
\ ytautm Didžiojo rūsys buvo vakaru pusės. Temperatūra 

katiuomenėa sugriautas. gali „npulti |jgi

f

Rastomis Vilniaus katedros 
anchyv. žiniomis, tuometinis 

j Vilniaus vyskupas, norėdamas 
j išgelbėti Vytauto kaulus, už 
į kasęs juos į žemę netoli tos 
vietos, kur neseniai buvo ras-

šalimo.

PAGROBTAS IR API
PLĖŠTAS

Keli plėšikai Evanstone į į

skolingas 6,000 dol.
Kada anų dienų norėta iš 

jo tų skolų išieškoti, Randal- 
i l’as kreipės į federalinį teis- 
I inų ir pasiskelbė bankrutiju- 
! siu. Tuo būdu jis mėgino už- 
I bėgti už akių apyrubės teisę- 
; M

tos liekanos karaliaus Aleksa-!
ndro ir karalienės Elžbietos ir i aUtOrn°bl1’ P^robė /ieno ba-iGAZO KOMPANIJA PRIEŠ

PATAISYTA KONGRESO 
PROGRAMA

AMERIKOS SUTARIMAS 
SU ITALIJA

DUBLINAS, lapkr. 20. — 
Paskelbti čia įvyksiančio atei- 

kišimųsi į T. Sųjungos reika- į nančiais metais eucharistiško
tas. kongreso programoje kai ku-

------------------- rie pataisymai. Smulkmenin-
IŠTREMTA KORESPON- į giau pranešama apie iškilmes.

DENTE i Kongresas bus atidarytas
------------ Į trečiadienį, birželio mėn. 22 tau

V IENA, Austrija, lapkr. 21. į d., Šv. Marijos M. .prokated-
Iš Belgrado, Serbijos, iš- j roję. Tuo metu kai kuriuose 

tremta Londono laikraščio vienuolynuose prasidės nuola- 
Times ’o ’ * korespondentė Sa-, tinęs Švenč. Eucharistijos ga- 

msonova. Ji rašė nepalankias, rbinimas, kurs tęsis ligi pasi- 
Jugoslavijai korespondencijas baigsiant pontifikalinėms Mi

mai prie, tų žygių, kad išsisu- apie įvykusius šioj valstybėj šioms Pboenix’o parkė pasku-
kti iš kylančios pasauly prieš ypatingus rinkimus, 
japonus nepaprastos audros 
už jų nesiskaitymų su nesti
pria kinų tauta. '•

Patys tarybos nariai pripa
žįsta, kad tos paliaubos yra 
japonų laimėjimas. Jie neturi 
reikalo ištraukti savo kariuo
menę.

NAUTILUS NUSKAN
DINTAS

tinę kongreso 'dienų.

Ketvirtadienį prokatedroje 
taip pat bus laikomos pontifi- 
kalinės Mišios ir po Mišių ku- 

> nigai turės susirinkimų, kurs
BERGENAS, Norvegija,- la- lotynų kalba bus vedamas. Po 

pkr. 21. — 'Žinomas sugadin- vidudienio įvyks kiti susirin- 
tas žiemių žemgalio nardan- kimai.
tis laivas “Nautilus” nuska- Šiame kongrese daug dėme-

KAS VEIKIAS MAND- 
ŽIŪRIJOJ

ndintas šiuose pakraščiuose.

IŠVYKO J MANDŽIŪRIJĄ

Barboros karstai. Kasinėji-! ^° J/ Straw8on’ų,
mus vadovavę mokslininkai ? ni‘ amz' ožiuojant atėmė
tuoj pareiSkė, kad Vytauto * J°, 290 dolerhi P™*^8 ir
Didž. kaulus būsi, galima su- 400 do1' fek'“8’ aPm»* ir i5' 
ragtj ' įmetė iš automobilio šalia Mo-

Dabar tų liekanų suradimas1 r,on Grove ■“‘“teKo. 

jau aiškėja. Kasinėtojai dar' 
tyrinėja, ar tikrai Jono Žiau-1 
riojo kariuomenė buvo įsiver-i 
žūsi, kai Vytauto liekanos bu
vo išimtos iš sarkofago (kar 

i s

APIPLĖŠTA ANGLIŲ 
SANDELIAI

Trys plėšikai anų vakarų a-
oTTTKTrtmgA ,-to) ir užkastos po didž. gj/PiplėSė kelig Consumers’ Coal

AVASHINGTON, lapkr. 20.1torinmi Kiekvienu momentu & Ice Co-8a"deliu8- Pelnė 290
;■ ,I.neS ap'<“,s,a,,t si mi«"«ieS, galima lankti Vytauto lie-;doteri1- 
Italijos užsienių reikalų mini-L atradimo 
steris D. Graudi ’s paskelbė I

bendrų su valstybės sekreto-^ Kasinėtojų komisija šiomis 
rium Stimson’u pareiškimų, dienomis atidarė Barboros Ra-1 
Pųžymima, kad abiejų valsty-

vardu vieningai sutarta 
įvairiais pasaulio klausimais.)visa’ sukietėjęs. Kūnas, paly- 
Pripažintas sutartinas veiki-' ginti su kitomis liekanomis, iš-
mas ypač karo laivyno Lon
dono sutarties klausimu ir bu
simosios nusiginklavimo kon
ferencijos reikalu.

Ministeris Grandi’s gilaus 
džiaugsmo kupinas apleido 
IVashingtonų. Nes čia jis ko- 
palankiausiai priimtas ir jo 
tos kelionės tikslas pasiseki
mais apvainikuotas.

NEPALAUŽ JO POLITIKA

TARYBĄ

SAUGOJAMOS MORGA
NO ĮSTAIGOS

dvilaitės karstų. Jis pripildy-) NEW YORK, lapkr. 20. — 
tas kalkių ir pelenų mišiniu ir Vietos policijos viršininkui 

pranešta, kad norima bombuo-

silaikęs gerai. Lavonas buvo 
suvyniotas į marškų iš storų 
aukso gijų. Ant jo įžiūrimi 
Lietuvos, Lenkijos ir Radvi
lų herbai (ženklai). Aukso ka
rūna ant karalienės galvos e-' DWIGHT, III., lapkr. 20. — 
santi visai pajuodusi; tarp su-Į Atidarytas naujas moterims

ti Morgan’o finansines įstai
gas. Dabar šias įstaigas sau
goja policija.

MOTERIMS KALĖJIMAS

trūnijusių kaulų rasta papuo
šalų. z

Mokslininkų tarpe keliamas 
klausimas išaiškinti tos jau
nos karalienės priešlaikinė mi
rtis. ' “M. L.”

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Gautomis žiniomis, japonų o- 
kupuota Mandžiūrija skaldo- 

.ma į nepriklausomų8ias dlalis 
ir kiekvienos jų priešaky at
sistoja japonų šalininkai kaipo 
gubernatoriai ir kitokias var
dais valdovai. Štai kad ir Lia- 
oningo provincija pakeista Mu 
kdeno vardu provincija. Har- 
bine įsteigta nauja japonams 
palanki valdžia.

TOKIJO, lapkr. 20. — Iš
tirti dalykų stovį Mandžiūri- 
joj, į tų kraštų šiandie išvyko 

į Amerikos, Britanijos, Pran
cūzijos ir kitų valstybių vie
tos atstovai.

NEW YORK, lapkr. 20. — 
Gryžusiam iš Washingtono I- 
talijos ministeriui Graudi’ui 
šiandie čia surengtas oficia
lus šio miesto priėmimas.

šio bus atkreipta į rytų apei 
gų (ritu) liturgijų. Šventasis 
Tėvas reiškė noro, kad kon
greso metu rytų apeigų vys
kupai gautų progos laikyti Mi
šias.

Kongreso metu veiks infor
maciniai biurai, kuriuose at- 
vykusiems iš svetur maldinin
kams patarnaus įvairiomis ka
lbomis kalbantieji asmenys.

ELDORADO, Ark., lapkr. 
21. — Šias apylinkes vakar iš
tiko smarkus viesulas. 3 as
menys sužeista.

NEW YORK, lapkr. 21. — 
Karo sekretorius Hurley’as 
čia pareiškė, kad joki politiš
ki sumetimai nepalauž prezi
dento Hoover’io nusistatymo 
mokesčių didinimo reikale, jei 
tas didinimas bus reikalingas.

JAPONŲ LAKŪNŲ 
VEIKIMAS

TOKIJO, lapkr. 20. - Iš Mu
kdeno pranešama, kad japonų 
lakūnai vakar iš oro bombavo 
kinų kariuomenės liekanas 
Hailun’e, žiemiuose nuo Ha-

SVIESTO KONTROLES 
ĮSTATYMAS

Girdėti, kad1 bus greitu lai
ku išleistas naujas įstatymas, 
liečiąs sviesto eksportų. Pa
gal tų įstatymų galės tik tos 
pieninės savo sviestų ekspor
tuoti užsienin, kurios paga
mins tokį sviestų, kurs visiš
kai atitiks žemės ūkio minis
terijos reikalavimus. Šito įsta
tymo tikslas pakelti ir laiduo
ti mūsų sviestui gerų vardų 
ir rink4 užsieny. Neg sviesta® 
darosi .pagrindinė mūsų žemės

rbino. ūkio šaka “Tr.

Chicagos aldennonų taryba 
priėmė rezoliucijų, kad gazo 
kompanija paliautų nail 
šildomus gazu vandens kubU 
lėlius namų maudynėse, neg 
yra senovės namų be rūsių' ir 
nėra kur perkelti kubilėlių. 
Be to, nurodyta, kad tas per
kėlimas brangiai atsieina na
mų savininkams. ' Tas yra 
skaudu ypač šiais nedarbo lai
kais.

Bet gazo kompanija į tai 
neatsižvelgia. Ji sako, kad to 
reikalauja miesto įstatymai, 
kurie per ilgus metus nebuvo 
vykdomi.

SVEIKATOS TARYBA

Chicagos tarybai įduotas su
manymas sveikumo departa
mente panaikinti komisijonie- 
rians ofisų. Vietoj to įsteigti 
sveikatos tarybų riš prezidento 
ir dviejų kitų narių.

naujoviškas (moderniškas) ka 
Įėjimas — “Oakdale women’s 
reformatorv.” Kalėjimas jau 
vienerius metus buvo naudo
jamas.

RINKS AUKAS Iš SLAPTŲ 
SMUKLIŲ

NEW YORK, lapkr. 20. — 
Čia sumanyta bedarbių šelpi
mo fondui aukas rinkti slap
tose smuklėse.

NEW YORK, lapkr. 20. — 
Geležinkelių kompanijos ir ge
ležinkelininkai tariasi ant ge
ležinkelių įvesti šešių valan
dų dienos darbų.

BELFASTAS, Airija, lap
kr. 21. — Gaisras sunaikino 
keleivinį garlaivį “Bermuda.”

SENAT. JOHNSON’AS

Pro Chicagų pravažiavo Ka 
lifornijos senatorius Johnso- 
n’as, rep. Jis yra vienas iš tų, 
kurie griežtai nusistatę prieš 
prezidentų Hoover’į.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie taip pat- nu
matomas lietus, po vidndienio 
gal sniegas; daug šalčiau.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.76
Prancūzijos 100 fr. 3.91
Italijos 100 lyrų 5.15
Vokietijos 100 mrk. 23.75 
Belgijos 100 belgų 13.95 
Šveicarijos 100 fr. - 19.56
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LEONARDO ŠIMUČIO 20-TIES 
METy DARBAI

Leonardas šimutisTautos Fondas galėjo plėsti reikimingų savo 
veikimų bendrom visos mūsų tautos džiaugs
mu.

Lietuvos Nepriklausomybės reikalais L.'
Š. dalyvavo lietuvių delegacijose pas Jungti-j 
nių Amerikos Valstybių prezidentus Wilson’ų 
ir Hardingų.

U S. uoliai veikė ir šiandien tebeveikia ko, t(dx,ra ,U()mi
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijoje, bu- juoa prie dida„, vi.
damas jos valdyboje nuo 1920 m. Jau eilę me
tų jis yra šios Federacijos vice-pirmininkas.

I (Keletas bruožų) j lime pasidžiaugti. Juk, rodos,
Chicagos lietuvių tarpe ki- ne“nai 'į1' b“v<> K*“"8“ isl’ 

siūbavęs Šv. Kryžiaus Ligoni
nės Vajus. Mūsų Labdaringo
sios Sujungus Ligoninė augo. 
Štai tūkstančiai žmonių, it ko
kia jūra, sutraukta j Ligoni-

lo praktiška mintis — pager
bti visuomeninius savo vadus

drųsiai kelti tautiškų susipra
timų ir glaudžiau jungti lietu
vių katalikų organizacijas.

Darbai visada pasako dau
giau negu gražiausieji žodžiai.
P. Leonardo darlmi mums pa
rodo visų jo asmens kilnumų.; lįų žmonių, kaip p. L. Šimu 
Tai minių vadas, mylimas ka-tis. Atgaivinkim savo dvasių, 
lbėtojas, sumanus organizato
rius, nenuilstamas veikėjas.

Šeštadienis, Lapkr. 21, 1931
ras šimtus padėjėjų. Talkos 
pabaigoj, aišku, vien galėsim 
iš naujo pasidžiaugti p. Leo
nardo energija ir jo nudirbtu 
naudingu darbu.

Mums reikia daugiau id’en

suomenei reikalingu, idealių
darbų. Iki šiol jie dirbo su

Be to, jis uoliai dalyvauja beveik visų liet. p.aiSwHltilllu kiWw( jlr dille 
kat. centrinių organizacijų veikime, ae.mao.se |jug darbue. gj jog
lr - * 1 visuomenė sugeba tinkamai į-

L: Š. su prakalbomis ir paskaitomis yra vertjn| jų' pastangas ir įdėtas 
aplankęs visas Am. liet. kolonijas ne po jėgas, tikime, — su didesniu 
vienų, bet po kelis kartus. į uoĮumu įprasto darbo.

Įvertindama jo gabumus, sumanumų ir Reikia, sudarom atvangos Jį.
nuopenus, Lietuvos krikščionių demokratų „ksmų valandėlę **>«*>, kad sa 
partija 1926 m. pakvietė jį būti kandidatu į yy įr ga,vo vaduos atgaivinus 
Lietuvos III seimų, kurio atstovu (nariu) bu- kilnesniųjų siekių kibirkštį, 
y o 1926 m. gegužės mėn. išrinktas iš Telšių
apygardos. Tuomet aš buvau prof. K. Pakšto ^in w. 'ru
supažindintos su juo, ir netrukus susidarė Reral F LKONAR- kvotimai. Į teisėjus etatam
mūsų artimesni santykiai. Jau tais laikais aS DAS dalmrtims kandidatūrų adv. B. Mistaas-
turtjau progos patirti, kokių pagarbų L. 8. vyriausius dienraščio -‘Brau- ko. Nors kiti kandidatai sd- 
buvo pelnijęs Lietuvoje. čia jis buvo urtver-. *>” "««**•«• * ha- rinko daugiau balsų ir jie pra
siteto jaunimo pamiltas; buvo užrinktas stu- tal,ka"» •«« P“" M ir «teų tautietis adv

stokim su mūsų visuomeniniu 

vadu į eilę lietuvybės dirvo-
nės pašventinimų, kurį atliko ^aV() darbui pasišventęs, nuo-;nus iSdirbt ir juose tyrų ka
J. Em. Kardinolas J. Munde- 
lein. Kita didelė ir politiniai 
labai svarbi buvo lietuvių jė
gų paroda McKinley Parke 
“Lietuvių Dienoje.” Ten da
lyvavo Chieagos miesto atsto
vai. Matė lietuvių organizuo
tas jėgas. Gavom jų pripaži-

širdžiai ir uoliai dirba, neieš
kodamas ir netrokšdamas pa
garbos; nors jis jų gauna. Po
litikos srity parodė žymių ga
bumų, pagelbėdamas kai kam 
siekti žymių ir atsakomiugų 
vietų.

Savo idealuos p. L. Šimutis

talikiškų Dievo ir a'timo mei
lės sėklų sėt.

Bitikas.

REMIA 4VIETIM0 REIKA 
LŪS.

Marijonų Kolegijos rėmėjų 
tiiinų, jog mes galime daug į nesvyruoja. Jis žino, kam įti- penktojo seimo komisijai pa
reikšti miesto politiniame gy- i bėjo, žino, kad be tikybinio kviestieji seiman rėmėjai siun 
venime.

Atėjo i letuviams politiniai

(1911 — 1931) ,
Vienas iš svarbiausių ir įžymiausių Anta- 

rikos lietuvių vadų ir literatų Leonardas Ši
mutis gimė 1892 m. žemaičių krašte. Aukštes- 

mokslų ėjo Kaune. 1913 m. atvyko į A- 
luerikų. 1918 m. spalių m. 16 d. vedė šv. Ka
zimiero akademijų baigusiųjų p-lę Angelę 
Evaldaitę. Dabar augina 3 sūnus ir vienų du
krelę.

Amerikoje lankė St. Bede kolegijų (Pe
ru, III.), Loyola universiteto teisių skyrių ir 
De Paul universiteto žurnalistikos skyrių.

Šie mokslai pagilino L. Š. žinias, praplė
tė jo gabumus. Teisių mokslų studijos nepa
darė iš jo advokato, bet papildė ir patobulino 
visuomenės veikėjui reikalingiausias kvalifi
kacijas.- Žurnalistikos studijavimas padėjo 
•jam tapti įžymiu žurnalistu, poetu ir drama
turgu. Šitokie talentai labai retai kada susi
telkia vieno žmogaus asmenybėje.

Be to, L. 6. yra ne bet koks eilinis mūsų 
visuomenės veikėjas, bet labai įžymus, pla
čiai Amerikoje ir Lietuvoje pagarsėjęs lietu
vių veikėjas. Gal neapsiriksiu, pridurdamas, 
kad šiandien jis yra organizuotos Amerikos 

į lietuvių katalikų visuomenės vadas.
Kad tokios mano išvados neatrodytų per 

drąsios, pažvelkime į jo 20-ties metų darbus 
ir į šių darbų vaisius.

Tautos bei visuomenės veikėjas 
Literatinį ir visuomeninį darbų L. Š. pra- 

[dėjo 1911 m. IJetuvoje. Atvykęs Amerikon, 
Įįne tik dalyvavo jaunimo Vyčių organizacijo
je, bet vadovavo jaunimui. Vyčių 1915 m. sei
fas išrinko jį naujai rūpintis jaunimo laik
raščio “Vyties” leidimu ir būti jo administra
torium, Šioje vietoje jis išbuvo ligi 1916 m. 
rudens.

Būdamas studentu, aktingai dalyvavo vi
suomeniškam lietuvių gyvenime, organizavo 
jaunimų, ypač steigė Vyčių kuopas. Laikyda
vo jaunimui įvairių paskaitų, referatų. Orga
nizavo jaunimo dramos ratelius, statydavo 
(režisuodavo) scenos veikalus, pats vaidino 
ir rašė teatro veikalus.

Uoliai dirbdamas tautos reikalams, L. Š. 
labai greit liko populiarus. Būdamas dideliu 
ir, kaip žemaitis, atkakliu patrijotu, jis visa 
savo siela atjausdavo svarbiausius liet. tautos 
reikalus ir mūsų ateivių gyvenimo trūkumus 
Amerikoje. Dėl to labai greit liko visuomenės 

f bei tautos veikėju. Mano surinktomis žinio- 
[ mis, jo gabumai, energija ir populiarumas 

greit iškelia jį į Amerikos lietuvių visuome-
tiiės viršūnes.

1918 m. L. Š..dalyvauja gausingame Ame
rikoj lietuvių seime ir išrenkamas 1-ju seimo 

skretorium. Tais pačiais metais jis išrenka- 
įmas Amerikos Lietuvių Tarybos nariu ir juo 
Išbūna ligi 1920 m., kada ši Taryba liko lik
•viduota.

Be^ to, 1.918 ih. Tautos Fondo seimas iš- 
£ renka jį šio Fondo sekretorium ir paveda 

■rinkti 50,000 dolerių aukų Lietuvos Nepri
klausomybės reikalams. Jam esant šio Fondo 

i rekretorium ir .jam vadovaujant pačiai rink
liavai, Tautos Fondas per vienerius metus 
sCrinko 250,000 dolerių. Vien per tavo prakal
bas 1918 ir 1919 metais jis surinko daugiau 

100,000 dolerių! Tokių reiškinių dėka

dentų ateitininkų “Kęstučio” korporacijos 
garbės nariu. Jis ir Tėvynėje buvo labai nau

na Rytai, kai dirbo jBrodkly- 
ne, redaguodamas “Garsų”,

Mąstą,nekas gavo daugiau 120,- 
000 balsų. Aišku, jie ne visi

•gyvenimo inteligentas, — tai čia laiškus su prašymais duo- 
vien varinis varpas, kurs ki- ti seimui’ jų sveikinimus 
tus kviečia prie maldos, prie aukas.
gerų darbų, bet jų pats neda-j vjn(.as KazlaUBkas 
ro. P. Leonardas yra giliai j-i 
sitikinęs katalikas veikėjas,: 
malonus ir geras šeimynos tė
vas, malonus ir nuoširdus 
draugas.

ir

iš De
troito rašo: “Toli gyvenu, duv
metai nedirbu, kelionei netu
riu lėšų, bet kolegijos reika
lus branginu, visuomet remiu

I

dingas ir labai reikalingas. Užtat su dideliu kal vantai# per fcoloaujas, ke- betuvHĮ, bet tame pasirodė
gailesiu ir labai ižkilmingai buvo seimo atsto- ldamae *«*—«<*» U*- ~...........................................
vų, profesorių, katalikų veikėjų ir studentų iš «',|bėt » *
lydėtas Kauno geležinkelio stoty, kai jis ry- snnli laisvę. U žsidėgęs t, -
žosi dar prieš seimo paleidimų grįžti į Ame- v-vnėa »?*• **
rikos Lietuvų, kuriai buvo dar labiau reika- ^avo, savo .fflraflfaa ^užaveda. 
j. &S mas klausytojų minias. Tik-

’ „ . , rai, liūdėjo R-vtai, išvažiavus
1927 m. pavasari grįžęs Amerikon, dar . _ . : . ., , , » L. Sinaacam IAetuvo«L, kur jis vieš.karta aplanke lietuvių kolonijas su praneši- , * , , . , . i

. . T. . buvo išnaktas Atstovu į Lac-
mais apie Lietuvos reikalus. tuvos ftewaa

Ligi šiol jis tebestovi Amerikos lietuvių
visuomenės priešakyje. Dalyvauja įvairių or- Įvykus žinomai levoJiutujai 
ganizacijų“veikime, organizuoja tautiškas iš- ii’ griuvus p. &.. Griniaus vai
ki Įmes, paminėjimus. Jis ypatingai sugeba džiai, „įų gi apėmus “ tautinin- 
kelti tautiškų entuziazmų. Ne vienų anaerikie- kams,” p. L. Šimutis nujautė 
tj girdėjau kalbant, Š-čio klausytojų minia kad jis Lietuvoj nepajėgs to 
po jo ugningų patriotiškų kalbų, entuziazmo bau kų-nois įžymaus nuveikti, 
pagauta, rodosr salės sienas nustums... Jis yra tad iškeliavo atgal Amerikon.
ne tik geras kalbėtojas, bet gražbylys orato-: 
rius. Kiekvienas tai žino, kam teko jo kalbų

Čia atvykęs, tapo pakviestas 
prie įprasto - darbo — reda-

girdėti. Bet geriausiai tai liudija šie faktai: i guoti dienraštį “Draugą.”
Jau keli metai prabėgo. Ghi- 
cagn pažino ir pamilo p. Leo
nardų. Visi stambesnieji car-

Chieagos lietuvių politinė jė-

kilnius jūsų darbus ir prašau 
Tie būdo savumai pairau- priimti mažą dolw.inę dora 

kia daug simpatijos p. “ ^rau' ng.lę ”
go” redaktoriui ir padeda jam j. P(,tkl)s Broktono. _

Pereitais mietais turėjome • didesnių darbų nuveikti. Jis “įduokite seimui mano linkę-
- pilnas kilnių numanymu. jimUB Jo n„,arim1f vykdyl„ui 
Gavę, aavu minimus pritari- d(,du aukg _ do|erį„ A VJ._ 
.nu, imasi įgyvendinti ir su- Ijiaugkas i5 Wyoming, Pa
daro stebėtinai imponuotai! -
čius lietuvių gyvenime įvykius; fondan‘ de(|u Ws dolepiug.. j

Šiais metais imasi naujo ki-^Urbon iš Chicagof — Marijo- 
lnaus darbo: naudodamasis nų Kolegijos rėmėjų darbam 
dienraščio “Draugo” 15 metų pritariu, pats dalyvauti senut 
sukaktimi, skleidžia su Įpras- negalėsiu, siunčiu Marijonų 
ta jam energija, išganingų mi- kolegijai $5.00.”
ntj; katalikų, namuos turi būt J. Staradumskis iš Chi. a- 
katalikiškas dienraštis. Tų pa- gos: — “j seimų neatvažiuo- 
darę Amerikos lietuviai duotų siu, su pasveikinimu siunčiu 
naujų jėgų pačiam katalikiš- $3.25; už tų &ukų ran “Lai 
kam darbui ir pasirodytų su- vq” neveik siųsti.” 
sipratę katalikai esu. Ameri- P. Stanikai tiesė iš Bridge- 
koje turime tik vienų katali- port, C<onn. “širdingai tariu 
kiškų dienraštį, — tai “Drau ačiū už pakvietimų j Semia. 

, gas.” Todėl p. Leonardas su Kolegijos darbus kur tik galiu 
miesto buvo pranešimų api< , energija ima tobulint pa- rėmiau ir remsiu, tuo žygiu 

Draugo radio Hrcertus. į “Draugų” ir stengiasi jį aukos nesiunčiu, bet kaip tii
Visi tie įžymūs darbai įvy- paskleisi po visus Amerikos galėsiu, tuo prisidėsiu.”

A«lilan<l Anditorimne Vytauto 
500 metų mirties paminė j imą. 
Žmonėmis buvo perpildyta er
dvi attditoįrija, užkimštos gat- 

Pats IliliiflRMs valstybės
Gubernatorius atvyko 1). L. K. 
Vytauto pagerbt.

Visiems tiems darliaius fa
ktūrai vadovavo p. Leonardas 
Būdamas idealistas, nepavy
dus žmogus, kur galėdamas kė
lė ikataJikų jėgas. Ne kas ki
tas, bet p. Leouardsts, susita
ręs su Tlie Peoples Furnitūrų 
Co. daugiau metų tvarkė ra 
dio valandas — koncertus kas 
savaitė. Lietuviška diaina ir 
rimtas žodis pasiekė tolimus 
kraštus, nes net iš Meksikoskur tik Š. kalbėdavo lietuvių miniai tautos ar 

labdarybės reikalais, amerikiečių aukos gau
siai plaukdavo Tautos Fondui, šv. Kryžiaus
ligoninei Čikagoje ir kitiems kilniems reika- i bai Chicagos lietuvių katalikų 
lams. čikagiečiai niekados neužmirš, kad S-o j dažnai*buvo stumiami pirmyn,
straipsniu ir kalbų dėka šv. Kryžiaus ligoni-! energingam redaktoriui vade-i ko todėl, kad p. L. Šimutis kampus.
nei aukų buvo sudėta 33,000 dol.

Pastaruoju laiku jis ir politiškame Čika
gos miesto ir Illinoiso valstybės gyvenime da
lyvauja. Bet ne savo naudai ar garbei, bet

su pasveikinimu kolegijos

vaujant. Daug padarėme; ga- į nepabijojo darbo, kad ėmėsi Kaip visur, taip ir čia jis MIBT3B MEDŽIOKLĖJE
veikti tik tuo atveju, kada jam tinkamai va
dovaujama. Kiekvienas štabas turi savo vadų, ik,ndonų lėktuvų atgabenti 
kurio valių ir direktyvas tas štabas vykdo, likučiai Amerikos inžinieriaus 
Taigi, čia vėl iškyla ypatingas Š-o vaidmuo Viljamo Herreno, žuvusio Tan 
(rolė). | / ganaiki rajone, medžiojant

Kiek Aukščiausias davė šitam mūsų tau- liūtus. "
tos vyrui talentų, jie visi išplėtoti ir sek- ; Herrenas, dalyvavęs moks

Š. yra ir dramaturgas. Jis parašė: 1) 2 
veiksnių operetę “Į Tėvynę”, 2) 2 veiksmų

vien tik tam, kad lietuviai iškiltų į politiško operetę “Amerikietis ir piršlys (dai niekui 
gyvenimo viršūnes. i nespausdintų, šiomis dienomis parašytų), 3)

Jis nuolat tarnavo ir tebetarn&ūja lietu- veiksmo komedijų “Susiprato ir 4) 1 veik- 
vių gerovei, garbei ir tautos reikalams. smo komedijų “Kūmutės .
Tautos dainiau dnUBCktingM ir publicistas į Parašė! Bet juk prieš parašant reikta

Literato darbas yra labai sunkus ir ne-'kurti. O kuriant reikia visa siela, širdimi ir mingai panaudoti, kad nuolat krikščionybės lakoje ekspedicijoje, laukė 
dėkingas. Tai žino tik tie, kurie tų darbų dir- įtemptu protu pergyventi, pajusti tai, kų ku ir liet. tautos idėjoms tarnautų. Jubilijatas jįQĮO prįe žabangų. Kai žvėris 
ba arba yra dirbę. Iri, kų rašai. “nekaltas”, kad jis yra taip gausiai Dieno 'pasirodė, inžinierius šuviu iš

Nežiūrint to, L. 6. yra plataus masto Ii-j Visoje Š-o kūryboje vyrauja Tėvynės apdovanotas. Bet jam tenka garbė, kad jis karabino nudobė jį; paskui,
teratas. - 1 u‘eilė.

Dar Lietuvoje jaunas būdamas, pradėjo Bet įdomus reiškinys; visai šitai jo kūry-
1911 m. rašinėti į “Šaltinį” ir kauniškę “Vie
nybę”. Atvykęs Amerikon, ėmė nuolat raši
nėti į “Moksleivį”, paskiau į “Žvaigždę”, 
“Garsų”, “Vytį”, “Katalikų”, “Darbinin
kų” ir “Draugų”. Būdamas Lietuvos seimo 
atstovu, rašinėjo į “Rytų”.

Kų jis ten rašydavo? Įvairiausiais klausi
mais. Pats dar aukštuosius mokslus eidamas, 
rašinėjo įvairiausius straipsnius, eilėraščius, 
korespondencijas, apysakėles. Visuose šituose 
jo raštuose reiškėsi žavintis patriotizmas ir į- 
vairių mylimos tautos reikalų supratimas. 
Skiepijo ir stiprino tautiečiams Tėvynės mei
lę, kėlė tautiškų jų susipratimų, kėlė ir krei
pė jų energijų į darbų Lietuvos ir jos išeivių 
gerovei.

Tai yra kitas Rietuvių Maironis. Prisideji-

bai nekliudo nė sunkusis atsūkomingas re- 
eaktoriaus darbas, kurį jis dirba jau keturio
liktus metus.

1918 m. Lietuvių R. Katalikų Susiviem- 
jimo Amerikoje centro valdyba pakvietė jį 
būti “Garsq” redaktorium, kuriuo išbuvo li
gi 1926 m. pavasario, kada išvyko į Lietuvos 
seimų. Bet vos tik iš ten sugrįžęs, jis 1927 
m, birželio mėnesį kviečiamas būti yyriausiuo 
ju dienraščio “Draugo” redaktorium, kuriuo 
jis ligi šiol tebėra ir, tikiuos, dar ilgų eilę 
metų išbus.

Per tuos 14 metų Š. nebuvo vien tik re
daktorium, kuris, paprastai, tik laikraštį re
daguoja, tvarko. Jis per tų visų laikų buvo 
ir tebėra publicistas, kuris įžiūri įvairius gy
venimo reiškinius, sugeba juos įvertinti ir ki

gęs L. Šilelio slapyvardžiu, parašė keletu žiru- tiems autoritetingai paaiškinti ir įvairių sie
tų eilėraščių ir be to dar eilę monologų ir dia-Į kimų, idėjų įkvėpti. Čia ir pasireiškia t© dar- 
logų. . bo sunkumas. Tiesa, ne vienas prisimins, kad

Parašė poemų “Dėl Tėvynės” ir ilgų a-!“Drangas” turi vadinamų,)} redakcijos “šta- 
pysakų “Piemenukas”. * į bų”. Bet juk kiekvienas štabas gali tinkamai

Laikraščių pranešimu, į

taip energingai naudoja tas dovanas ir aukš- priėjęs prie būto, kurį jis lai- 
čiau minėtiems tikslams dirha dienų ir nak- nebegyvu, Herrenas pasi- 
tį. Tad nenuostabu, kad, dar nesenas būda- ' ruo.še padaryti keletu nuo 
mas, jis susilaukė sunkaus ir nuolatinio savo 'traukų *u filmų kamera. Stai- 
darbo gražių vaisių, kuriais mūsų visuomenė 'ga pažoi<o ir puolęs ant
7'iHūgiasi. Jis yra visų mylimas. Jis yra bran 'medžiotojo letenos smūgiu nu- 

gus ne tik Amerikoj lietuviams, bet visai niū- į plėšė jam rankų. Herrenas 
sų tautai. Indrė dėl kraujo išplūdimo.

Čia pareiškiu tai, kų žinau ir kas man 
pavyko sužinoti apie L. Š-į, ir pažymėjau, 
kaip aš tuos, tik bendrais bruožais paminėtus 
’o 20-ties metų darbus įvertinu. O kaip pla- Į 
čioji visuomenė tuos jo darbus įvertina, pa , 
aiškės'rytoj — minint šito garbingo mūsų tau 
tos vyro dviejų dešimtmečių darbus, kurie

Arėjas V-skas.

LIETUVOS OAISRININ 
KAS.”

Lietuvos ugniagesių laikius 
tis vadiaaai, nors “gais- 

teikia garbės ir naudos Dievui ir Tėvynei — jinidkas” nutarta vadinti 
Lietuvai. “ ugniagesis ”, mat pavadini

O šiandien norėčiau drauge su daugybe mes užsiliko nuo seniau..
lorganizacijų ir draugijų palinkėti Leonardui 
Šimučiui Dievo palaimos ir tokios pat ener
gijos tolimensiems jo veikimo dešini tai ėdama!

Garbingas Jubilijate! Dirbk, rašyk ir to
liau vadovauk išeivių Lietuvai!

P. Jurgila.

Ar. Vitk

REA1KITE TUOK PBGFE- 
SIJONALUK J R BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE.”

fe'

ae.mao.se
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Kun, A. Petrauskas, M. I. C.

SVEČIUOSE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, GONN,).

vienos pusės aptvertas aukšta lis tūkstančius dolierių. Tokių 
mūrine tvora, 4 iš galų: iš vie brangių ir retai kur užeina 
no ■— dengiu nuo vėjų rūmai, mų medžių bei krūmų čia ir 
is antro — kedrų medeliais ap^daugiau man gerb. Direkto 
sodintus kalnelis ii-gružus niū-, rius parodė, paaiškindamas 
ro namelis veranda, vasaros jų vardus ir vertę, bet aš ne
lietu nuo saulės kuitros pasi- I ūdatnas specialistas, nejsidė-

Milejiniais “Draugo” 
Metais Nei Vienas Lietu
viu Namas Negali Būti 
Be“DRAUGO”!

TAM IR PASKELBTAS
JUBILEJINIS VAJUS, Į 
KURĮ JAU ĮSTOJO —

Dešimtys Energingų Talkininkų-kių!
s

Jie atlankys kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną inteligentą, 
profesijonalą, kiekvieną biznio įstaigą ir padės užrašyti vienatinį 
lietuvių katalikų dienraštį Amerikoje *— “DRAUGĄ”!

brellų-medžių. A\iie jau daug 

didesni ir ne spygliuoti, bet 
lapuoti. Tokius umbrellas la
puočius aš du pastebėjau. Ne
žinau tikrai, gal atsirastų to
kių ir daugiau. Ir šie labai į- 
domūs Dievo padarėliai. Įsi
vaizduokite sau platų medį, 
panašų j obelį, kurio visos 
šakos aplinkui nusvirusios li
gi pat žemės. Kiek tuščios 
vietos po tomis šakomis! Gyva 

'būdelė vasaros metu nuo sali

(Tęsinys) ; Koks jų hantelių aštrumas!

Yra dar ir kitos rūSiw lWSu,° lnk8t» O“-™'!!).
kurio nė su akmeniu kitųkait 
negali suskaldyti, voveraitei 
tik paduo*kš: viena akimirka 
ir darbas baigtas. Nagučiais 
tik krepšt —"krepšt, danteliais 
grikšt-grikšt — riešuto ske

veldros ir lekia šalin, o vove
raitė patenkinta, linksmutė 
Iliuoksi aukštyn j pat medžio 
'viršūnę. (Šeimoms taip pri- 
|prask prie žmonių, kad vi
siškai nieko nepaisydamos šo
kinėja čia pat jiems po kojų, 
rankiodamos riešutus ir giles.

Šitų linksmučių gyvūnėlių e- 
»šame čionai dvejopų, ar ne:

slėpti. Nuo aikštės pusės dar
želis apsodintas puikiais, ro
dos. tujų medžiais ir puŠai-^ 
tėmis kariais (neūžaugomis).
Pačiame darželyje išvadžiotos
gražios,, kripės pavidalo, eilės | Nors ir pergyvenome gana 
iškarpyti'.,gražiai išau- sunkius laikus, indėliai mūsų 
gintų, iš šiltų kraštų parga- bankuose vis dėlto metai po 
bentų krūmelių. .Tų vardo aš metų auga Didžiosios Lietu- 
nežinau. Tie krūmeliai, sako,! vos bankuose 1927 metų sau- 
esų labai brangūs. Nusiimi-• šio mėnesio 1 dienų buvo a- 
nantieji įvertinų, juos apie ke- pie 4(5 milijonai litų indėlių,

nėjau gerai.

t

(Bus daugiau)

LIETUVOS BANKŲ 
VEIKIMAS

Talkininku, Laukia 
Didelės Dovanos:

f

Laivakortės j Lietuvą ir atgal, Kimball ra
di©, Laikrodėliai $20.00 ir $15.00 vertes 
ir.., “cash”!

lės spindulių!... O dar jei ant 
jų auga obuoliai ar kitokie
vaisiai (tikrai nežinau — da- 
, , . • , k \ ri-ejopų, Man teko pastebėtibar rudenyje nieko nebuvo), • J, ., . , , .
tai tikras malonumas paunks
nyje tokio medelio vasaros 
karščių metu ilsėtis!

i Nemaža teko pastebėti 
šutinių medžių. Tik šitie me- Į 
džiai visai nepanašūs į Lietu- 
vos lazdynus. Šitie di
deli
su

ir gana stori 
panašiais į

medžiai
vinkš-

mėlsvų su ilgomis labai gra
žiomis uodegaitėmis. Šitų dau 
Igiausia. Jos gyvena išpurtu- 
'sių medžių duobose, šiaip ko- 

Tlt>jkiose skylėse — medyje ar šie 
noje. Kelias mačiau apsigvve-. I
misiąs mūro sienoje paliktose 

■skylėse ir pridengtose vijoklių 
j šakomis. Oia joms labai pato-
gas gyvenimas; ir šilta, ir gra 
žu, ir apsaugota nuo visokių 

na apsčiai. Jų vaisiai panašūs, pavojų — nepasieks čia nei ka 

tė, nei varna, nei piktas vai- 
kištys... Yra, sako, ir tokių

nos lapais. Vaisių jie veda ga

TŪKSTANČIAMS SKAITYTOJŲ GAUTI
Dar Ieškome Naujų Talkininkų-kių

Rašykite tuojau

Drangas Puh. Co.
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.
Telef. Roosevelt 7791

IŠKIRPKITE IR PRISIVYKITE —

APLIKACIJA
2334 8o. Oakley Avė., Chicago, III.

Gerb.:—

Malonėkite jraSyti mane j “Draugo” Jubiliejinio Vajaus 
Talkininkų tarpę, ir prislųskite man visas reikalingas žinias.

Vardas...................................................................................................................

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

Miestas ......................................................... ......................................................

Įstojimo diena ..................................................................... V...........................

į vadinamuosius valakiškus 
riešutus, tik kiek mažesni ir 

, be galo kietų turi kevalų (Ink 
štų), iš viršaus apaugusį stora 
žalia žieve,, kaip kaštanas. Val
gyti, sako, jie esu gardūs, bet 
tikras vargas, kad sunku iš- 

, krapštyti iš lukšto. Aš norėjau 4;JOs 
' pabandyti jų skonio. Kelis kar
tus bandžiau sužkaldyti keva-I
lų — nepavyko. Smarkiau su

linių, kaip Lietuvos miškuose, 
bet man neteko jų regėti. Ku
rias aš mačiau rudas, tai bu
vo visai mažytėlės, kiek gal ui- 
klesnės už didelę pelę ir turin- 

trumputes uodegaitės.
Čionykščiai medžiotojai jas 
vadina iš angliško “cheap- 
monk”, o lietuviai jas vadina

Vienas žodis ne šneka, šimtas 

ių, tai talka!žm; iiii

duodi, tai visiškai sutrupa, j žebenkštukėmis. Man rodosi, 
sutrupindamas kartu ir bran-ika(Į žebenkštis yra kitoniška: 
duolį, kad nėra kas nė valgy- ir kiek įige8nė, ir storesnė, 
ti. Pamažėl kakšensi plaktu-, §įfog “rudukės” gyvena kur 
ku aiba akmeniu jis nepa-*p0 kelmais arba žemės olose 
siduos. Taip da kelis purvuose). Kai kas jas nori 
kartus pabandęs, pagaliau da-:“pe|ėnu»» pavadinti. Labai 
viau jiems ramybę ir išvažia- !gražu žiurėti, kaip §itos «ru. 

,vuu iš Thompson o jų skonies (Įilkgs” mikliai bėginėja me- 
nesužinojęs. džio žieve bei šakomis ir taip

__________________________ , Linksmutės riešutų mėgėjos. ipat rnįkĮįaį apsidirba su ria-
.. Šitie riešutai duoda didžiau- §dtajs bei aržuolo gilėmis. Be

Si° maIonumo orelėms. Dėl galo gyvas tai gyv„lukas... 
GRUODŽIO o D. Dievo to jų čionai yra tiek privisę,'.

Apveizdos parap. salėje. kac| sunku ir įsivaizduoti. Kur '

“Draugo” tclkmluky skaičius auga; jie apima 
v > etuviu kolonijas

■ GRUODŽIO 8 D. — North akį kreipsi — kų užžvelgsi ne- 
Side, Šv. Mykolo parap. salėje, užžvelgsi, o voverėlę būtinai. 

Į SAUSIO’10 D. -_  West burtais norėtum tikėti ir,

Gėlynai ir sodas.
Pasigrožėję kurį laikų, tuo 

bendru reginiu ir pasidžiaugę 
i voveraičių vikrumu, kurios

'Pullman’e, Šv. Petro ir Povi- 
1 lo parap. salėje.

voverėlei kelių perbėgus, ne-i
Šaudyklės greitumu lakstė po

Jubilėjinis dienraščio “Dr- lenktynes su gabiausiais Cl.i- 
augo” vajus kasdien smarkiau cagos vajininkais. Jei Rytai ir 
į Įsiūbuoja. Jis apima ne tik toliau taip bombarduos, Va
lančiųjų Cliicagų ir jos apylin- karams, ypatingai Cliieagai ir 
kės, bet ir tolymesnius mies
ius, kitas jungtines Amerikos to pavojaus — netekti pirmų-

LIETUVOJE SVEČIUOJASI 
' LEGIONIERIUS.

laimės lauktum, tai negalėtum 
nė iš grinčios per slenkstį iš
eiti. Čia beveik ant kiekvieno 
žingsnio gali susidurti su šiuo 
žvėreliu. Taigi jei kiekvienas 
jo perbėgimas mums kelio ne

PRIEŠ PADĖKONĖS DIENĄ
S P E C I A L I S

IŠPARDAVIMAS
Kainos Labai Sumažintos

ANT
RADIO, RAKANDŲ, PEČIŲ

ABEJOSE

Psrts Furnitiire Co. Krautuvėse
STE3ET NAS RADIO 

PAS1UL.1JIMAS
Tik prieš padėkonės dienų 

duodama $10.00 dovanos su 
pirkiniu kiekvieno Naujos Ma
dos jiilnos mieros 8 tūbų ar 
daugiau radio. Pavyzdis;

Šis R. G. A. Victor Kombi
nacijos Radio 1932 metų ma
dos su gramafonu pilnai įren- 
gt is su R. C. X. Stubom ir vi
skuo, vertas veik 3 sykius tiek. 
o dabar mokėsite t i k 
$99.50 ir gausite virš- 
niinėtų dovanų.

Valgomą Kambarią setai už pusę kainos
Šis gražus 7-nių šmotų Kombinacijos riešuto medžio 

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

ilSr^i

pnedžius, žiemai maisto berink 
damos, nuėjome pasižiūrėti į 
gelių darželį, kuris čia pat 
buvo sumaniai užsodintas. 
Kad šalti vėjai negadintų jau- 

kraštų parga- 
darželis iš

trių iš, šiltų
apylinkėms, gali sudaryti rim-1 ^tojau.” korespon- w nei8bri3t|lm . augaly,

'(lentas is Pagirio, -Ukmergės
L . , „ . . - . . . ... apskrity, praneša, kad nese-

valstvbes. Vajaus talkininkai pi — geriausių pozicijų. Del . ., ’
u. . . » • , i . nai atvyKo iš uenKijos atian-

praneša, kad nors siais sun- to, mano, kaipo kontesto ve- . .... ... - ----- ------- ----------------- -c --
. kvti savo giminių dvarininkas , ... , ,*»••• m,kiaušiais laikais darbas nėra dėjo, pareiga įspėt vakarie-' ' keti, tegul atvažiuoja į Thom-

Daunaravičius, kuris 1918 me- , . , x ,
. . . . ... , . pson’ų ir pats matys, kiek sy-tais Įstojo Lenkijos kanuome- , . , . .... . , , kių perbėgs jam kelių voverai-

nėn savanoriu ir dalyvavo žy- 4- , . .. „ _. J te, o nelaimes ne mažiausiosgiuose prieš Lietuvą. Vietos. . is to neturės. Džiaugsmo — tai
gyventoja, es, lobu svečio i«- (levynias gaįybes 
ha, nepatenkinti nes ats.mena da|ykaSj kad 
jo “svetingam,” 1910 meteis si|inksminančin8 ir ^an) 
ka, ,,a vadovavo pro front, ateina noraa ,ink,mlnlis 0 fia 
prasiskverbusiam lenkų raite
lių eskadronui ir, atvykęs į sa-

jvo dvarų, visaip plūdo Lietu-
Pnulius P. Petratfskas, iš Bing nių masėse sė/i gyvybės ir Ta*P» s®no

I amton, N. Y., kuris iki šiol mirties sėklų, Ine plačiai iš- l)afq sve mgumu.
Arėjas Vitkauskai.

lengvas, tačiau, nuoširdžiai črus, kad visi budėtų ir ener- 
«lirbant, galima daug tikėtis, gingai dirbtų.

ajui įsisiūbavus, visi talki-1 Neužilgo pradėsime skelbti, 
ninkai pradės lenktyniuoti kurie kontestininka: kokias 
dėl pirmos vietos, pirmųjų pozicijas užima.
<lo'anų- Į Gyvybės ir mnLes sėkla.

Rytai gi-ąaina Vakarams! į ..Spauda yra sy,yWs ir

“Draugo” konteste tarpe mirties sėkla”, pasakė filoso- 
liytų ir Vakarų gali kilti tik- fas Šalkauskas, 
ras karas dėl pirmenybės. Kokios rūšies spauda žmo-

iii nebuvo paskelbtas konsti- aiškinta nepaprastuose vaka-į 
ninku skaičiuje, šiomis dieno-!ruošė, kurie rengiami šiose vie'
ims pribuvo su keliais
viais” ir pareiškė stojas

‘'Su-j tose:

į! LAPKR. 29 D. Roselan-
APSIMOKA 8KELB 

TIS “DRAUGI

iš jų ligi gyvos galvos. Laimė, 
kad burtai nieko nereiškiąs 
dalykas. Kas tuo nenorėtų ti-

pilni medžiai šitų linksmučių 
gyvūnėlių — tik čiauška, liuo
ksi, šokinėja, laigo — bėgioja 
šakomis ar medžių viršūnėmis. 
Papūtę puošniąsias, ilgais žvil
gančiais plaukeliais apžėlusias 
uodegaites, tarsi paukšteliai, 

J skraido iš medžio į medį. Tik 
'žiūrėk ir džiaukis! x

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

AGITATOR’AI:
Kbn. K. Matulaitis, 

2334 S. Oakley A ve
V. Duoba

2328 W. 23 St.
J. Dimša

821 W. 34 Street
M. Šlikas

10555 S. State St.

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

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

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

4/c.s- esame patais seklyčiom setų išdirbėjai.
Gražus Skarvatlų 
Setai parsiduoda 

ui H kainos
100 Šmotų skar- 
vadų setai gra
žiausio • padarymo 
verti 135.00, da
bar po

SI 6-95
32 Šmotų setai, 

verti JG.00 dabar 
po

{(2 95
Leti'irns išmokėjimai į, r i taikinami risiems payal išgalę

AITr .J ASCMSS AVI CM RICHMOND IT MM-4O W SS* ST € MAAtfWOOO SM

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Rlchmontl gatvės 

Ixtfayet»e 8171
CHICAGO, ILK

■ ......-

Kampas Maplruood gatvės 
Hemlock 8400
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

D-ro Račkaus atsakymai į pa
klausimus.

ti, tų opiausį ir svarbiausi 
žmogaus kūne aparatą, tai jau 
keista!

ligos pridžastj ir pildyk jo pa
tarimus.I

ATSAKYMAS K. Č. — Au
sies užimąs yra labai nemalo
ni padėtis. Jų yra keletos rū
šių. .Jei ūžia nuo katarinio o- 
tito, arba jei randasi perdaug 
priskretusio vaško, arba jei 
tonsilai yra blogi, tai dar yra 

Bet

4661 ‘le *stnetpu?$ag

VILNIAUS REIKALAI

Haagos sprendi nas.

Laisvė yra brangus dalykas, 
dėl laisvės atskiri asmenys u 
tautos žūna. Laisvė brangiai

.... , v. . y .... i, atseina, sunki kova dėl lais-vdties tų ūžesį prašalinti. Bet į . . .
. .' , , Ivės. laip buvo pirmiau, taipjei ausis uze per daug metui 1 a _ i
ir jei ausies būgnelis yra su-

Gerb. daktare:
Meldžiu paaiškinti, ar gali

ma ruptura be operacijos pa 
gydyti. Mačiau laikrašty Dr. 
E. N. Flint pagarsinimų, kad 
jis apsiima išgydyti ruptuių 
be peilio, be skausmo, be išli
kimo iš darbo už $25.00. Aš

Didžiai gerb. daktarėj gedęs arba ausies aparate an-

Turiu vilties, kad mano ge- cltylosis yra Įsimetęs, tai jau
įam draugui suteiksite pata- pagydyti negalima.. Iruną.

Vaikas, 6 mėnesių 
su motina

| ATSAKYMAS O. G. — Pa- 
senumo, sukas (butter milk) gerti iie- 

išsigando, paskui, sjems yra Įafoaį sveika, bet nu- 
pažindus, vaikas pradėjo rfnę-' takusiems Mpatortina nes ,ai 
ti. Turint vaikui l>/2 metų,' tukina Paguko8 turi M

bacilų ku-buvau pas kelis daktarus; vi-į Jaudulys buvo įsimetęs į a-!,„.,£aį acįdofiiįnįų 
si sako, kad turiu eiti ant ope.li!s> kurios vos išgelbėta; pas-!rios naikina kenksmingas žar- 
racijos. ■ į km puolu* i ""gar,, y«i<>u l'nose esančias bakterijas, užtai

Su pagarba
K. L.

i kojų 
1 eina

ir dabar berniukas jai, rtoti pasukas rftgusį pic.|ne tlK n 
17 metus su kiaura koja,‘niJ yra |aW svejka ,t.is, bet i

y—

ATSAKYMAS K. L. — Tik i 
mažiems vaikams galima rup- 
tūrų (bambos) pagydyti be o- 
peracijos. Suaugusiems galima 
ruptūrų apgydyti, bet neišgy
dyti. Pratrukusių vietų be su
siuvimo neužrauksi.

ATSAKYMAS J. R. — Be- 
reikalo tamsta pinigus eikvo
ji patentuotiems lašams dėl 
akių. Minimi lašai tamstos a-

I iš kurios eina baltas skysty irianis.

yra dabar, tų galima pasaky
ti ir apie ateitį, nebūnant nė 
pranašu. Praėjusių amžių isto
rija tų faktų savo puslapiuo
se pažymėjo. Laisvę prarasti 
reiškia kito arba kitų vergu 
tapti.

Lietuva, praradusi laisvę, il
gus amžius turėjo vergauti po 
sunkiu svetimų kaimynų lau- i 
■lų, rusų ir vokiečių jungu.' 
Žiaurūs svetimi šeimininkai 
ne tik naikino Lietuvos tur- 

ir visų lietuvių tautų 
uvo gyvų palaidoję, kur per .

laužius lietuviai gyvenę, kovė-| 
si su laukiniais žvėrimis ir 
gamta. Tų Lietuvos žemelę jau 
buvo ir nuo žemėlapio ištvinę, j 
Vieton Lietuvos pavadino 
“žiemių vakari} kraštu’’. To- 
kis smūgis ir nelaimė mūsų 
tėvynę buvo ištikęs. Bet ilga 
ir nuolatinė mūsų tautos kova,

jitnu, nežiūrint kokioje pasau
lio dalyje gyvenama. Atsi
minkime, kad esame lietuviai 
ir būkime pasirengę visada

'savo Močiutei Tėvvnei ištiesti 
1 * 
pagalbos rankų svarbiame rei
kale. Tas svarbus šiandieninis 
reikalas tai«yra- Vilniaus va
davimas. Istorija aiškiai paro
do, kad ne tik lietuviai ver
gavo svetimiems, bet ir tokios 
didelės tautos, kaip Rusija, 
vergavo totoriams. Bet šian-

(Tęsinys 6 pusi.)

ipttžino teisingus lietuvių rei- 
Lalavimus, prieš kuriuos len
kai per tų visų laiką tęsė me
lagingų kovų. ši* teisingas 

'sprendimas nors šį kartų pa- 

idrąsina mus stoti už savo tei
ses į Vilnių, kol tikslas bus ga

li utinai pasiektas. Aš, kaip pir
mojo Lietuvių Seimo dalyvis 
tvirtinu, kad kas bus kas ne
bus, o Vilnius nepražus. Kaip 
senovėje ten mūsų sostinė bu
vo, taip ir ateityje pasiliks. 
Tik visi į darbų su pasiauko-

vos trečdalį. Vilnius ir Lietu
vos trečdalis vėl sukaustytas 
priešų pančiais. Kova tęsėsi. 
Priešas gausingesnis ir stiprės 
uis, su tiesa nesiskaito; vari, 
verčia išsižadėti užgrobtų 
kraštų ir nustatyti sienas.

Lietuvių tauta negausinga, 
bet ištverminga, turi pakanka 
mai proto ir išminties šitoje 
kovoje dėl savo teisės, bet v» 
sur sutinka kliūtis, nors tiesa 
Lietuvos pusėje. Bet šiandien 
retai į tiesų kreipiama dėme
sio. Išeina taip: kas galinges
nis, to pusėje ir laimėjimas. 
Taip ir lenkai, užgrooę Vilnių 
ir Lietuvos trečdali, sulaužė 
visas sutartis su lietuviais, 
iki šiol viešpatauja paverg
tiems lietuviams.

Daugelis jau metelių prabė
go besibylinėjaril su lenkais. 
Pasaulio išminčiai žiūri ir ty
li. Pagaliau lietuvių-lenkų gin
čo dėl susisiekimo byla atsi
dūrė Hagos Tarptautiniame 
Teisme. Hagc- teismas pirmą 
kartų pripažino tiesų Lietuvai 
ir tuo būdu atidaro kelią į 
Yiinių. Ir tas teisingas spren
dimas turi didelės istorinės 
vertės.

Hagos tarpimui inis sprendi
mas turi diiLė- morališkos 
vertės; jis parodė pasauliui 
vylingus lenkų žygius, netei 
sėtą Lietuvos trečdalio su sos
tine Vilnių užgrobimą ir pri

Dabar
Yra

t

Laikas
mas; tos žaizdos negalima už-j 
gydyti.

Ilgų laikų berniukas buvo Atstatomos pirmųjų kriksčio- 
ligoninėj ir gerus daktarus j nių katakombos.
Gilėjo, tačiau niekas negalė-j Archeologinis institutas Ro
jo išgydyti. ‘moj, esąs Vatikano žinioje,

Kas tai per liga galėtų būti sudarė planų pirmųjų krikš- 
ir kokiu priemonių reikia im- čionių katakomboms atstatyti, 
tis? M- S. Iš viso Romoj yra 54 kata ,

ATSAKYMAS M. Š. _ Ne-1 kolnbo8‘ Be to’ įvairiose Ita 's^danus tinkamoms aplinky 
lijos vietose rasta požemių,P ,ellls> įsvede musų tėvynę į 

šviesesnę ateitį. Per ilgus 
šimtmečius užtemusi Lietuvos 
saulutė vėl paskleidė skais
čius ir malonius spindulius 

omis ir krauju ap

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

Jūs galite pinigus siųsti arba money orde
riais arba telegramomis. Telegrama, atseina 
tik 5()V. Žiūrėk, kad pinigus pasiųstum anksti. 
Ateik j mūsų bankų ir pasinaudok mūsų 
Eoreign Deparfmento patarnavimu.

, . . .. į mačius ligonio, sunku spręsti HJOs vietose rasta požemių,b, ^ushpnns, nes suvilgo do P k pirmieji krikMiony8 ,ai.
tik uk.es paviršių, o akies gi- ,.s į diijo savo .„irusius.

filių arba lokalizuotų tuber- Institutas ima visas kata- 
kuliozų. Norėčiau jūsų vaikui. Rombas savo žinion ir netru- .-Q1. 
pagelbėt,, bet gaila kad per Rus pradeda atstatymo ir su-;s,akst tos u<tU¥#s * 
laikraštį profesijonalio patar- tvarkymo darbus. Bus padary-1 
navimo nei patarimo negalima ti taip pat nauji kasinėjimai, 
tiksliai suteikti. į Tarp kit ko ateinančiai?

lumos nepasiekia. Verčiau ei
tum pas daktarų, akių ligų 
specijalistų. Jei žmogus sau 
pirštų gydo tai nenuostabu, 
bet jei mėgina sau sykį gydy

Central^^^Bank
ATRUSTCOMPANY 

UlOVfest 35lh Street
ASUteBank • • • • A h««— IUt.it

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

NAUJAS' IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jan yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių tnedžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir ar- 
šalusĮ kraują, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojain: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
Žinatn. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERL' 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordeo)'

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Rando! ph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas '< 7 W. VVashlngton St 

Rooen 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn.. Ketv.. Ir Subato 

— 8 iki 9 • vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A. OLIS
ADVOKATAS

’ll SOUTH DA SALDE STREET 

Room 1934 Tel. Randolph 0382

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 

3241 So. Halsted St. Tel. Vlctoi-y 0662 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 

Utarn.. Ketv. ir gubatos vakare

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attomey At Daw 

11 8. LA SALDE STREET ,
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir 
batos nuo 7:80 Iki 9 J

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth ,1881

Galu gale Lietuva iškovojo 
laisvę su sostine Vilniuje. Ten ! 

me’ susidarė pirmoji Lietuvos vai- |
džia. Iš ten ėjo nurodymai !• 1kraštui valdyti. Bet jaunoji Į 
Lietuva nesitikėjo, kad lenkų 1 
erelis ketina vylingai jų pulti Į

33
Gerb. daktare;

Noriu paklausti tamstas kas

Su-

tais bus kasinėjamos Sirakūzų
katakombos, kurios yra labai

i didelės ir daro ištiso požemi- 
dėl olive oil, ar jis priduoda_

... , . , , , mo miesto įspūdi. Darant kasi-gerunių dėl plaukų, ar stabdo
smukimu ar augina plaukusi jnS’irflus’ tikimasi ,’.žliktl šve”-|ir i5P>«Sus >» Sirdi’

Mano dekinėji koja nuo kui- |«H'i relikviją. I Vilnią ir apylinkes — Lietu-
šies ligi kelio užtirpsta iš lau-' 
ko pusės. Tas pasitaiko beei
nant, arba beklupant. Kaip 
patrinu, arba padaužau, tai at
sigauna. B. P.

ATSAKYMAS B. P. — I)
Keno plaukai yra trapūs arba 
jei skalpai stokudja natūra
laus aliejaus ir randasi sausų 
pleiskanų, tai aliejus (olive 
oil) yra naudinga. |Vienok a- 
liejus plaukų neaugina. Ar 
stabdo plaukų slinkimų, tai 
abejotina.

2) Gal kojos kraujo gyslos \ 
ra perdaug užveržtos raikš

čiais ir kraujas pegali tinka-1 
mai cirkuliuoti? Masažas pa
gelbsti kraujo cirkuliacijai.
Mėgink mirkyti kojas karšta
me vandenyje su garstyčių 
miltais ir, jei tas nepagelbės, 
tai eik pas daktarų.

ATSAKYMAS L. Ž — Rup 
tflra be operacijos pagydyti 
negalima. Tik mažiems vai
kams bambos ruptūra pagydo
ma be operacijos. Ruptūrinė 
juosta sulaiko tik žarnos iš
siveržimų į pratrukusių vielą, 
dalinai apsaugoja nuo dides
nio pratrukimo, bet išgydyt, 
tai neišgydo. Tamstai patariu 
eiti ant operacijos.

ATSAKYMAS J. R. — G m 
bo niežėjimas gali paeiti niu/ 
hemorrhoidų, tūlos rūšies pra
rito, arba nuo mažyčių spilgi- 
nių kirmėlaičių, arba nuo ki
tų priežasčių. Verčiau eik pas 
daktarų, kad patiltų tamstos

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, 111. / Cicero, 111.
2314 W. 23rd Place 1439 Sę. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

LAIVAKORTES Į LIETUVA
Tebera Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTI! GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA-. ■ v

EUROPA NOV. 25 STUTT6ART NOV. 26
EUROPA DEC. 6 BREMEN DEC. 16

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

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

PASINAUDOK IT PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Taip pat apdraudžiant nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Bcgistrįifitas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

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

Tel. Yards 4669

f u

_____ - —

S1JJI1ES1111 ŠIMĖNAI
Pirkdami dabar jus sutaupysite tiuo 10 iki 40% ant DOLERIO

ATMINKITE, KAD

Lipskio Muzikos Radio Krautuve
Skiria 10% pelno kiekvieno lietuviu parduota radio setą dėl musų Lietuvių 

bedarbių ir vargdienių, į Lietuvių Labdaringos Sąjungos Centro Iždą, kuri orga 
nizacija išdalins tiems, kuriems didžiausias reikalas be skirtumo.

RADIO IŠPARDAVIMAS

SAVAITĖJ

PIRKIT IŠ

LIPSKIO KRAUTUVĖ
4916 WEST 14 STREET CICERO, ILL.

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. p. pietų

■■ MM _
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OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

DRAUGAS
" a ■------------------------------------------------

Basketball League conside- spot for them, būt their ener

THE MAINTENANCE OF uanian industriousness, 3) 
THE BEST SOCIAL, ATHLE Lithuanian spirit of broad- 
TIC, ETHICAL AND OTHER mindness of deniocracy, 4) 
STANDARDS INHERITED tbe undying desire to breatlie, 
FROM OUR LITHUANIAN Ii ve and progress aecording to
ANCESTORS AND THEIR 

INCORPORATION INTO 
OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

J. J. Kripas.

Dear Knights, the purpose;

the latest cultural, eduacatio- 
nal, atliletic and aesthetic li
ne.*. Let us būt realize what 
\ve possess and let us be in 
Uie possession of that con- 
sciousness, ineorporate those 
noble traits into our Ameri
can citizensbip. We liave ta- to ac- .
lents, physical powers and 
the spirit of Lithuanian endu-

of this lecture was
ųuaint you, in a general wav, i
of course, with tbe mote plea-

. , .. . ... . ranee. Let us būt keep a spfntsant facts ot our Lithuanian . r r
of Unity and devėlope those

GREAT RALFBACK
•rably, financially and gocial- 
ly. An energetie and consoien-

gv seems to divindle to a 
“frazzle“. Many tliings were

tious person, who believes !expected of them, perhaps 
bard work mušt be merited. that is wliy they failed us. 
Kight be is. Anthony, who 1 can’t imagine any council 
needs no introduction, will np \\ith J. Masiunas, S. Ališaus- 
lift the morale ot the entire kas, K. Zaromskis, Landžius 
organization, a born leader family, ,1. Swilpa, Fat'her Va-

L. Š.) — I can’t print that 
verse, I’m afraid they voulcP 
siioot rne without additional 
provocation, for doing so.

“LET YOUR SORROWS GO 
STRAY AND DANCE YOUR 

TROUBLES AWAY“.

W5IITE HOUSE AIDE

and economist. »
The operetta, whicli had its 

opening or premiere in Mar-

lančius and C. Šeputis, remain 
“under cover“ and sing the 
“blues“, wlien Councils 4, 5,

ųuette was satisfying. The'112 aini others, are setting 
number of K. ot L. Youths the paee for sočiai honors.

jin it’s cast, reflects the abili- 
ty of our followers. Without 
ųuestion, any council could 
stage a play with the šame a-

X The basketball season is 
certain to excite rivalry. Per
haps the contestants to watch 
are Town of I^ake and Cicero. 
The latter just made anothermount of success. It appears

inherent to display character boast of atliletic prowess and 
This is Marchmont Schwartz parts’ with our lllodern I*th-įinvincibility. Who wouldn’t

past and to urge you to probe .. . , ... ,. , \XT , n uanian youth. ilike to see them “take it”
............ 4_______ , ^Itraits unto a truition that will;ol the Notre Daine team, who J mne iv

ranks ainong the greatest half ^le district dance at Ci- 10,11 lown of Lake?
baeks in the country. He was cero 1 understand, did not1 1 and many others, secretly 

a star plaver lašt year, also.

it witb me and draw the best . . ,.
, . , ., . i bring a smile of satistaction toirom it and ineorporate it in-1

... . ... the cheeks of America, a lookto our lovai American citizen-
ship. You know that America 
ought to receive from us what
she can rightfully claim. If

of pride from Lithuanian and 
abeaming benignity from The 
Eternal King.

(Pabaiga)

tarė so well. The district, it hope for the conąuest of the 
(seems, hasn’t a system of haughtv Ciceronians.

at the great Thanksgiving 
Lve Dance given under the 
auspices of the Junior Glee 
Club of the Saint Anthony 
Pa rišli at the Saint Anthony 
Parish llall, \Yednesday, No- 
vember 25, 1931, 8:00 P. M. .

The syneopating niusie ot 
Doe Clayton and bis Joy boys, 
gleaming eyes, and sunny smi
les, joy and laughter — all, all 
will be there to welcome you. 
Will you be there? Do you 
\vant to spenvl one of the ha- 
ppiest Thanksgiving Eves in 
your life? Tlien Come. Bring 
your friends! Let’s all enjoy 
Thanksgiving Eve at its best!

Don’t forget these facts:
Time: Thanksgiving Eve, 

8:00 o’clock
! Place; Saint Anthony Pa
rish Hali.

Music: Doc Clayton and 
Uis Joy Boys i,

Grief: Pifty cents.

Lieut. Com. Gale Aylett 
Poindexter received orders 
from the Navy department 
for additional duty as aide at 
the White House. He has been 
attached to the office of na
vai Communications. The son 
of the former senator from 
AYashington, Milės Poindexter 
he was appointed to the Navai 
academy in 1913 and saw Ser
vice in the World war.

exeitmg cooperation, or vvouhl 1 hope Jack 
c ne blame it on the economic puts enough “pe 
depression? No, 1 don’t tliink .“fracases“, giving it the tra
sa, ivitness council 4's re- ditional school atmospherc— 
cent success. lt may be that , cheering sections etc. 
the district is not exacting! x Bou ling is almost doing 
the right diplomacy \vith the |ilie

J uozaitis 
X,b v Council 4. It was not me - 

re!y a success, būt a “woiv”. 
A “wow” nowadays is somė
ti ii ng f ar — fetehed and few 
and far betvveen. When 1500 
people crowd into a bąli for

Kosciuszko could come here' 
merely as a Lithuanian to. 
fight for America, liow more ]
ought our loyalty emphasize it-j --------------
self in^pur everv dav loyalty! By “Bee" V. Ramančionis. 
and American life. - Back to this rigid complian-

ce of reųuests etc., tliis is no ,lu^ Tar behind, or was

K. OF L. PALAVER“

Now from the above artic- 
le vou may have already gie 
aned some notable ąualities 
vhich you can hope to incor- 
porate into your American ci- 
tivenship. The qualitites whi-

‘ultra’ dancing, prosperity is įme fade-out act , not inuch
s there P °UnC1 thmk the district įnterest and less of the com- 

easy matter to dopiet evory. isomething else attached to i’"** ’ ™mplex of a superior P"“™ air- A st“d »ld P“s,i-
la Jnu^ure> which tinds no sym- me that either needs rejuve- 

Įiatliy with the other councils inatiOn or a “fold-up”. 
so the aloofness of everything! Something likę bridge 
engineered. would create more interest,!

z I
X Havent heard anv recent however paradoxical the com-; 

way Those trojans of ^emonstrations in the ranks (parison. Yet it’s a fact, who 
Paul Saliner Cliuddv ltd eount‘p 36. I liold a warm can doubt it? (To J. R. P. and

1 may say, it could hardly in- and others, -liave the
terest you to any appreciable council on “all fours”.

I
So let everything

s thing that would appear ofiple affair? Ballyhoo a 
paramount importance to you Koarns, opened the purse — 
}ounger generaFion. The Sea-!tril,gs of a frightened public, 
son is quite plentiful of sočiai ,«»d it appears that Providen-
events to give you a diversi- (,(‘» invariably ahvays shovs 

ch 1 Avould suggest for adop- .
.. . , . , fied prograni of enjovmenttion and eloser possession and ...
consequent incorporation in

to our American life here, 
v, ould be the following. We-
ought never to lose that cha- <1<'f'ree; B° let [ X Marąuette Council
racteristic tenacitv ot our """'l ,ts "'“y 111,0 ,lle ,nane'.-till living up to the/reputa- 
Lithuaniun aneestoru. You no- “,,d llght and airy spirit ofition as the n.ost thriving in 
t.ced how they everyday buste and hustle. «r,striet, There mušt he a

their languuge intaet and pu- X I read uitli a glow (d'reason. t’unny būt there is J. 
re so that modern day philo-J eV(>r<>fl excitement ahout tlie j Juozaitis and A. Lapinskas, 
logists wonder at the puritv prodigious affair, sponsored j Jack I tliink will help the
oi the Lithuanian languge - --------------- ------ ------------ ?... . ’.’ 17
when so many others suffered
sucli tremendous mutilation.
You remember liow for forty 
years i n spite of thorough 
llussian persecution and ab- 
solute prohibition, our ances- 
tors printed, smuggled and 
read Lithuanian books in spi
te of possible punishment of 
exile to Siberia and in spite 
of the penalty of being es
ti anged from their own fami- 
ly and townsfolk. Those vė
rė days horrible of niemory 
and recollection. Būt our Litli- 
uanian ancestors turned the 
lide and preserved the lan- 
guage and Lithuanian spirit 
of national consciousness.

Another great qualitv of the 
Lithuanians in the past 'vas 
t km r great broad spirit of 
deniocracy. We liave the para
mount example of General 
bosciuszko and other inen 
v ho acconipanied him here to 
America to help the Colouies 
in their riglit for freedom.
Let us ever look up to Gene
ral Kosciuszko as our Litliua- 
nian and American ideal. If 
ve būt keep and develope 
those excellent traits lfcft us 
bv our ancestors we sball 
glorifv God, satisfv America 
and pacify Litbiiania. The 
prinrtiple characteristics in 
sliort vould he 1) Lithuanian 
tenacitv of language, 2) Lith-

ine
so what would it matter what “S°

ATIDARYK SĄSKAITA DABAR!!

iš

1)ėl saugumo Jusli pinigų, pasirinkite Bankų, kuri
via išbandytu ir užtikrinta savo tvirtumu ir stiprumu.» • < ,

Jau atėjo laikas, kada žmonės daugiau mintija apie 
biznius ir gyvenimo reikalus.

Mes esame pasirengę jūsų bizniuose ir kituose rei
kaluose patarnauti. i

Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis.

Paskolas galima gauti pirkimui arba taisymui namų.
Mokame 3 nuoš. ant padėtų pinigų.
Parduodame saugius pirmus morgieius, nešančius v. . \ 1 (i nuošimti.
4'uritne čekių sųskaitų (checking account), kuri bū

tinai reikalinga kiekvienam biznieriui.

Siunčiame pinigus Į Lietuvų ir į kitus kraštus pi 
ginusiu kursu.

Mūsų yra pirmutinis ir seniausias (’hieagos lietuvių 
bankas ir čia jūs laukia greitas ir teisingas jūsų rei
kalų atlikimas.

ATEIKITE ST SAVO REIKALAIS PAS MUS.

Metropolitan State Bank
2201 West 22ttd St. Kampas Leavitt St.

' į.
■ y;. -

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

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

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytę Duonę

New ProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

iAe.tnviai Rcnikite Lietuviu Įstaigas

• 3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

įsteigta 1893 metais

U. All. PLALiNEITE “DRAUGI*’

PagraZIna išvaizdą. Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Metinis Balins Su Omanoniis
----- ■■— Rengia--------

DR-STE LIETUVOS KAREIVIŲ, CICERO, ILL. 
SUBATOJ, LAPKR.-NOV. 21 D., 1931 
Lietuvių Lluosybės svet., 14-ta Ir 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 7 vai. vak. |žanga 50c, iš kalno perkant 
nuo narių; prie dury 65c. su drapanų padėjimu

1 prizas 26 šmotų sidabrinis setas $15.00 vertės; 2i 
prizas gold outfit — $12.50 vertės; 3 prizas dideli 
kalakutas $6.00 vertės.

Kviečia komitetas visus atsilankyti. Šokiai iki vėlu
mos. Muzikantai iš Parvžians. KOMISIJA.

If KILMINGAS TEATRAS ir BALUS
Rengia

Liet. Teatr. “Rūtos” Draugystė No. 1
y Stato veikalą

MILIJONAI VANDENYJ^
NED., LAPKRIČIO-NOV. 22 D.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

^Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c.

Taipgi bus įstojimas DYKAl nuo 16 iki 30 m. amž. 
Senesni pagal įstatus.

Kviečia KOMITETAI.
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ėjo santykių su parapija ar 
o. ėdžioje ar tolesnėje is- 

;; dalyvaus Bus taip 
- vietinių žymesnių

STIKLINIS NAMAS.
Paryžiuje dabar statomas

.it.ias stiklinis namas. Stato- 
. jį Paryžiuj gerai žinomas 

Rytojas. Jis bus dviejų 
ukštų.

"amo sienos statomos iš sto
«. -t.illinių plytų, kurios su-
........... os plieniniais vari-

16 gatvės namas nemato- 
• Jis stovi kieme, vidury 
e'ų senų namų. Durys, laip 
> Kita, taip pat iš stiklo. 

"• ynas neturi. Šviesa 
ai per sienas. Orui įeiti 

’’ specialūs, elektros ma 
o ’ ventiliatoriai.

Telephone Grovehlll 28«2
WEST ENGLEVVOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, Sav. 

HOME COOK1NG 
Atdaru Dieną Ir NaklJ 

•6210 SO/ ASIILANh AVĖ.

relephone Lafayette 22 2T

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A KAZLAUSKAS. 8av.
4624 JSo. Westem Avė.

Telepiione Lafayette 1515Phone Rooaevelt 2953

KIRPT Cl.ASS RARBER SHOP 
Hulr Bobbing and Shlngilng for 

Ladics Our Speciali y 
2208 West 22n<l Street

KAZIMIERAS MAROZAS. Sav 
Pirmu* Kl«sus Duonkcpyk.hr

4330-34 S. Calforn'a Avė

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

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2^42 44 WEST 23 PLACE

Phone Republlc 10256 
MOOERN DRIG STORE

G. Benosius. R. Ph 
Prescriptlons Fllled Accurately 

Ice Creaih — Gandy 
Powde_rs, Creams and Toilet 

Artlcles
2612 W. 71st STREET

Tel. Canal 5529

' LIŪS SZLICKIS
General Repalring and 

Oontractlng
2019 W. 22nd STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 340h

BAGDONAS BROS
Furniture & Plano Moving 

Local & I.o n g Pista nee Re oval
3244 S. HALSTED ST.

Tel.. Grovehlll 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

"nlpgl latsom senus. Visiems prl- 
ina' a kaina.
7017 SO. CALIFORNIA A VE.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST,

Tel. Yards 4442

^liicago Restaurant
WM PAUKŠTYS. Savininkas 
Skaniausi valgiai Brldgeparte
3457 SO. HALSTED ST.n r po 

b’zni 'riu

;s savuosi ’

Vargšas. Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

YVESTERN AND SOUTHERN 
LIFE EN8URANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

Tel. Lafayette 9832

FRANK MTCKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

4146 ARCHER AVENUE

įkuimas BL DRIKO krau- 
ŠkrF iemą mašiną, Parlor Se- 

d un? gaus DYKAI didelį

GRIPSRC 15

tio Stotis AJJ.

G... n.s Šv. Antano para- 
metinis bankietas įvyks 
c1- adienio vakare para 
salėje.

Tonas Lapeikis yra pr- 
atlikti viena akto ko 

' Tarnas įsipainiojo” 
" mokų.

j J j
• .pijos vakarienę vi-

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
ndagns Ir Greitas Patarnavln
2517 West 69th St.

Mlchigan

JEWELĘR
Diamonds, Watches and Jewelry 
Watch Repalring Our Specialty

4601 So. Hermitage Avė.
Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
riui su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

mečiu:

Tel. Prospect 0815
Res. - Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 6Srd STREET

Tel. Victory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAP

Užlaikom visokios rųfiies pieno 
produktus*, pieną, surj, sviestą Ir 
t. t. Pristatom j namus Ir Į Storus. 

8251 8. Emerald Aventie

Phone Lafayette 5069 

Chicago Mest Marke:
KAZ, BERAS. Sav. 
t845 West 47th Street

Tel. Calumet <794

BANIS STUDIO
Bveryihlhg In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 2879
Tel. Lafayette 3525 

Steik. Paukšto
o i \ and Meut Markei 

4530 S. HONORE STREET

lta Pocius ord SlcIJa duokle, Sai’
'■ » «' i;»: i • t -ji • vii* \ i m

GERT ' : SI V » ■ G1AT 
4656 SO. \VESTERN AVENUE

U1SU

•)Lr .-.„r cinas
\N'*Y GROC-Ell Y * MEAT 

MA RKET

I S. HONORE STREET

• • ........ $60 OO
o kitus lengvais

d Prospect 3939

1 tropol*tf’» Wct 
Wr-h Laundry

Lietuviu Skalbykla 
51 52 RO KEDZIE AVĖ

C. J. GERVTLIS. Prop. 
EXI'EI?T WORKMA!fSHIF 

Clenncr end D'-er
’543 5VEST 71st ST.

Phone Panai 1«7R-«
Te» Victory 7261

l&tcd 3t Mor^ifit, B^nkieriiis
pnrAnnAom Pirmus Morfflčlus
2342 So. Leav.tt St.

HARDWARE STORE 
Wall Paper

3147 SO. HALSTED ST.

m i i dž i ml k?
WCFL 970 kyl. nuo 1 

< k ' k tverpas iš stoties 
7 iki 8 vcl, vakare.

Phone Lafayette 1237Phone Republlc 4920

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop.
We Call And Deliver

2406 WEST 63rd STREET
Hardware, Palnta, VarnlsH, Olass 

Ėlectrlcal Appllcances. Etc.
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CHICAGOJE
pinuos klasės lietuvių valgy
kla.

.------------- Sugrįžo iš Lietuvos.
Town of Lake. —^Dabar de-i p-nas Juozas-Laurinavičius, 

piesijob laikais daugeliui iš turįs biznį 4601 So. Paulina

P NAS ZOLPIS GERAI 
LAIKOSI.

real estatininkų visaip atsiti
ko. Bet mūsų kolonijoj p. Jo

Tel. Cicero 6766 ,

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankuuako A^tiekos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

DAKTARAI
Tel. Canal 0267 ltee. Prospect 6660

DR. P. Z. ZALATORIS
ti ydy to jas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

st., praėjusį pavasarį buvo iš- kįU8 pirmadienį, lapkričio 23 jos taip ir draugijas gyvuoju 'He“(ienclJa M<>0 8 A-rtes,an av«
vykęs Lietuvon. Dabar jau su- <]. vakare, Columbia salėj, 48 

naši. Zolp’is 4559 So. Pauli-Igrįžo ir draugams ir kostome- ;r So. Paulina sts. Komitetas 
na St., po senovei laikosi ir pojriains daug pasakoja apie tai, skelbia, kad toje pramogoje 

novei žmonėms patarnauja kų matė ir kų girdėjo gimta- bus žymių ir aukštų svečių, 
•avo biznio šakoje. |me krašte. Sako, kad Lietu-; gįs demokratiškas kliubas

Stojo į bi«nį. | v°j 8anita ta pati, bet žmonės, ] 3-tame warde statys kandi-
Aleksas Butkevičius, kurį'tvarka’ Pramonė’ P^kyba, ū-’datus j įvairiu valdžios taniy- 

kiai, miestai ir miesteliai, tai bų. 
jau ne tie, kų buvo prieš de-Į 
šimtį ar porų metų. Sako, kad 
lietuviai atgiję ir sėkmingai 
konkuruoja su žydais preky- į 
boję, pramonėje ir kituose dar

st

laikų buvęs be darboj dabar 
,įau dirba ir daug dirba. Mat, 
pirko grocernę 4546 So. Pauli
na st. Jis yra darbštus ir ma
lonaus būdo vyras, Todėl t’z- 
nis sekasi.

Ra,p.

KAS SUBATOS VAKARE
M”..

Taiso valgykla.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYdIyTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

, ...... i Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų,ko geriausiai, iš jų turiu pa- Į , lkl 8:80 vakare

žymėti. “Draugystę po prie-'---------------------------------------
globa Šv. Cecilijos.’’ ši drau- Te1, Ganal 6764 Hea- b«pu*>uc 6360
gija musų parapijoj yra di
džiausia, stipriausia ir pavyz
dingiausia, nes prie jos pri-1 
klauso abiejų lyčių žmonės, j 
Kas svarbiausia, labai daug , 
čia augusio jaunimo priklau- Į 
<o ir vis daugiau ir daugiau 1 
rašosi. Tai užtikrina šiai drau į 
gijai ilgų ir gražia ateitį, Dr-

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir valkų
1

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną į.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

------------ |ja savo sergančiais nariais ru-
Bet pas mus ne kas subatos 1 pinasi ir sušelpia nelaimėje.buose. Jau apseina lietuviai 

be svetimtaučių meistrų ir ki- vakarėlį, tik lapkričio 28 d. j Taip pat remia ir dirba, kiek

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Jučus Sisters restorane, 1616 tokių specialistų. P-nas Lauri- subatos vakarėlis bus nepap- tik gali, kaip parapijos, lab-
navičius yra viekšnietis.

Šokiai.

Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt 
nyčiotnis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 32H2

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

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke ir,Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.

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

rastas. Jame įvyks graži M. S. 
1 kps. rengiama puotėlė su 
muzika ir dainoms. Pelnas 

Politiškas demokratų klu- mūsų parapijos vargšų nau-

W. 47 st., biznis laikinai su
laikytas. Mat, iš lauko ir iš vi
daus pertaisoma. Pertvarkyta 

'vieta žibės ir blizgės. Valgiai
bus gardūs, patarnavimas; bas sujudo veikti. Pirmiausia, jaį 
mandagus ir greitas. Tai bus štai, ta organizacija rengia šo-Į yjsį “welcome”

pradžia 8 vai. vak. svetainėj, 
Šv. Jurgio par. mokyklos 2 
‘aukšte. Laukiame daug svete-

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
Ogiausias liet. graborius 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4688.

LACHAVICH 
IR SONUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W.. 23rd PL, Chicago

n-i.

darybės ir kitiems visiems pra 
kilniems reikalams. Be to, kas 
metai surengia po kelis vak.;

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

v ... i Ofisas 2201 West 22nd Street 
rus. SU scenos veikalais,-sokiais Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
bei piknikus. Ši dr-ja rengia 

Puotos!gražų balių, kuris Įvyks lap-
kričio (Nov.) 22 d. 193U Ma-

Rezidencija: 6628 So Ricbmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

Kų padarysit vienam iš tų 
' mažulėlių”

Moters jėga gludi ne kūno 
grožyje, bet širdies sielos gro
žyje. Kas yra gražesnio už

1439 S. 49( Court, Cicero, III. gailestingus darbus
Tel. Cicero 6927

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-1 ir 6:19-8:29 vai. vak. Vai.: ir 7-9 vai. vakare

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply*A dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
EZERSKI

LIETUVIS GRABORIUS
d t I e a ■

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7622

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277 I. J. ZOLP

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

Lapkričio 28 d. šeštadienio! 
vakare įvyks M. S. 1 kps. 
rengiamas draugiškas vakarė
lis labdaringu tikslu. Vaka
ras bus įdomus, malonus su 
skaniais užkandžiais. Prasidės 
8 vai. vakare. Visus nuošir
džiai kyiečiame.
Moterų Sų-gos 1 kp. geradarė.

Moterų Sų-gos 1 kp. rengia 
‘ ‘ sočiai ’ ’, vakarėlį su skaniais 
užkandžiais ir muzika mūsų 
par. neturtingų vaikučių nau
dai.

Vakarėlis įvyks šeštadienį 
po Thanksgiving lapkr. 28 d. 
šv. Jurgio par. svetainėj 2 
aukšte. Įžanga į pramogėlės 
75c. vienam asmeniui. Tikslas 
gražus. Rinkimės.

sonic Temple salėje 1547 No. 
Leavitf st. Visi kviečiami at
silankyti ir drauge linksmai 1 
laikų praleisti. Be to, rodos 
bus nemokamas įstojimas iki 
25 m. amžiaus — kas paduos 
savo pavardę minėtam vaka
re. Tad visiems verta pašinu u 
doti šia proga. Tad iki pasi
matymo baliuje!

Žinomas

LATVIŲ RADIJO PROGRA
MA.

Sekmadienį, lapkričio 22 d., 
tarp 3 ir 3:30 v tu*popiet, iš 
WCFL ir W9XAA stoties gir
dėsime latvių dainas, muzikų 
ir Latvijos konsulo p. J. M. 
Ulmano kalbų. Šių programų 
rengia Pasaulinės Farodos 
Chicago j komitetas.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO i$ uetuvos

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA

SVARBI ŽINUTE

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

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

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

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

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus Tel. Prospect 1930

2422 W. MAKOUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hcmlock 2374įkaitykite ir platinki*

te lietuvių katalikų die- DR. J, P, POŠKA 
nraštį “DRAUGĄ” ir 3133 s. halsted stbeet

... Į Antras ofisas ir Rezidencija
remkite tuos biznierius 6504 s. artesian avė. 
ir profesionalus, kurir 
garsinasi jame. piet. Utajrn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

Šventadieniais pagal sutartina.

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

DANTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tai. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt 8t.)

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. A. A. RŪTH Rea Phone 
Englcwood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

4443 So. Tahnan Av«. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, III

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

Tel. Boulevard 6203-8413

PERSIKĖLĖ Į DR. YU6K03 
NAMĄ.

Vaiandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7691

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu stmjpatli- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ]
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir rami 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

. F. EUDEIK1S S. CO.
JŪ8Ų GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Marąuette Park. — Į dr.
Yuškos puikų namų persikrau
stė naujas “gydytojas”, bū
tent “Čeverykų gydytojas”. Į svaigimo, akių aptemimo,’ nervuotu- Teis. Cicero 1260

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

V , -. . v .. .. T. I*“o, skaudamą akių karšti. Nuimu1 ra tai A. Knksiunas. Jis SS-1 cataractus. AtlUisau trumpą regys
vo patyrimu savo užsiėmime :tę p1ir.t°“.in* ,1 J I Prirengiu teisingai akinius visuose
ne kiek nemenkesnis už kitus lut8itikimuo8e.

I mas su elektra, parodanča mažiau-tuose namuose apsigyvenusius sias klaidas.
Speciale atyda atkreipiama moky-Įįprofesijonalus.

P-nas Kriksiunas
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
. ikare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

metų patyrimo pusbačių tai- kreivas akis atitaiso j trum- 

symo amate. Pataiso taip gc-i^ uąiką su nauju išradimu 

lai, kad laiko ilgiau negu nail akinių. Kainos Pigiau kaip kitur
4712 S. ASHLAND AVĖ.

turi 20

ji. Todėl mūsų kolonijos lietu
viai turi žinoti, kur gyvena 
jiems reikalingas amatninkas 
p. Kriksiunas, o reikale pas jį 
kreiptis. .Jo naujoji vieta la
bai graži, geresnę šioje kolo 
sijoje kažin ar rastum. Jo ad
resas: 6649 So. Artesian avė.

Vietinis.

NORTH SIDE.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 19 jyto iki 8 vakare

DR. 6USSEN
X-Ray

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
ŠPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—13 nųs 1—4 po

pietų: 7—8:89 vakare 
Nrdėnomtc 19 iki 13

Telefonas Midway 2880

Res Tel. A4idwa.y 6512

DR. R. C. CUP1ER

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 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija 
4729 West 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

lietuvis dentistas

egzaminavimas daro- vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki t 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Os.kley Avenue ir 84-t*a Street 

Teief. Wllmette 196 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedehak 
ir Ketvergala vakare

Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1829

DR. G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
DR. MAURICE KAHN

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį
Virginia 0036

A. L DAVIDONIS, M. D.

Kampan Wabash Avenue 
Tel. Pullman 0856 
Gaaaa, X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2961

DR. JŪSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gaa Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

<668 80. WWHTHRN ATI

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
Residencljoe Tel. Plau 8299

VALANDO8:
Nuo 19 iki 13 dieną 
Nuo 1 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 19 iki 18 dieną

I

4910 80. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenw5od 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir 'ketvirtadlentr

Tel. Hemlock 8799

Rea Tel. Proąpect 9911

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

OCiaat 8116 8outh KedMe 
Rea <426 So. Callfornia Avė.

Vai.: 9-4. 7-9 v. y. Išskiriant Ke<

Šį kartų mūsų kolonijoj 
viskas tvarkoje. Kaip parapi-1

Oflaae Ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET
Kampae Halated St. 

Valandae: nuo 19—4; nuo 9—9
* Nedėllomie: nue 19 Ud 19.

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S*. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GTDTTOJAS-IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuetta Road 
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-19 

A. M. Nedėlioj suNtarus

■Me

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Wėst Marųuette Road

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

Utarn. Ir Ketv, vak.’ pagal sutartį
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C H I C A G O J E DIDELIS LABDARIŲ 
BALIUS.

WPST SIDE.

Paukščių bazaras.
Ryt po Mišparų 4 vai 

atdarytas Aušros Vartų par. 
paukščių bazaras. Pirmadieni, 
antradienį ir trečiadieni, (lap
kričio 22, 24 ir 25 d.) bus ati
daryta 7 vai. vak.

Turėsime vištų, aifčių, žųsų, 
kalakutų ir visokių kitokių 
valgomųjų paukščių. Jau pa
dėkos diena (Thanksgiving 
Day) netoli, taigi bus proga 
UŽ dešimtukų laimėti pietus 
visai šeimai.

Be kitokių progų laimėje, 
bus ir “Bingo” po dešimtukų. 
Tan pasižadėjo pasidarbuoti 
Šios draugijos: sekmadienį pa- 
įap. choras; pirmadienį Vy
čiai; antradienį Aušros Vartų

te. Kaina 35c. Prasidės 2 vai. 
po piet. Butkevičiai gana ge
rui žinomi North Sides kolo-

mas, kurs įvyks gruodžio 131 tuvių tautos veikėjais stojo di- 
d., 2 vai. po piet. yra priešine- rbti prieš lietuvių tautos prie- 
tinis ir turės įvykt valdybos šus. Jis rinko lietuviškas dai

NAUJA ĮDOMI KNYGA

bbS nijoj kaip labai geri rėmėjai, ddjamas mūsų vargšams lietu

Viena kartų per metus mo-, rinkimai; todėl kiekvieno na- 
terų kliubas rengia labdarių rio pareiga atsilankyt į šį susi- 
vakarų su šokiais. Pelnas nau rinkimų.

P. Čižauskas.
Jų darbai ir jų pastangos pa
rapijai pagerinti yra gerai 
žinomi. Jie dabar kreipiasi 
prie žmonių, kad juos trupu
tį paremtų, 
gauti pas p.

Tikietų galima 
Andruškevičienę.

F-s.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

Susivienijimo Brolių ir Se
serų Lietuvi jų draugystė ren
gia labai graži} vakarų sekma-^j

vinms čia Chicagoje sušelpti.
Toks balius įvyks lapkričio j PRANF^IMAI
25 d. vakare, Hamilton Kliu-1 lliRllColmM
be, 18 So. Dearborn St. į Bridgeport. Sekmadienį, 

Chicagos lietuvių moterų' laPkrižio 22 d; Lietuvių Audi 
kliubas visada rūpinasi savo
tikslu labdarybe, chicagie-

Moterų ir Merginų dr.; tre- ■•|O> jaunimų ateiti ir nasilink- 
čiadienį — Moterų Sąjungos 1 s,H*nti prie gero orkestro, kn- 
55 kp. Šv. Onos dr-ja ir vėl r‘s S™0* visokius šokius, o

čiams vargdieniams pagelbėti, 
ir kas metai šimtus dolerių iš
leidžia tiems tikslui. Šių žie
mą tas labdarių darbas ypač 
reikalingas, daug lėšų reikia 
tam kilniam tikslui..

Šis vakaras yra vienintelis
dienį, lapkričio 22 d. mokyk- viešas vakaras. Kviečiame vi
los senoje svetainėje (Union sus atsilankyti i šį gražų ba- 
avę. ir 18 str.). Pradžia 7 vai. lių. Bus daug įvairybių ir 
vak. Kviečiame mūsų kcloni- pramogų.

ris grieš visokius 
daugiausia lietuviškus, vado
vaujant Juozui Bružui." Muzi- 

i kantai visi bus mūsų koloni
jas jaunimas. O mes iš savo 
pusės stenksimės visus atsi
lankiusius patenkint. Kviečia 
valdyba ir komitetas.

Chicagos moterų vakarai 
sada yra gražūs, malonūs, tad 

dabar komitetas dar dirtP 
>iau stengiasi. Tikrai, girde

li-

’t- I

ii. bus smagus. TiRietai tik 
$1.00, gaunami pas kliubo na
rės ir prie duriu tų vakarų.

MARQUETTE PARK.

pasižadėjo pasidarbuoti prie 
virtuvės ir iškepti gardaus k u 
gelio. Parapijos komitetai pa
sižadėjo pasidarbuoti prie ba
ro, rūtų darželio ir kt.

Tikimės, kad parapijonys ir 
svečiai parems paukščių ba
varų ir kiekviena šeima, jei n? x Serga: p. Bagdonienė 
po kalakutų, tai po vištų par- (Union ir 18 str.), p. Bružie- 
sineš namo padėkos dienos nė (18 ir Ruble str.). Giminės
pietums. ir pažįstami, aplankykite ser- Andreliunas padovanojo

Taigi, širdingai prašom visų gančius.
parapijonų ir svečių atsilan
kyti į mūsų paukščių bazarų 
ir parapijos reikalu.- stipriai
paremti.

NORT HSIDE.

Šv. Mykolo parap. svet. bu
vo surengta p. E. Andruškėvi- 
čienės “bunco party”. Oras 
buvo gana biaurus, bet vis 
dėlto žmonių susirinko gana 
daug. Buvo daug ir graž:. 
dovanų; manau, dovanos ir už

torijos salėj, 3133 So. Halsted 
St., 6 vai. vak. įvyks Bunco 
Palty ir šokiai. Pelnas eis 
klierikui Antanui Krinčiui. Vi 
sus kviečia.

Komisija.

nas, pasakas. Jis lankydavos? 
D. Lietuvoje ir Prūsų Lietu- 

’l voje. Apie savo patyrimus pas 
lietuvius laikė ilgus ir plačius 
pranešimus. Kur tik galėdavo, 
pats stodavo ginti skriaudžia
mų lietuvių teises. Jo pasta
ngų dėka lietuvių vardas bu
vo plačiai pagarsintas tolimo
je Suomijoje (Finlandijoje).

• u broliai amerikiečiai ka
pitonas Petras J u gėla (Jur
gelevičius) ir advokatas Kas
tas R. Jurgėla išvertė į lietu
vių kalbų amerikono W. 
Scanlon’o apysakų iš didžio
jo karo laikų “Dieve, pasigal 
lėk mūsų” (God, have mer- 
cy on us!).

Tai yra gana didelė knyga,

Brighton Park. — šeštadie
nio vakare, 28 d. 1931, parapi-*
jos svetainėje, Lietuvos Vy
čių 36 kuopa rengia neapsako- nirųų Lietuvai
mai iškilnių bankietų, su pro- , ----------
grarna ir šokiais. Bankietas

Prof. Niomi’s buvo iŠ,nokęs “Pie 400 PusL Jo-Ie h,l‘-
lielnvh) kalba, parašė kelis tais toro
veikalus apie Lietuvę. Visa amerikony karino-
savo gvveoinų buvo dideliu ,'"!n5s kaut.™« ir 
ir nuoširdžiu Lietuvos bičių- 1918 nartais. Ši
lin. Pažymėtina, kad, ir mir- 8«wl®n’o. kW 1™ ameriko 
ties patale gulėdamas, buvo n'rka Vakarų fronte niek' 
atsiuntęs T.ietuvos Respubli- aauia . Ji kurnėjo didelę pi 
kos Poezidento vardu sveiki- niginę dovanų (premijų). A

i rengiamas mergaičių šių metų 
ha*ehall eliampionatid pagerb
ti. Vakarienės metu bus su
teikta meilės taurė, “Loving 
Cup”.

S. L. R. K. 163 kuopos na 
rių dėmesiui. Kaip jau žinote j 
mūsų gerasis biznierius R 

mū
su kuopai Atwater Kent Ra 

X Praėjusį šeštadienį tapo dio’. tai kuoPa nutarė Pasinau'
automobiliaus užmuštas Du
rnas. Palaidotas lapkričio 18 
d. su bažnyčios patarnavimu 
šv. Kazimiero kapinėse. Daug

doti proga, kad padidinu - sa
vo iždų.

163 kuopa savo susirinkime 
lapkr. 8 d., nutarė pri

autdmobilių lydėjo į kapines, prie rengiamo p. L. Šimučio 
O velionies^ žrpona ir gimine- pagerbimo ir taip pat išrinko 
tesugebėjo paskelbti bedievių du atstovo į būsiamųjį Kole-
spaudoje, o katalikiškoj ne. 
Tai šaudiniai katalikai.

gijos rėmėjų seimą ir-pasky
rė $5 aukų. Iš visų kuopos ra
portų ir pranešimų, paaiškėjo, 
kad kuopa vispusiškai auga; 
r.auji nariai stoja. Susirinki 
mas entuziastiškai sutiko oir-

Dievo Apvaizdos Parap. —
Šioj kolonijoj visi smarkiai

, ,v/'. ' v. ruošiasi parapijos metinei vakandziai patiko, nes mažai h- . . . .
jį i karienei, kuri įvyks šio mė- mininko pranešimų, kad nese-

Turiu padėkoti geradarį0 29 paraPijos svetai‘ nai atvykęs iš Lietuvos kapi
nėms: Vaškūnams, Kupčiū
nams, Ramoškams, Antanavi
čienei, Kareckams, Naujokiu- 
tei ir draugėms, kurios atva
žiavo iš Bridgeporto: Brazio-c
nei, Butkevičienei, Daugir
dams, Beržinskienei, J. Ber- 
keliui, Aleknams, Nausėdams, 
ir daugeliui kitų. Širdis džiau
giasi, pamačius, kad žmonės 
supranta užuojautos darbų ši
tokiais laikais. Gražiausių įs
pūdį padarė iš tolimesnių vie
tų atvažiavę svečiai. Dar sy
kį tariu širdingų ačiū visiems 
atsilankiusiams. Turiu dėkoti 
Tėv. Svirskui už pranešimų 
bažnyčioj — p. Šlautienei, 
Vaškūnienei ir dukteriai už 
duonų iškepimų ir gėlių dova- 1 
hojimų.
• Apaštalavimo maldos dr-ja 
rengia bunco party parap. sve
tainėj gruodžio 6 d., 1931 m. 
Laikas gana geras ir patogus 
nes bus advento laika- ir žmo
nėms, ypųČ jaunimui, nerūpės 
šokiai. Prašo visų narių atsi
nešti dovanėlių, nes komisija 
viena neišgali. Tadgi neuž-/ 
mirškite atsilankyti į šį vaka
rėlį. Pelnas parapijos naudai.

Turiu pranešti; kad p. But
kevičiai rengia card & bunco 
party"* ruodžio 13 d. 1931 
tu. Vieta — Avenue Cafeteria 
1246 Milwaukee Avė. 3 aukš-

AOje. • tonas P. Jurgėla (dabar dien
Šeimininkės renkasi geriau- raščio “Draugo” redakcijos 

sius paukščius ir peniukšlius, narys) padavė pareiškimų, 
vyrai puošia ir gražina svetai- kad nori prisirašyti prie S. 
nę, ° jaunimas rengiasi atlik- L. R. K. 163 kuopos su visa 
ti gražių programų vakarie- šeima. Taip pat šia proga no- 
nės metu. riu priminti minėtos kuopos

Vietini}. nariams, kad kitas susirinki-

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS) 

UATCHMAKER A JEWEUF.R
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
įAikKMltnlnkan Ir aukmritis

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

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

LIETUVIŲ VALANDA

r.ierikos spaudu ią labai ankš- 
įtai įvertina it kartu nurodo, 
i:ad ši knyga yra įdomesnė

Ryt dieną, t. y. sekmadieni, 
lapkričio 22 dienų iš ralio 
stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
jk) pietų bus gražus

• negu garsioji E. Remarka “Va 
ikarų fronte nieko naujo”, ku
ri taip pat buvo išversta ir į 
Lietuvių kalba ir buvo per

Atrodo, kad ir “Dieve, pasi
gailėk mūsų!” turės didelio 
pasisekimo lietuvių visuome
nėje, tuo labiau, kad abudu jos 
vertėjai yra mūsų žurnalistai, 
o pirmasis iŠ jų yra pasižy- 
na'jęs geras liet. kalbos žino
vas ir vertėjas. Jis yra para 
S,s šešias knygas Lietuvoje ir 
išvertęs trijų tomų Elenos 
.‘luišek romanų “Raupsuoto
ji”, kuris turi didelio pasise
kimo.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad 

su užsakymais 
( kalėdinių plotke- 

lių nesivėluotu- 
mėte. Šventės 
netruks ateiti, ir 
tąsyk visiems 
užsisakant sykiu 
pasidaro p e r - 
daug darbo ir y- 
ra pavojaus su-

Taigi prašome pasi-sivėlinti.
skubinti.

Turinio plotkelėms labai
lietuvių ’Pusnieti išparduota (apie 5.000 Įgražių konveitu. Ant

Prašome visų kuopų narius radio programas, kuriame vėl 
ir jų tėvelius atvykti į šį sau- turėsime malonumų išgirsti
nų vakarų. Todėl visi ruoški
mės į bankietų. Pradžia 7 va
landų.

Rengėjų Komisija.

MIRUSIO PROF. NIEMI’O 
NUOPELNAI LIETUVA!

-tietkiev/iczč;®-

CONTRACTORS

konver-

naujas ir gražias- daineles, ku
rias sudainuos ponia Elena 
Rakauskienė, Stasys Rimkus 
ir kiti. Taipgi bus graži mu
zika. Šių valandų rengia ir fi
nansuoja JOS. F. BUDRIKO 
radio krautuvo, 3417 S. Hals-

------------ tod st. Bndrikas praneša, kad
Šiomis dienomis pranešėme visi tie, kurie per šių savaitę 

apie didelio Lietuvos bičiulio pirko radio, pianų arba par- 
suomių prof. Niurni’o mirtį. lor setų iš Budriko krautuvės 

Velionis dar seni^įg prieš- gaus DYKAI didelį kalakutų, 
pandos laikais drauge su lio- \ V. A.

Realestate
Matau naujus namu-. ir se 

• n.- priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Tardė 5423

J. W. ZAGHAREW1CZ

i tų galime atspausdinti liendrą 
i Kalė<lų sveikinimą arba toki, 
! kokį užsisakvtojas nori.

Visokiais plotkelių reikalais 
prašome kreiptis šiuo adresu:

BROLIS VLADAS 
2334 So. Oaklev Avė. 

Chicago, III.

903
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

4444 SO

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Bonlevard 1389

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čevefykų 

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

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

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

MAR1AN HILLS,ILL.
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PADĖKOS DIENA netoli. Visi nori tą dieną turėti 
pietums vištelę, antelę, žąselę ar kalakutą.

Galima jų gauti MARIJONŲ ŪKYJE
SUBATOJE, LAPKRIČIO 21 D., 1931

Be to ten yra ypatingų kiniškų ančių ir gulbinių
žąsų.

z

SKANIOS! GARDŽIOS!
I . •

MARIAN HILLS
63rd Street, Hinsdale, III.

Metiniai Šokiai
Rengia Draugystė po Globa ŠVENTOS CECILIJOS

NEDSLIOJE, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 22 DIENĄ, 1931 M.
Northwest Masonic Temple Svetainėje, 1547 N. Leavitt Street, arti North Avė.

PRADŽIA 7 V AL VAK. ĮŽANGA IŠKALNO 35c., PRIE DURŲ 50c.
Muzika ko geriausia, p. Stirbio vedama. Visus kviečia KOMISIJA.

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mų po 5 kamb. Visi Stymu apžildo- 
ml, moderni Akas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti *3,000, likusių po *35 mėn. 
Arba mainysiu Į mažesni namų. 1022 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”.

PARDAVIMUI PIGIAI
Priverstas parduot 2aukšč.ių 
plytų namų, 2 fl. — 3730 So.

[Parnell avė., 4 blokai į rytus
nuo Halsted. Kaina $250. Cash tas, geras ir nebrangus. 
Balansas $25 mėn. Klaust 
Fred Button, 2 angštis.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Ropkwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

BRIGHTON PARK
2-4 plytų namas, visai mo

derniškas ant Albany ir 46 st.
Reik parduot už morgičius.

. . Namų Statymo Kontraktorlus
Lotų mainymui į automobilių. 1 Statau {vairiausius namus prieinama

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 Wt 47 Street

Parsiduoda labai pigiai nau
jas muro 2 fl. 5x5 "kamb. mo
derniškai įrengtas namas. At
sišaukite tuojaus.

Namas randasi prie Šv. Ka
zimiero Vienuolyno.

6747 So. Rodcwell Street

PARSIDUODA registruotas 
policinis šuo. Gerai išmuštruo- 
tas, sargus, ištikimas ir gud
rus. Tinka prie biznio.

S. MASUUS 
5262 So. Halstėd Street

3-čias augštis iš užpakalio

7 V
R. ANDRELIUNAS v

(Marąuette Jrtrelry A Radio)
Pirkusieji pu mue už *6 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti. 
2850 West 68 St., Chicago, UI.

Tai.
Hemlock <1*0

z

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 551*

Telef. Republto «3»«

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip mūra taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. 
Msmlock 1M7

Namų Telaf. 
Republic 5483

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng LletuvU 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Tai. Tlctory 1*4*
DOUGLAS ELECTRIC CO.

/OSKPH BHAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe ir flkščle-

rlal. Jvedams elšktrų J namus ir 
dirbtuvės.
•1M B. Halsted St. >


