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Suomija suskato kovoti prieš prohibiciją
T. S. TARYBA BEJĖGĖ; JAPONAI 

JOS NEKLAUSO
Salvadoro prezidentas paspru

ko j Guatemalą
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PRANCŪZAI BANKININKAI KOVOJA 
' PRIEŠ BLOGUOSIUS LAIKUS

PROHIBICIJAI REFEREN- JAPONAI KOVOJA PRIEŠ 
DŪMAS TARYBĄ “

HELSINKIS, gr. 4. — Šuo- PARYŽIUS, gr. 5. - 
mijos vyriausybė seimui įda- ponai neturi noro nė nemano 
vė sumanymą įvykdyti krašte pasiduoti T. Sąjungos tary- 
referendumą prohibicijos klau bos diktatūrai Mandžiūrijos: 
rimu. reikale. Jie pažymi, kad Man-

Vyriausybė pažymi, kad pro džiūrijos reikalas yra Jų na-

vybės apsaugojimo, 2) sutar
tis dėl kovos su apkrečiamo
mis ligomis ir apie sanitarinę 
Nemuno priežiūrą ir 3) pro
tokolas dėl Lietuvos ir Vokie- 

įtijos sienų žemėlapių ir brė-
. žinių patvirtinimo. Šitas pro-

| 1. Tarptautinės “Rotary” organizacijos prezidentas S. \\. Pascall’as iš Londono. 2. +zv1_1„ , • . , ,
; Toki vyriausiajam teismui rūmai bus pastatydinti \\ ashington’e. 3. Yorko mieste po- , 1

J»- lieijos apsauga Italijos, ministeriui Grandį. I1928 “daryto. sutar-

._■...... ............ . ;; ‘ Į n- ties apie sieną tarp Lietuvos

SUDARYTOS TRYS SUTARTYS TARP 
i LIETUVOS IR VOKIETIJOS
II ____
I Gautomis iš Lietuvos žinio- namikos laboratoriją. 
ims, Berlyne pasirašytos trys j Turėdamas du jau pareng- 

I sutartys tarp Lietuvos ir Vq-;tus sklendimo instruktorius, 
, kietijos: 1) sutartis dėl pro- j Lietuvos aero klubas nutarė 
kybos ženklų ir raštų nuosa- pastatyti du sklendikus — pla- 

nerius. Kitų metu pavasarį, 
planerizmu susidomėjusi jau
nuomenė galės užsiiminėti i- 
dorniu šių xdienų oro sportu. ’ 

“D. N.”

KUNIGAI GALI VYKTI J 
MEKSIKĄ

MEXICO CITY, gr.,3. -
liibicijos vykdymas yra neįvy- minis ir gyvas reikalas. To-! Meksikos vidaus reikalų se- 
kdomas. Tad verčiau proliibi- kiu būdu japonai pakartoja kretorius Tellez’as paskelbė, 
ei ją visai panaikinti, jei ne- savo originalinį nusistatymą, i kad užsienių kunigai, norintie- 

------------------- iji atvykti i Meksiką Guada-

KREIPĖS VYRESNIAJIN 
TEISMAN

MISIJONIERIAUS MAR- ir Vokietijos. Sutartis Lietn- 
QUETTE SUKAKTUVĖS i vos vardu pasirašė Lietuvos

------------ pasiuntinys Vokietijoje Sidzi-
Vakar C'hieagoje miestas, kauskas.

prancūzai ir įvairios aukšto
sios mokslo įstaigos ir orga-

bus galima modifikuoti.
JAPONŲ PRANEŠIMAI

ŽUVO IŽDO SEKRE
TORIUS ! TOKIJO, gr. 4. —i Iš Muk- sąlyga, kad jie šiame krašte

------------ deno pranešama, kad iš Čing- neis jokių kunigiškų pareigų,
SAN SALVADOR, San Sa- čov’o pusės kinai trimis ko- kas krašto įstatymais uždrau 

lvadoro respublika, gr. 5. -r- liumnomis žygiuoja Mukdeno sta.
Militarinė junta (sąjunga) va- link. Žygiuoja kavalerija ir 
ldo šį miestą ir respubliką. šaulihi. Japontj vadovybė Mu- 

Revoliueija vykę 18 valau- kdene sako, kad padėtis pa
dų. Kautvniij metu žuvo iždo, vojinga. ,
sekretorius. -----------------—

Teisėjo Feinberg’o įsakymu 
apkaltintų Bain’ų advokatai, 

lupę iškilmėsna, Ims įsileisti į negalėdami jų paleisti iš ka- 
kaipo keleiviai (turistai) nuėjimo, vakar krPįpės vyres

niąja teismą#, Springfield ’e,

ALBANAI PAGERBĖ 
ĮŽYMŲ VEIKĖJĄ

Taip pat pradėti pasitari
mai dėl Lietuvai priklausan- 

nizacijos minėjo 257 metų su- KlĮ piniCT Vokietijos sočia- 
kaktuves, kaip Šio miesto plo- Iinio apdraudinl0 fondo> k„. 
tas aplankė pirmasis europė- riam dabartinW Lietuvos pi-

Poručin km., Varėnos vai., 
ūkininkas Z. išėjęs medžioti 
sutiko 12 vilkų gaują. Medžio
ti ir nemėgino, nes bijojo kad 
vilkai jo nesumedžiotų. Džiau
gėsi sveikas ištrūkęs.

PER METUS JĖZUITŲ 
ORDENO SKAIČIUS PA

DIDĖJO 659 NARIAIS

NEW YORK, gr. 4. — Jė-
zuitų laikraštis praneša, kad

naa žmogus. Jnomi buvo pra- Hefiai yra įmokyę apie 2 praėjusiais metais Jėzaus
ncūaas misijonierius kun. Pe- jįjonus Htų.

, J .. . . i • Y -v i re Jaeoues Marouette.kad šis teismas paleistų iš ka- 
Įėjimo du Bain’us brolius ir Kun. Marųuett’o atminimas' 
jų svainį Fisher’į. . kas5 metai čia pagerbiamas. (

IŠEINA Iš DIPLOMATŲ 
TARNYBOS

draugijon (ordenan) įstojo 
659 nauji nariai. Tais pačiais 
metais draugija daug nelaimių 
turėjo Belize, britų Hondura- 
sė ir kitur, kur nebeteko dau
gelio savo nariu. Draugija y- 
ra ne mažai nukentėjusi ir 
nuo persekiojimų, ypač Kini
joj ir Ispanijoj.

J. Valstybėse jėzuitų skai
čius praėjusiais metais padi
dėjo 214 narių. Mažiausias 
narių priaugimas buvo Pran
cūzijoj — tik 13.

Visam pasauly Jėzaus drau
gija turi 22,337 narius. Iš to 
skaičiaus: 1*879 italus, 3,069 
vokiečius, 2,953 prancūzus, 5,- 
269 ispanus, 3,639 anglus, 4,. 
231 amerikoną ir 1,297 slavų 
ir kitų tautybių.

Ispanų jėzuitų skaičiuje į-

Dabartinis Lietuvos pasiun
tinys Estijoje D. Malinauskas

Pranešama, ateinančiais rae-1 Chicagos aldermonų tarv- padavė užsienių reikalų mini- 
tais ęook’o apskrities tarnau- bos posėdy vakar aldermonui steriui prašymą paleisti ji iš 
tojai ir darbininkai dirbs ir Nelson’ui atimtas balsas už šios tarnybos. Jis numatomas 
gaus atlyginimą tik už pus- majoro įžeidimą. į paskirti valstybės tarybos (se-
vienuolikto mėnesio, pusantro -----------;------- . nato) nariu.
gi mėnesio bus skirta atosto- MIRĖ VYSKUPO MOTINA------------------------

KUN. V. KUPSTO IR VIKT. 
PRANSKŪNO BYLOS 

SPRENDIMAS

YPATINGA EKONOMIJA i UŽ MOJORO ĮŽEIDIMĄ

SKUTARI, Albanija, gr. 4. 
— Albanų tauta nepaprastai 
iškilmingai čia pagerbė pran
ciškoną kunigą Jurgį Fištą, 

RYGA, gr. 4. — Liepojos teut°8 P°et$ ir pasižymėjusį 
policijos viršininkas areštavo k°v°je už ulbant) laisvę. Jam 

, to miesto majorą už tai, kad ( sukako 60 m. amžiaus, 
i liepiamas nepašalino vėliavos, i Kun. Fišto pastangomis al-

PARYŽIUS, gr. 5. — Pra n- kuri buvo pusiau stiebo iškel- banams turkų raštas pakeis- 
eūzijos bankininkai susiorga- ^a an^ miesto rūmų. į tas lotynų raidėmis ir į mo-
nizavo kovoti prieš bloguosius .Majoras sakė, kad vėliavos' kyklas įvesta albanų kalbos 
laikus. Jiems vadovauja kra- iškėlimas ir pašalinimas pri- pirmenybė.

Respublikos prezidentas A-S AREŠTUOTAS LIEPOJOS
raujo paspruko į Guatemalą.

PRANCŪZAI KOVOJA 
PRIEŠ BLOGUOSIUS 

LAIKUS

MAJORAS

što finansų ministeris. klauso nuo miesto tarybos.

ATRADO VITAMINĄ C

STOCKHOLMAS, gr. 4. — 
Norvegų chemikas iš Upsala’o

ATIDAROMA KONGRESO 
SESIJA

STALINAS NUBAUDĖ 
PROFESORIŲ

goms. Tuo būdu norima turė
ti mažiau išlaidų. Vakar Chieagoj palaidota a-’

_________ ,_____  įnadien mirusi Springfield’o
BIJO MOKESČIŲ MOKĖ- (vyskupo Griffin’o motina,

! MASKVA, gr. 4. — Dikta-Uus. 
.' toriaus Stalino įsakymu iš ko-

JIMO UŽVILKIMO Mrs. K. W. Griffin.

Valstybės įstatymų leidimo 
rūmai gali įsakyti valstybės \ 
asesorių komisijai perkainuo
ti visus asmeniškus turtus 

į Cook ’o apskrity už 1930 me-

PRIPAŽINO KALTAIS

Spalią mėn. 28 d. kariuo
menės teismas Panevėžyje, 
pulk. Budrevičiui pirminiu 

• kaujant, sprendė kun. V. Ku-

AVIASHINGTON, gr. 5.
universiteto atrado vitaminą šį pirmadienį atidaroma nau- munistų partijos pašalintas 
C. Jam tame darbe gelbėjo jo jo kongreso pirmoji sesija. Pr°f- Sluckii, rusų revoliuoi- turtll savininkai sulauktų pa- 
žmona. Vitaminą C sėkmingai Prezidento pranešimas bus j°s istorikas. Tuo būdu jis ^K^ninių. Bet tada būtų už- 
žmones saugoja nuo skorbuto. skaitomas antradienį. ' nubaustas už tai, kad abejojo , vilktas 1930 metų mokesčių 

apie Lenino bolševikišką įsi-1 m°bėjimas. To labai bijo Coo- 
.... . _ įk’o apskr. ir Chicagos politi-

Jei tas įvyktų, nekilojamų

Kriminališkiam teisme teisė- psto ir Vikt. Pranckūno, gjT- 
jas Desort pripažino kaltais venančio Dusetų valse. bylą. kaityti portugalai, meksiko- 
du vienos unijos smurtiniu- Jie buvo kaltinami Baudž. sta-;na’ ’r pietinės Amerikos kra 
kus i mušeikas. Jų laukia ka- tuto 129 str. 3 dal. ir Ypa- ^tų jėzuitai
Įėjimas. ,tingo valst. apsaug. įstat. 14I •

------------------- ipairagr. 2 punkt. Kaltinamuo-

PARTIJOS REIKALAVIMAI

„ i x mas paslaptyOMAHA, Neb., gr. 4. — C-! x K _ 
kininkų-darbininkų partija, ku
ri kongrese turi vieną atsto
vą, be kitako reikalauja pa-; 
naikinti krašto valiutai aukso', 
standardą.

Prezidentas savo pranešimą! 
turi parengęs. Turinys laiko-

GELEŽINKELININKAMS 
SUMAŽINTAS ATLY

GINIMAS

MONTREAL, Que., Kana
da, gr. 4. — Kanados geležin
kelių 26,000 geležinkelininku)

. XTr. 4 pranešta, kad jiems sumažina-CLEVELAND, O., gr. 4. —• 1 ’ J . .
mas 10 nuoš. atlyginimas.

UŽ PINIGŲ IŠEIKVOJIMĄ

Areštuotas First Central Tru- 
st Co. banko, Akron, O., vice-

tikinimą.
Anot Stalino pasakymo, Le- į 

ninas buvo perdėm bolševikas, i
NEPAPRASTAS ĮVYKIS

UŽ 5 DIENŲ DARBĄ

stovi už penkių dienų savai
tės darbą ir septynių valan
dą dienos darbą. Jei tas su- 

Orgianizuotų geležinkelinin-Į manymas būtų vykdomais vi- 
kų vadai nutarė šį klausimą Į sose pramonės šakose, tadaprezidentas Ruof’as už prigu

linčių bankai 400,000 dol. iš- į paduoti darbininkų balsavi-! daugumas bedarbių greit ga«- 
eikvojimą. | mui. ' | tų darbą, sako Green. •

SUSPROGDINTA BOMBA sius gynė adv. St. Gafoaliaus- 
------------ kas. Abu kaltinamuosius pa-

La Grange’o miestely ties tiektais kaltin. pripažino ne
viena drabužių valymo įstai- kaltais, bet pritaikinę kitus pa-
ga susprogdinta bomba. Pa
daryta apie 500 dol. nuostolių.

Trys plėšikai apiplėšė Hou-

ragrafus, nubaudė kun. V. Ku
pstą 1250 lt arba 2 mėn. areš
to, o Pranskfiną, kaip nepilna
metį, nubaudė 750 litų, arba

J. Komparda vienoj gatvėj ^37 Howard gat. 
automobiliu suvažinėjo vyrą

sehold Finance Corporation, pusantro men. arešto. Be to, 
abiem uždėtos teismo išlaidos.

VVASHINGTON, gr. 4. —
Amerikos darbo federacijos;^ vaiką ir pabėgo. Kadangi Automobilio nelaimėje žuvo 
prezidentas Green’as senato i ^°j°’ polifeija galės ji adv. Allen M. Reed’as, 40 m.
pakomitetui aiškino, kad jis jiR paskiau pats paai* amž.

davė.
Ir pasirodė, kad jis suva

žinėjo savo sviainį ir jo 4 met. 
amž. berniuką.

36 PATRAUKTI TIESON

WASHTNGTON, gr. 4. u- 
Už prohibicijos įstatymo per- 

Mirė pramoninkas J. F. Je- žengimą čia 36 asmenys pa- 
* Ike, 75 m_ amž. 1 traukta tieson.

“M. L.”

LIETUVOS AERO 
KLUBAS

Lietuvos aero klubas pasiū
lė Vytauto Didžiojo universi
teto technikos fakultetui įves
ti aero dinamikos paskaitas ir 
įsteigti bendram technikos in

PRIPAŽĮSTA NETEISĖTAI 
PASIELGĘ

Cook’o apskrities teisme 
“hoard of review” nariai pri
pažino, kad jie nepatikrino 
mokesčių už 1928 ir 1929 me
tus, t. y. neišklausinėjo visų 
žmonių, kurie moka mokes
čius už nekilojamus turtus. 
Tuo būdu jie elgės priešingai 
įstatymams.

Jei taip, tai ir tų metų’ ski
rti mokesčiai yra neteisėti. 
Tuo pagrindu remiantis ir ve
dama kova prieš aukštus mo
kesčius.

ORO STOVIS

žinierių išsilavinimui aero di-ug šalčiau.

CHICAOO IR APYTJN- 
KES. — šiandie saulėta; da-

4
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“DRAUGAS”
liein* kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«.«•.~>n- 
Metų — 7*.50. Trims Mėnesiams —r 72.00, Vienam 

iui — 76c. Europoj* — Metams 77.Pusei Ms-
— 74-00. Kopija .01c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų netfrų- 
J*t neprašoma tai padaryti ir neprlsiunėlama tam

pašto tankių.

Redaktorius priima — nuo ll:tt iki 17:00 vai. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Hielbim&i sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

ir pati Lietuvos vyriausybė. Ligi Šiol netu- Kun. A. Petrauskas, M. I. 0 
rime nei tikslaus Sasnausko kūrinių sąraše, 
nei tikslios jo biografijos.

Sasnauskas parašė daug tautiškų dainų, 
bažnytinių giesmių, muzikos vargonams, 
daug parašė teoriškų raštų apie muzikų.

Taigi, mūsų visuomenė nedaug dar te
žino apie tų didįjį mūsų muzikų, vargoAi

SVEČIUOSE NAUJOJE UETUViy KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, GONN.).

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

“D R A U G A S”
LiTHUANlAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday. 
SUMSCRIPT1ONS: One Tear — 78.00. Siz Month. 

7*60. Tbree Moutbs — 72.00. Onr Montb — 76c.
— One Tear — 77.00. Months — ft.OO. 
.Mc.

Advertleing in “DRAUGAS” brlngs best resulta 
Advortlsing rates on appllcation.
DAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Cafcagt

(Tęsinys) ( “Kad net širdžiai apsalus
Kaip tik akia gali riekti, l"e<<kart».d4n,<,j":. . j

įtink, ir kompozitorių. Gerai, kad V^'i klevai “ski'rirt'ni S lJunKl*j’ armKi ^“'AnykM.j |
choras pasiryžo bent su kai kuriais Sos-|b* ‘ v.’. ! Šilelis”),
nausko kūriniais Chicagos muzikų ir dainų n kitokį dnitmeriz.ai. Tai veli
mylinčių lietuvių visuomenę supažindinti. Pu^8’ v. 'inK%ų senelių kasias jam bekal.|
Dainuos jo kantatų “Broliai”, kuri savo n,,b> ai 11 • / Us o,a;1 bančias apįe Lietuvos seno-
gražumu kito sau lygaus kūrimo lietuviškų va,andSfei ir l^vojau: ™s- j
muzikos kūrinių tarpe neturi. manėlis buvau klausydamas j

'tuščių plepalų!
Didysis mūsų kompozitorius gimė 1869 i*ur|asj 

metais Seinų apskrity, Kapčiamiesčio par. _
. * . J zSClUČ DOVOIKJūetuvoje muzikos mokėsi pas garsiausius '

. .... .. . . , »» • - grynutėle uolatais laikais muzikus, vargonininkus. Baigė,
Petrogrado muzikos konservatorijų. Vėliau

akmuo. Iš

SAUGOKIS VAŽIO

įIENOS KLAUSIMAI
X

[DŽIOJO KOMPOZITORIAUS MJR- 
TIRS SUKAKTIS

Reikia pagirti L. t’včių Cliieagos aps
krities chorų, kad ryt vakare, Lietuvių au- 
iftorijoj, rengia specialų koncertų didžiojo 

kompozitoriaus a. a. Česlovo Sasnau.-- 
K mirties 15 metų sukakčiai paminėti. Gra- 
| kad mūsų jaunimas pagerbia tuos, ku- 
| savo kūryba daug nusipelnė lietuvių 

tiktai.
eb A. a. Č. Sasnauskas savo lietuviškais 
taktiškais kūriniais galingai žadino ir ugdė 
liftuvio sųnionę. .Jo parašytos dainos visam 
ponuliui skelbė m^sų tanios prisikėlimų. 
Pfts velionis nebuvo tiek laimingas sulaukti 
IftėpriklausOinos Lietuvos, narė 1916 m., 

filiam nuo Lietuvos krašte — Petrograde. 
Jęliekanos (kūnas) tik šiemet parvežtos į jo ' 
n^nylėtų Lietuvą. Tai padaryta anierikie- 
ei» kun. L. Vaičiekausko lėšomis.

S Tų įvykį Lietuvos spauda gana plačiai 
įžymėjo. . __

J G. Sasnauskui mirus, lenkai jį savinos! 
ir§stengėsi jo kūrinius užgrobti, nors aiš- 
kfti žinojo jo lietuviškų kilmę ir savo kū- 
»«iais kėlė lietuvių tautiškų susipratimų. 
Pftrogrado lietuvių patrijotų būrelis išgel- 
W5o nuo to pavojaus kompozitorių ir jo kū- 
Tiftius. Vėliau jo kūriniams susidarė pavo- 
jųįųš bolševikų pusės. Sasnausko kūrinius gel- 
HBchnas, daug nusipelnė prof. kun. B. č’es- 
njfc, kuris savo rašiny “N. R.” primena lie
tinių . visuomenei, kad daug dar yra gra- 
«? Sasnausko kompozicijų, niekad nespaus- 
cfcŪBtų. Ragina visuomenę pasirūpinti Sas
nausko kūrinių išpausdinimu. Gale jis pa- 
#ywi:
| « “Dar daug reikia triūsti, kad tas įžy 
n»as mūsų vyras būtų visapusiškai pažintas 
(ir?pakankamai įvertintas. Kitaip skrian- 
džjame patys save ir blogai patarnaujame 
evfc tautos reikalams”.
r if t • • ’j Teisybė. Tuo reikalu turėtų susirūpinti

» ĮlS*!. ...............

5

VALGO DUONft, 0 NEŽINO 
GEOGRAFUOS

I (Tę-nnys)
I
a Jeigu Pabaltijy*, kaip naujai susi-g.- > * e

pkftrnsių valstybių grandinė, dar vis t»- 
įjlte^a terra incognita, tai nemažiau ter- 
(Ytrii incognito — Balkanai. Tolimieji ir 
Ri^Lftimieji Rytai. Čia, ypač dėl pastarųjų, 

prancūzų fantazija pasiekia pasakiškų

p Ir, iš tikrųjų, ko galima reikalai! 
ti *iš eilinio prancūzo, kuris pokairnėje 
geografijoje, gana sudėtingoje ir sujauk
ti^, gali tik klysti, daugiau nieko, b 
kaj jūs tai pastebite šiam, eiliniui, prun- 
cfiimi, jis nuoširdžiai nusijuokia ir alsu

įf.ko, kad, girdi, net ir Bisiuark-ns savo 
laiku tai pastebėjęs, sakydamas, j<3g 
prancūzai valgo daug duonos bei nezi- 

•Ho geogjafijos.
* — Tai perdaug komplikupta — pa-

Uebėjo man vienas prancūzas. Tesirū

Ražo:

Dt. Ai. M. Račkio
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Ganai 6764

čia skaityk atidžiai ir getui 
įsidėmėk. Neleisk vėžiui IS1-

*Apie vėžio ligų daug rašo- galėti, nes vėžys yra išgydo
ma ir kalbama. Gydytojai ii “‘a liga, jei pradėta laiku gy- 

_ . visuomenė rinitai rūpinasi su dvti. Tik viena nelaimė, kati 
apie kautynes uz būvį S11 ‘ uiažintį ,nirimų Jėl vėžio Ii- pirmieji vėžio ligos ženklai ut

mečiais, kada lietuvis, ginda-
knr, rodos, tieka medžių > s luasis nuo hado ir maro> j nii5.

dėl tos skaudžios ligos, 
lietuvių baisiai daug įniršta uės nė nepažįsta pradinių!

miestuose vėžio ligos ženklų. Dažniau- 
žtnonės ateina pas dakta- 

kada jau yra per vėlu. Tai 
Ne, nuo kito žmogaus vėžiu gi- geriausias būdas vėžio li- 

taigi, gm sužinoti ir ankstyvos mir 
ligonį Dės išvengti, tai bent kartų

i enogiauo inuziKos Koi.»ervaioiijq.. vmaisto? •------ T ’ ' !dėl vėžio, ypač miestuose vėžio
studijavo Prahoj, Viurtenberge, Italijoj, J . .. , . * , ;kų ėjo pagalbos ir apsaugos [ -- vėžvs labai žudo »
. . ... Juo labiau, kad kai kur ma- i;n,ina T>„ M?v rančius vėžys įaoai zuuo.STClCarlJ0J- kinu aržuolus didelius ir sto-!^’ i '™P«nti f *“

.saka!
Amerikos lietuvių jaunimas ypač ture-į.ru>4 beaugančius stačiai antį to ' matai ašaros ir al

tų pamilti mūsų didžiojo kompozitoriaus C’, [g,-yno akmens. Akmenį la’l<4> i sj(Jūsimai
Sasnausko kūrinius, kurie taip sėkmingai! apglėbę savo šaknimis, *>■ *«|». f . ------ - .
kėlė lietuvio dvasių. Neturėtų būti nė vieno'maįsto turi ieškotis toli-toli!, \ ° sven PNau “b’v.lh (nereikia bijotis. Įr vėžys nėra per įlietus eiti pas daktarą, 
lietuvių koncerto, kur nebūtų dainuojamos' kur uį keliasdešimt žingsnių. L°. Hnas " įgimta, nėra paveldima liga; kad jis atidžiai isegzaminuo
Sasnausko dainos. Tos dainos žadino paverg-č{ įesa, vargas tokiam mede-' ’ G ’ Staigi, jaunavedžiams nėra re':- tų. Ko ankščiau dįagnozas nu
tų lietuvių tautų ir pradėjo jai siekti lais-'|iui, tačiau jis vargo neboja, Si,nanas l^^tas miško |kalę bijotįt. santuokos, jei vie- statytas, to tikresnis yra iš
ves, jos taip pat daug padės ir mūsų jauni-' nepaiso - 'jis auga sau Tr medelluose Ulate seniWl? lietu'inaS iš jų tėvų yra miręs dėl gydymas. Perijodiškam gydy- 
nmi išlaikyti lietuvyb, gijĮ Jr dt k*ks “toras, '>!’ Miškas >,,, pri- vSfio. ,,o|„ egza.ninui turi pasid,«,ti

. . i, , i v, . , .. į’iinė žemaičių “žaliūkus’ _v . .. ypač. tie, kurie jau vra per 40
Mes pasitikime, kad rytoj mūsų jauni-^koks ankstas. Ai‘ ne £razus i djjvyrius ku,.ie Ar vez.vs yra ^gyTmina h- • j . i

ipsikrėsti negalima; 
'lankyti sergantį vėžiu

, , • metų amžiaus, nes pas senes,vėžys buvo lai- » . . .
, .. , nius žmones dažniausiai vėžio• anksti gvdo-

,, . . . _v , , • • • liga prasideda,imas. Bet jei vėžys labai įsi- ° 1
šaknija, jei per vėlai snsipran- Pats žmogus be nusimanan- 
tama šauktis gydytojo pagal- <do daktaro pagalbos skilvio

įsitempti, pastatvti visas- su-! - .... . • .-i..... U)OS! tai jau mažai yra vilties ar stemplės vėžio pradžios
nugalinu vyrai, kaip miško, v. . „. -v,-,.. Rot; . , nuo žiaunos mirties išlikt;, negau pažinti. net
arzuolai. |<ai faį ope_ jei vėžys atsiranda ant lūpos,

,kaip mes ir spėjome, nebuvo rinkimai, o tik iv sielos vargui! ; i Nejučiomis šių dviejų <b- i arija, nei radijurtias neišgelb- ant liežuvio, ant odos, kruty-
paskyrimai. Pranešta, kad 3,000 apskričių Perėjęs per kalnelį, nusilei- džių iš visų pusių -yvrų šešė- sti, ir žmogus turi mirti. Tūk- įsčiose, tai sumanus
ir miestelių tarybų atstovai išrinko 118 rin- ‘hm į kloni, kūrino teka — lifti praslinko man pro akis, stančiai gydytojų Amerikoje, žmogus ir pats gali pastebėti,
kikų (elektorių), kurie rinks prezidentų, srovena mažytis upelukas. j 1 emųstant apie miškų, kuris LmoĮ)o(fe ir Japonijoje sten- Vėžys dažnai prasideda
Vadinasi, elektoriai ne rinkti, bet paskirti. !Radęs šalia akmeninio tiltelio ilnane dabar buvo apgaubęs. gįasį išrasti vaistus vėžio Ii- nienko gūželio, arba skaudulė-

gali būti risis-ruolos skeveldrų,ktsisėdau ir Kur tik pažiūrėsi — vis aržtio ga; gydyti; milijoninkas Ro- pavidale. Lžtat, jei užeino

nuo mažens
irias ir visa Chicagos lietuvių visuomenė iir mums pavyzdys, kad nepai-L * n,į§kuo<e gU' Taip’ VėŽ
gausingai susirinks į Lietuvių auditorijų sytuniėine per daug gyvenimo' ai.^uobnes trinkas (rųstv<) P^ekėtas ir i

........................................ garsų vvrų, vargų ir sunkenybių, nugalė-į . . ' ‘ ‘» . 'risti, briedžius, vilkus bei mes
o tauta, jos tumėm jas savo energija, nors! . . ..1 .. . - . v . įkas medžioti, su taurais imtis

pagerbti tų didį, garbingų -ir 
kuris taip karštai mylėjo savo 
dvasių ir garbę savo kūrybos darbu kėlė reikėtų nežinau kiek .siręžti, — suaugdavo toki stiprūs ne-

Kiek tiek gavome žinių apie Lietuvos i vo .jėgas, bet vargui nepasi- 
“rinkimus” Pasirodo, kad tie “rinkimai”, 4hioti. Tiek kūno vargui, tiek

Taigi, p. A. Smetona dabar gali 
kai tikras, kad .jis' bus “išrinktas <simųsiciau. 'lai ir arzuolai. Tbki aukšti, ckefetleris net milžiniška ins P* P° oda kokį gūželį, arb

jungos pasiūlytų taikos rezoliucijų. Karo Jliail0 £>aukanto raštuose, ku- Kolegijoje tokius dvasios ga- “’y ligos paslaptis bUs nioks- 1,a gana Zr^,t a«ga. ta» ttl0.
pavojus didelis. Jeigu jis laikn nėnus paša- rįlwg ^aip gražiai apdainavo liūnus, kokius pataikė išugdy- ••^“i išaiškinta ir tinkami ,a *' IWl* ‘a ar^’ ne> “
hutas, pasaulis gali naujo didelio karo su- hu-,s dainį^ Vyskupas Baro-J' senovėje! Kokius išugdė Vidstai Prasti, bet dar daug «aJl. but‘ vezi° h«os Pradz,a
silaukti. Gaila, kad Tautų Sųjunga yra be- na< kHriuw aS nU(7nia. A'ysk. Barono ir Simano as- palaukti, kol žmo- Jokios karpos, apgamos, g,t-
jėgė pašalinti tokius krizius, koks yra žum^ taip labai mėgau ir dą-, 1Henyse!... Negaila tuomet bū- I,i-iu i^as priemones su ve- *r_pU ia^aatJeJ1
lęs tarp Japonijos ir Kinijos. Tautų Sųjun- bar tų tūkštančių, kuriuos reikėjo z^° &i^ine kovoti.
ga yra bejegė dėl to, kad $ toli nuslydo ( , z - , - J sukrauti, kol įsigijom šių gra-! Kaip išvengti mirties nuo
nuo tų tikslų, kuriems ji buvo įsteigta. I ;..IS as savo 0S1,nU. eJ 8a*įių vietelę. Negaila to vargo vėži0 ligos? Brolau lietuvi, 

mejnnu tarsi kalbėti kalba . ... , . ... ... p-------------- i * ir triūso, kurj_reikėjo iškeli- fVvsk

laiku juos pašalinus, galima 
išvengti mirties dėl vėžio.

Jei moteris pastebi krūtyje

Chicagųs Federacijos apskritys rengiasi sa'° numylėtiniams 
metinei katalikų konferencijai, kurį įvyk’ ^'ai1

<eistų ir naujai atsiradusį gu-
A. . . . .. . za,.kad ir mažas jis būtų irIetį tėvams ir visiems Lieta- miomenė išeitų tokia stipri ku f •’

menkai skaudėtų, tai tuoj tu-onas miške atgyja, gauna . , ... .. , , . • \. ; ’’ ’ vai gero trokštantiems, kol nu ir dvasia, kaip tie arzuo-
1932 metais, vasario 14 d., šv. Antano par. n‘ PaPrast° įkvėpimo. . po centelį surinko tuos tflks-' lai!... Kad iš jų išeitų užuvė- ' * ed* Pa,s daktaių, n<s
salėje, Cicero, llfr Konferencija bus svarbi Miškan būdavo eini, tai vįe{eję Negaila to vargo ,ja silpnesniesiems ir vadai '' da^*au^a^ 11
visais atžvilgiais. Spėjama, kad ,įi bus viena ,hd a j vena, rūpesčio, kurį deda Kolegijos , kovoje irž pačių savo ir vi. «
iš gausingiausių lietuvių katalikų konferen- “Vat taip linksmina dūšių, ve«Įėjai ir tvarkytojai... Nie-[tautos būvį bei gerovę!...
cijų, kokių bet kaita esame turėję. 
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pina, girdi, šiuo reikalo mūsų valstylrės 
vyrai.

i Gali būti, kad šių dienų Prancūzijos 
valstybės vyrai ir labai gerai žino geo
grafijų. Bet štai, pavyzdžiui, a. a. Gė

užu širdies tveria, ' ko nebūtų gaila, kad tik jau-
■Minu liiiS—■■

las Giarkov, nugalėdamas, eina j Mus- 
kvų”.

Dėl to, jeigu Clemneceau ir Lloyd 
George taip menkai orientuojasi geo
grafijoje, tai ko bereikalauti 1§ papras-

menceau, kuris, pasak jo artimųjų, taip Į to, eilinio, prancūzo, kuris gali visų am- 
}>&t nemažai šlubuodavęs geografijoje, j žiu pragyventi vienoje ir toje pačioje 
Jkin mirus, vienas jo skaitlingų biogra- gatvėje, nekeldamas kojos į kitų kvarta-
tų nupasakojo tokį epizodų: Kai IH17 m. 
gale jalu buvo pranešta, kad vokiečių 
armija užėmusi Kijevu, tai jis tam ne
davęs jokios reikšmės.

— Kijevas — pasakė Gemfenceau — | 
kažin kur Fralnose... Tai nesudaro jo
ki 0 pavojaus.

Ir kai jam buvo nurodyta kaida, tai ' 
jis atsakė: “Ten gali kojų lūšti.J Mano 
kolega Lloyd George negeriau orientuo
jasi. Jis kurį nors miestų iš Čekoslova
kijos nukelia į Balkanus”.

Kiek vėliau Lloyd George tnrėjo 
progos pademonstruoti savo “puikų” 
geografijos 'žinojimų. Jis Anglijos parla
mento rūmnose pareiškė, kad “genero

lą. Bet vis dėl to, šis visados linksmas 
ir simpatiškas pilietis, labai gerai žino 
savo šalies geografijų. Dėl pasaulio geo
grafijos jis mažai tekvaršina sau galvų. 
Tai .jam, nei mažiau nei daugiau, kaip 
euriositė. O kiekviena euriositė — mė
gėjų dalykas. r

(Pabaiga)
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PAŠNEKESYS
Jš kur prasidėjo bedievybė!
Iš inteligentijos.
Kur prasidėjo katalikybės atriji-

kuisiai reiškia vėžio pradžią.
Al ba jei i’ gimdos teka rus\ i 

I (Tęsinys 3 pusi).

— Inteligentijoje. į — Tai ir katalikiškoji Lietuva ar lik
— Kas daugiausia turi įtakos į tikin- ; negalėtų turėti katalikiškų universitetą 

čios ar netikinčios inteligentijos atsira
dimų i

« — Aukštasis mokslas, universitetai.
— Ar Lietuva turi universitetų?
— Taip, turi, tik nekatalikiškų.
— Bet juk vienas laikraštis rašė, kati 

katalikiškų u-tų išviso nesamų.
— Tam tikriems laikraščiams šian

dien visa rašyti galima, bet beveik vis
kuo, kų jie rašo, negalima tikėti. Visos 
kultūringosios pasaulio tautos turi lo
kius mokyklas bei universitetus, kokių 
laisvi piliečiai pagal savo įsitikinimus 
nori turėti.

Ir katalikai visuose kraštuose turi 
daugybę katalikiškų mokyklų, gimnazi
jų, universitetų. Vienose Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse kat. u-tų priskaito- 
ma ligi 20. Vokietijoj 9 Kat. Akademi
jos ir keli u-tai. Net socialistas Belgu 
ministeris šelpė garsųjį Liuveno kat. uni
versitetų.

— Taip, galėtų ir, be abejo, turės. 
Jau jis kuriasi, ir visi jo laukia.

— Bet greta valstybinio universite
to katalikiškasis atrodys mažas.

— Bet maži u-tai geriausiai auklėja 
ir mokslina žmones. Jame studentai bus 
gaubiami ir šildomi _tos šeimyniškos nuo
taikos, kuri jaunos tautos darbininkus 
nuteiks ne šiltosna vietelėsna atsisėsti, 
liet didingam religijos, mokslo, kultūros 
gyvenimui. Garsusis Liuveno universite 
tas prasidėjo tik su 86 studentais. Pas 
mus jų jau pat pradžioje bus keli šim
tai. Katalikai profesoriai ir studentai 
turi tiek idealizmo, tiek pasiryžimų ir 
auklėjimosi dvasios, kad jokioms kliūtims 
jie nenusilenks. Plačioji visuomenė tai 
pastebi, įvertina ir remia.

» y .
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Įr»ių politikai, teko vesti ir už- l»s”, kurs nori mane apgrob
tai gt i visas derybas su Sov. t i ir atimti man gyvybę, yra

VĖŽIO LIGA
\ 7TT \TT ATI C? TT TZ? W A T AT b ’“ua ucijuas ou uui. u u uiuuu mali gyvyDę, yra i---------------
V 1 L JAI 1 A U J K t 1IX A L A I ‘Bosija, tai aš jaučiu ne tik tik paprastos banditas, nuo (Tęsinys iš 2 pusi.)

__ kompetenciją, bet ir reikalą kurio kiekvienas ir ginasi

žį lūpoje dėl nuolatinio cibn- 
1-o čiulpimo; kas mėgsta 

I kramtyti Šiaudą ar šipulėlį, ar 
ir dvokiantieji pūliai, tai vi- darbo metu vinis burnoje
suomct įtartinu, kad įsčios laikyti, tie dažnai gauna vė-

LIETUVIAI VILNIUJE 
SUPERKA NAMUS

Ar Lite knita?
Visiems susipratusiems A- 

merikos lietuviams labai rūpi 
Tėvynės Lietuvos gerovė, jos 
ateitis. Tačiau Lietuvos gero
vė neįmanoma Jie savosios 
sostinės Vilniaus. Lietuvon 
laisvės saugumas bus tikras 
tik tada, kada visas lietuviu 
kraštas su Vilniaus, Gardino 
ir Suvalkų sritimis bus lais
vas ir prijungtas prie bendro 
Lietuvos kūno, Visi lietuviai 
tą gerai supranta. Tačiau to 
tikslo siekiant, reikia gerai 
suprasti Vilniaus reikalai, 
Vilniaus klausimas. Plečiant 
šitą propagandą, reikia vi
siems lietuviams apsišarvuoti 
žiniomis apie Vilniaus reika
lus. Čia dedame “L. Aide” 
išspausdintą įdomų straipsnį 
<ir. J. Purickio, kuris 1920 m. 
buvo Lietuvos užsienių reika-’ 
lu ministeriu.

Red.
Lenką valdžios oficiozas 

“Gazeta Polska” spalių 9 d. 
proga įdėjo vedamąjį straips
nį: “Wina Litwy” (Lietuvos 
kaltė Nr. 275). Laikraštis ap
rašo Želigovskio žygį ir gar
bina smurto vykdytoją, kad 
jis nebijojęs prisiimti sukilė
lio vardo, kad tik išvaduotų 
Vilnių iš po priešo (suprask: 
lietuvių) jungo. Lenkų oficio
zas veidmainiškai Ii ėją kro
kodilo ašras dėl pralieto tada 
“broliško lietuvių lenkų krau 
jo”. Girdi, pas lenkus dabar 
po 11 metų nesą jokios ne
apykantos lietuvių atžvilgiu. 
Laikraštis abejoja, kad būtų 
panašūs jausmai Kaune. To
liau kalbama apie svetimas 
intrigas ir kartojama girdėti 
šimtus kartų dalykai. Įdo
miau darosi, kai lenkų oficio
zas pradeda įrodinėti, esą lie
tuviai Vilniaus nustoję vien 
tik dėl savo kaltės. Lenkai ir 
ypač Pilsudskis, girdi, norėjęs 
Vilniaus klausimą išspręsti lie 
tuvių naudai. Tada, mat, bu
vo tai galima, nes rytuose vis
kas tekėję ir buvo galima 
viską, keisti ir formuoti kaip 
norima. Bet lietuviai patys su
naikinę visas galimybes ati
duoti Vilnių Lietuvai. Lietu
viai pasidavę svetimai intri
gai. Jie susidėjo su rytų bar
barais užkariautojais (su
prask bolševikais) ir 1920 m. 
įvarę peilį besitraukiančios 
lenkų kariuomenės nugarom 
Liepos 12 d. Lietuva pasira
šiusi traktatą, kuris buvęs 
aiškiai nukreiptas prie* Lę i- 
kiją (t).

Bolševikai atidavę Lietuvai 
daug nelietuviškų žemių ir 
užtai padarė sąjungą su Lie
tuva skelbė vakarų Europai 
neitralumą, bet iš tikrųjų su
sidėjusi su raudonomis užpuo
likų bandomis.

Sitam savo šmeižtui įrodyti 
lenkų oficiozas cituoja rusu 3 
divizijos vado Gaj knygą1 
“Na Varšavu”. Ten esą sako
ma: “Apsupta iž visų pusių 
raudonosios ir lietuvių karino 
menės. 2 liptuvių gudų (len
kų) divizija rytą liepos 15 d. 
buvo visiškai sunaikinta”. Tr

atsakyti lenkų oficiozui. Visų kaip nuo bandito. Jei lenkų o-
pi ima, jei Lietuva būtų iš tik- liciozo straipsnio autorių k v r vėžys prasideda. Jei nepaiso- ži burnoje. Tad verčiau mes-

raitelių korpo vado ir lietu- ‘ l*’'Ų 1920 nuė’usi su Sovio nors miške užpultų banditai, ma, jei laiku nesigydoma, tai ti blogą paprotį ir iSvengti
vadovybės Vii Pr*es Lenkiją, tai norėdami jį apiplėšti ir atimti l«> keliolikos mėnesių gulės vėžio. Ištrujiėję dantys, jei

būtų buvęs visai natūralus po jam gyvybę, tai jis šauktųsi i po žalia velėna. | nuolat braižo liežuvį nr bnr
tlrau ‘na-os kurį joks pagalbos kiekvieno nors ir ar- Pvpkoriai dažnai gauna, vė- nę, taip pat būna vėžio prie-

. .. , lietuvis raudonuoti nė kiek šiausio bolševiko. O arei len- ižastimi
lietuvių armijos raitelių eska- . T . . . T. —----------------------------------------................ ... , neprivalėjo. Lenkai 1919 — kn pasielgimas Lietuvos at , i , . • w ...........tironas ir pėstininkų kuopa. l> ,irion , _ x., v .,. ,n,n « „vikiskas, klastingas bandi-j Įgaliai negerai daro zmo- fimsalni,

toliau: “Rytą 15 d., remiantis 
Įuovizorine sutartim tarp

viu divizijos 
nimi atvyko su divizijos va
tlovvbe pryšaky

“Gaztla I landlova” susirū*' 
pino, kati lit tuviai Vilniuj pa-
skutiniu buku sistematišlou s 
supirkinėja uejudomą turhjt* 
Lietuviai pinigų gauną iš A- 
merikos lietuvių ir Įierka na,, 

I mus mi“st<> centre. Naujų šei- 
į mininkų tarpe esą daug sve-

idavikiškas, klastingas bandi-!
, . . ... 1920 m. laikė okupavę ne tik žvilgiu 1919 — 1920 metais ne

puses raudonosios kavalerijos . . 11/1
.. . . , .. x sostinę Vilnių, bet ir daugiau buvo gryniausias banditiz
lietuviams buvo suteiktas . , v, .. . ,. ' „ ” _ , ,. . .... ._ . kaip trečdalį visos Lietuvos, mas? 1919 m. lenkai nesiten-
draugiskas ir broliškas prieini , , . , , , ... .

Lenkai tada stovėjo -netoli kino tik Vilniaus užėmimu, paro(15 jog clsiasi ar.
A ilkinergės,. Kaišiadorių, Jėz- bet. panaudodami Lietuves jįau už banditus.

. ....... , . .. no. Jie buvo pikčiausi ir pa- silpnumą ir negalėjimą tuo- , , .tuoja is oficialaus rusų leidi- ... . T. . .... .. . . , . Tat ir mnnnn inl-st lto doje.... -i,- - ,, vojingiausi Lietuvos priešai, o mėtinėmis aplinkybėmis pavo- ir manau, aau joks lie- ’ .mo: “Grazdanskaja vojna .. . . . ...... tuvis nelnikv- nnndėminon Daigi, saugokitės, kad, bernu Namų pasiūlymas labai dido*--,, ne bolševikai, kurių Lietuvos tlvti rimto pasipriešinimo leu i neiauty., nuoaennngu ar » ’ » » »
(II), kur sakoma esą Vu- „ _ , . . . .. , » .. . . ., !re«aibiiieai tlnlvkn ir kmant karpas, apgamas ir lis. Kai viename laikrašty, ... ... zemese nebuvo ir kurie Mas- kų jėgoms, jis veržėsi gilvn. " gu (,aIyKU gintis n 1 ’
niaus raudonarmiečių kvos traktatu pripažino Lie- ėjo prie visos Lietuvos okupa Si1 bolševikais nuo lenkų pažins skaudulėms, kar

iavai tokias sienas, kokių Lie- rijos ir nepriklausomos Lietu- p,anditizmor taip kaip ir kiek ' * vėžio negautumėt. JTTk 
ituva reikalavo. vos visiško panaikinimo. Ar! ’f nas ^en^as savo šalies ne- daktaras yra kompetentiskas
t Todėl sakau, jei Lietuva lai nėra banditizmas? ! priklausomybei ginti, tur būt, prašalinti apgamas ir guzus

priimtų pagalbą ne tik bolse- nuo žmogaus kūno, tik

mus
Toliau lenkų laikraštis ei-

uze mi
nias su puolęs su lietuvių o- 
fenzyva nuo Trakų ir Lent- 
varavo pusės, kuri privertusi
lenkų generolą Želigovski pa-, ......
mesti Vilniaus Gardino kelia >!,2° m' būtų P**"*"* žygis, kaipo s„-
ir bėgti Lydos keliu, kad tiki8?. 8U Sov; Busi-ia PrieS Le»- J’n,Rtas ™ “f*’*“’ sn,anž-v- 

-onbfn nu T’ Diją, kuri laikė okupavusi iųu, yra dar biauresnis, nes iš -greičiau pasitrauktu nuo Lie-
tuvos Sienų. Visa tai, girdi, |dnngiau k#iP treMalį Lietu-
geriansiai rodo, kad li'eturiai ;r<'s ‘eritorijos ir su sostine,
. • . , i. tai čia būtų buvęs tik visiš-konavę petys petin su bolse- . * v
...... , TT., . , , kai natūralus politinis žings-vikais pnes lenkus. Užtai bol- Į . *

ševikai ir buvo atidavę Vii- nis‘
nių lietuviams. Nugalėję bol- Ir buvo tada balsų Lietn- 
ševikus ir atstūmę juos toli \oj, kurie reikalavo stoti su 
rytuosna, lenkai negalėjo bolševikais prieš lenkus, kad 
b isti, kad simbolizuojantis atvaduotų pagrobtas žemes.
.Jogailos idėją' miestas pasi
liktų “suterštose bendru puo 
limu su bolševikais lietuvių 
rankose”. Ir nors Pilsudskis 
anksčiau manęs palikti Vilnių 
lietuviams, dabar ryžosi jį at
imti, sugalvojęs Želigovskio 
smurtą.. Taigi, lenkų oficiozo 
manymu, Lietuva nustojusi 
Vilniaus dėl savo kaltės, kad 
buvo susidėjusi 1920 m. su 
bolševikais. Girdi, ateis lai
kas, kada lietuviai susipras, 
ką jie yra padarę 1920 metais. 
Tada jie raudonuos iš gėdos 
už 1920 metus.

Taip tvirtina lenkų oficio
zas. Pažiūrėkim, kiek yra 
tuose tvirtinimuose teisybės 
Kadangi man anais laikais 
teko vadovauti Lietuvos užsie

T ačiau tuometinė vyriausybė, 
apsvarsčiusi situaciją, nutarė 
laikytis neitralitėto. Nutaria 
buvo šitaip ne dėl to, kad ėji
mas su Sov. Rusija prieš len
kus būti} laikoma kažkuo ne
garbingu, ko reikėti) kuomet 
nors raudonuoti, bet vien tik 
dėl to, jog neitralumas atras
ta, atsižiūrint į visas aplinky
bes, kaipo daugiau tinkamas 
Lietuvos tuometinėj politikoj. 
Jei būtų atrasta, k;ad Lietu
vos politikai naudingiau eiti 
su sovietais prieš lenkus, tai 
greičiausia būtų taip ir pada
ryta ir nepažiūrėta į jokį len 
kų “broliškumą”, taip kaip 
ir lenkai nepaisė jokio broliš
kumo, okupuodami ir grobda
mi Lietuvos žemes. Toks “bro

Jūsų Banka
Galite naudotis pasidėdami ant taupymo (Sav- 

ings AccoBut) nuo vieno dolerio ir daugiau;
Nusirandavodiimi bakšus dėl pasidėjimo doku

mentų ir kitų brangenybių;
Biznieriai atsidarydami “Cbecking Accounts” 

dėl savo patogumo.
Visi LIETUVIAI esate kviečiami naudotis vi

sais patogumais MŪŠĮ? BANKOS.

O F E I C E R S
JOSEPH J. ELIAS ......................... President
F. M. STRESENREUTER .... Vice President
JAMES P. DODDY ................. Vice President
FELIN LUKASZE\YSKI .... Vice President
WM. M. ANTONISEN .......... Vice President
GFJ)RGE A. SURYS ......................... Cashier
A. C. BUNTS ................................. Cbief Clerk

D T R E C T O R S
VYilliam M. Antonisen, Otto H. Beutler, James P. Doody, 

Joseph J. .Kilias, Gasimir P. Gugis, A. K amen- 
jarin, Jacob Levin, Felix Lukaszevski,

F. M. Stresenreuther and John 
M . 'Zacharevicz

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chlcago, Illinois

kurie nedraugingai
iztnas. Banditai, žmogžudžiai -fcės, kai mėgina aštriais degi- nusistatę Lenkijos atžvilgiu, 

dažniausiai duotąjį žodį laiko, nančiais akmenėliais arba Dėl dabartinės krizės pirkėjai 
Lenkai, laužydami duotąjį pa- deginančiomis rūkštimis iš- namus nuperka labai pigiai — 

svilinti karpas ir apgamas, už 15 — 29 nuoš. faktiškos 
Dėl suerzinimo įerzintoje o- vertės. Per metus miestas pifį* 

dažnai vėžys įsimeta, rdavė lietuviams net 18 namų

Pąz.
si rodė advokato pardavimą 
tarpininko skelbimas,"kitą die
ną jis gavo jau 30 pasiūlymų.

E.

viko, bet paties pragaro. 

(Bus daugiau)

kūno, tik jis 

: gali apsaugoti žmogų nuo vė
žio ligos.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

VisjUžVieną,VienasUžVisusT

1

Dienraštis “Draugas” kasdien stoja už visus lietuvius kata
likus, gina jų reikalus, nurodo pavojus, aiškina pavienio ir 

visuomenės gyvenimo pagrindus, griežtai stovi už tikėji
mą, dorovę, kovoja prieš besiplečiančias žalingas idėjas ir t. 
t. Dėl to, visi lietuviai privalo stoti už “Draugą” ir per šį ju- 

vajų užsiprenumeruoti visiems metams.

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI

DEŠIMTYS ENERGINGŲ KŪNTESTNINKŲ-IŲ
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio įmonę, Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

UŽSISAKYKITE

f fe DRAUGA 99

Vienatinį lietuviu katalikų dienraštį visame pasauly
2334 So. Oakley Avė:

Telefonas: ROOSEVELT 7791 ’y Chicago, Illinois



D R A I’ G a c BMwd«, Gruod. K, 1931

Prasideda tikros lenktynės. I

itancikui pavojus netekti pirmos vietos; Šim
kaitė su Rašinskiene; Gilienė su Petrausku

juodu smarkiai vejasi.

Side kolonijos gražius nuvei- patikrinimą, pasirodė, kad ne 
ktus darbus tautos ir Bažny- tik visa dr-jos valdyba, bet ir 
čios labui, galima tikėtis kad veik visi nariai prenumei uoja 
ir šiame “Draugo” vajuje at- “Draugą”, “Laivą” ir kitus 

katalikiškus laikraščius. J. i 
tarta, kad dr-ja, kaip iki š' >1

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO. ILL.

Jubilėjinis “Draugo” vajus 
•kontestas smarkiau ir’smar- 
ciau pradeda įsisiūbuoti. Kon 
odininkai pradeda tikras 

enktynes. Kontestininkų dar
buotėje ramiau buvo kol tie- 
iinojo, kuris jų kiek balsų tu- 

ir kurioje lenktynių pozi
cijoj stovi. Bet pereitą antra- 
iienį paskelbus per radio ir
it rytojaus per “Draugą” 

kontestininkų tarpe padarė 
didelio sąjūdžio.

Pirmiausiai Šimkaitė su Ra 
šinskiene taip smarkiai pasi
varė pirmyn, kad Stancikui 
susidarė rimto pavojaus netek 
ti pirmosios vietos. Bridge- 
jorto (Chicagoje) kontestinin 

kė Gilienė ir P. Petrauskas 
(iš Bingliamton, N. Y.) pasta
romis dienomis pradėjo gra
sinti Šimkaitei ir Rašinskie- 
nei. Kiti kontestininkai, pa
matę kaip tolokai jie yra už 
pakalv pasilikę, nutarė laiky
tis ir nepasiduoti. Ir taip

smarkiai pradėjo žygiuoti P. 
Pabijonaitis, O. Kazlauskienė, 
A. Nemčauskaitė, A. Valan 
čius, P. Varakulis, A. Žolynie- 
nė, V. Mandravickas (iš Ke- 
no.dia, VVis.j, J. Žvirblis, Ro- 
vaitienė (iš Herrin, III.), Stul- 
ginskas (Iš Cicero, Ilk). Lau
kiama pažangos iš pp. Value- 
ko, Grybo, Staniulio, Vaiei- 
kausko, Gubistos, Gedvilo, 
Gaižausko, Misiūno, Aukškal- 
nio, Varaičio, Rupšio, Vaičai
čio, Mikalausko, Kundrato 
Kimaitės, .Baublienės, Jako, 
Masaičio ir kitų.

North Side pasirodys.

North Side tyla, arba kitaip 
sakant, giedra prieš audrą. 

I North Side kontestininkai Ba
cevičius, Lebežinskas ir Rė- 
kus neužilgo pasirodys pasau
liui, kurioj pozicijoj stovi jų 
šiaurės kolonija. Mažas kup- 
štas gali didelį vežimą nu
versti. Turint omeny North

si stos garbingoje vietoje.

Nauji kontestininkai.
rėmė “Draugą”, taip ir to

kiomis dienomis Diaugo !|iau renis visokiais būdais ir 
vajaus kontestininkų skaičius p|alins kat spaud4 Taigi> 
padidėjo dviem naujais ener- £v, Jono Evangelisto dr-ja ti- 
gintais kontestininkais, t. y. kraį atatinka savo vardui. Pa- 
p. \ aikaliene ir A. Lang-VyZCĮįs visoms katalikiškoms
man’u. Pirmoji iš pietinės draugijoms,
Chicago miesto dalies, antras . -Draug0 > pietelius “toly 
is vakarinės - Cicero. Abu mubse Rytuose„
pasiryžę uoliai pasidarbuoti i Jonas Vinickas, turįs barz- 
katalikiškos spaudos vajuje ir j dasžutyklos įmonę (bizni)
gal, net užimti pirmas pozi- Į * ,, z' »° 1 1 \\ orcester, Mass., rašytame
ei jas. Sveikiname naujus kat. j, • . _J /vajaus vedėjui laiške pasakė,
spaudos apaštalus ir linkime , . «• . . . •j kad sruo metu nei vienas ka

talikas žmogus negali apseiti 
be katalikiško laikrąščio, be

kienė, Andruląitienė, Mateli- 
pienė, Kairienė, Aleksandra

---------- ivičienė, Baltaduonienė, Šukie-
dol. pelno. Už tai klebonas „į, Krasauskienė, Ruzgulienė 
kun. H. Vaičiūnas nuoširdžiai; į,, I^urinaitienė
dėkoja visiems dalyviams, x ciceroje gruodžio 2 die. 
šeimininkėms, kurios skanią njf prasidėjo rekolekcijos 
vakarienę paruošė ir viską kurias veda misijonierius Ma

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiL

Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas 'į
PIGIOMIS KAINOMIS Į

E Mes taipgi atliekame Sheet Metai ir stogų darbus, ly- = 
E taus rynas, paipas ir visokį Sheet Metai darbą. =

| The Bridport Sheet Meta! Work Į
1 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 |
B r =

PIRMAS SIUVĖJAS W ĖST SUĖJĘ
P. MANKUS

Padarome siūtus ir overkautus už $19.75
Darbas pilnai garantuotas, materija gena ir stipri.

Taipgi valome ir dažome visokius drabužius ir skry
bėles.

2230 West 22nd Street
TELEFONAS CANAL 3144

ranesimas 
Lietuviamas

Mr. Wm. Cohen, pirmiau per praėjusius 
14 metų veikęs su M. Levy & Co., dabar 
atidarė biznį vardu SOUTH CENT- 
ER PLUMBING AND HEAT- 
ING S U PPL Y GO. Randasi ant šiau
rės vakarinio kampo STATE ir 55th ST. 
TEL. ATLANTIC 4290.

Jūs visi esate širdingai kviečiami aplanky
ti mūšy naują modernišką vietą ir parduo
tuvę. Mes turime pilną pasirinkimą materi- 
jolo. Mūsų vieta atdara kasdien nuo 7 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Nedėlioj iki 1 vai. po
piet.

kogeriausio pasisekimo.

Specialiai laiškai.

Šiomis dienomis visiems kon 
testininkams išsiuntinėta spe
cialiai laiškai su pavyzdžiais 
kaip prieš Kalėdas padidinti 
skaičių savo balsų. Jei kuris 
kontestininkas tokio laiško ne 
gavo, prašomas tuojaus atsi 
šaukti į “Draugo” vajaus ve
dėją, 2334 So. Oakley Avė.

Dievo Apveizdos parapijos

draugijos už kat. spaudą.
Šv. Jono Evangelisto dr-jos

katalikiškos knygos ir dėl to 
šiuo “Draugo” vajaus metu 
žada worcęsteriečių tarpe pa
sidarbuoti “Draugui”. Kaip 
visur, taip ir Worcesterio lie
tuviai privalo remti savus į- 
monininus (biznierius).

Latvijos Estijos pasieny Va
lko—lpiku siaurojo geležinke
lio linijoj įvyko didelė trauki
nio katastrofa. Nuo bėgių nu
ėjo visi 6 keleivinio traukinio
vagonai ir įvirto i griovį. Ke- 

susirinkime lapkr. 29 d., kaip Ii keleiviai buvo sužeisti, jų 
praneša jos pirm. p. J. Blan- tarpe vienas sunkiai. Linija 
kus, gyvai svarstyta “Drau- sugadinta per GO metrų.

vajaus reikalas. Padarius

PRISIDEK 
PRIE MUSŲ 1932 

Kalėdinio 
KLUBO DABAR

****

Kiek nori pinigų turėti 
sekančioms Kalėdoms?

2c

50c
$1.00
$2.00
$5.00

Klubas
Klubas
Klubas
Klubas
Klulias
Klubas
Klubas

moka $ 25.50 
moka $ 63.75 
moka $ 12.50 
moka $ 25.00 
moka $ 50.00 
moka $100.00 
moka $250.00

“D. N.”

3% palūkanų pridedama, 
jei visi įmokėjimai laiku 

atlikti
Prisidėk šiandie! Atsivesk savo draugus.
Mūsų naujas Klubas dabar atidarytas.

Central^SSS^Bank
ATRUSTCOMPANY

1110 West 35* Street .
ASUteBank“ • • AClearingHouseBuk

Valstijims Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Atvirukai Ir
GINTARAI

Savo draugus, pažįstamus kaimynus, prietelius 
ir gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais.

’ Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
“Drauge”.. •

Atvirukai — gražūs, dailūs, gintarai — puikus. 
Kainos prieinamos.

“DRAUGAS”
So- Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

Sekmadieni gruodžio G d.
ŠV. Antano bažnyčioje, per su
mą, prasidės 40 valandų at
laidai. Nuoširdžiai raginu vi tvarkė, aukotojams parapijo- ,jjonas kun. Petrauskas, o 
s is Cicerus ir apylinkės įetu nams ir biznieriams, kuri.* ^kmadienį prasidės 40 valan- 
' ius pasinaudoti Dievo ma- prisidėjo savo aukomis ir atė- du atlaidai, 
lomų proga, advento laikas at jo į par. vakarienę, ir aukų ' x Antano dr-jos prieš- 

Nepialeiskime rinkėjoms; V. Mockienė, Va- metinis susirinkimas įvyks 
nes kitos gal sdiauskienė, Tarėbeizienė, Ku gri!OdžiO G d. 1 vai. popiet 

čienė, Mockaitienė, Lidžienė, par. mokykloj. Kviečiami visi
Gal kai kurie jau senai su Kelpšienė, Kaktienė, Rakaus- atsilankyti.

Dievu vienijotės. Nesibijokite,
brangieji, visi ateikite. Jūsų ~
niekas neatstums. Bus sve
čių kunigų,, turėsite geros pro 
gos pasirinkti sau sielos ra 
mmtoją ir gydytoją.

Kun. H. J. Vaičunas, kleo.

gailos laikas. 
Šios progos, 
nesulauksime.

CICERO, ILL.

X Šv. Antano parap. meti
nė vakarienė įvyko lapkr. 22 
d. praleista, kad per vakarie
nę kalbėjo kun. Gasiūnas, Die 
vo Apveizdos parapijos vika 
ras.

Parapijos vakarienė buvo 
labai puiki ir atnešė per G0<

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO G ALING AVMOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar
šu i usį' kraujų, nikstelėjimų 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. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų .taip kaip rašom, pinigus gra
ži n am. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO
HARTFORD, CONN.

VIDURIUS SUTAISO
VALl’OS Arbata yra geriausias 

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

VARPOS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažinu guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
Waiikcgan, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2ir

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

Telephone Roosevelt 90P0
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. B60<

A. A. SLAKIS
ADVOKATA8

Miesto Ofisas 7" W. Washington St 
Room 1602 Tel. Central 297»

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų
---------- i

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Rubato 
— 6 iki 9 va)

4146 Archer Avė. Tel. Lafa>ette 788

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A. OLIS
A I) V O K A T A S

11 SOUTH LA SALDE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 088J

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel Victory 0661 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Ittarn.. Ketv. Ir Bubėtos vakare

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
t

tMorMy At Law 
11 S. EA SALLE STREET 

Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su-
batoe nuo 7:30 iki 9 ]

6200 8. HALSTED STREET
Tel, Wentwortb 1881

LACHAvVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome atfidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, JII.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.

1439 So. 49 Cou r t 
Telef. Cicero 5927

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatnientai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip tolinus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatnientai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią 
kraujo cirkuliaciją, kuomi galima iššigeelbėti nuo 
visokią ligi}.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Ųtarninkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

Dovanos Lietuvon
Tinkamiausia dovana Lietuvoje via jūsų doleris.
Siunčiame pinigus pigiausia kaina ir išmokėsi

me prieš Kalėdas litais arba doleriais.

Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBU.S — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

EUROPA DEC. 6 BREMEN DEC. 16 
EUROPA DEC. 29 GEN VOK STEUBEN DEC. 31

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

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

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus dokų 
mentus. Registruotas KOTARAS.

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

Tel. Yards 4669

Pagražina Išvaizdų • Palcnklnlmav garantuotas
PLIKOS VftUALHIGS MADOS SUKLOTI AKINIAI SLSTIPRINS 

AKIS. PASALINS JŲ NLOVAROJ IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

X
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BASKETBALL starts (liana Harbor.

Shed vilas rf 
Savičius rl‘ 
Meskis lf 
Pavilonis c

November 29, 1931, marke.I 
tilt* official opening of the 
Iii t h season of basketball i n 
the Knights of Lithuania Lea
gue. The season promises to 
be one of lieąted conipetition.
V\ ith ten teanis entered in tlie čiaupas 
league tliere is no telling ^*nke\ icius 
vhich of tliese teanis will bankus Ų 
emerge with the covetous title Laucius 1& 

of chaiupions \vhicli is now in 
Cicero’s possession. The
teanis are allowed the first six 
weeks in whičh tliey niay re- 
gisfer eligibie players to for- 
Jily their teanis in conipeti
tion. It is a ųuestion of
wliich of tliese teanis will ha- *1

ve the strongest ąuintet in 
conipetition at the end of the 
first six weeks.»

Totai

lg

{Sholis lf 
Konradas lf 
Budrick rf

Evanauskas c 
E. Laskey c 
1 ulinis lg 
Petrauskas lg

Lašt Sunday bridgeport 
managed to subdue the ener- 
getic team from VVest Puli- 
inan after a hard struggie.
Meskis of VVest Pullinan and 
Shalis of Bridgeport garnered 
scoring honors for their res 
pective teanis. After the first Cudmonas 
I alf after leading by an iw- (;ustaitis 
pressive score Bridgeport Mauruisis 
fonnd itself pitted against a Badžius

T. Laskey rg 
Tenzie rg

SEjš

If

S J

against I

V.N 18
B.. F.

2 0
0 0
4 2
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0

8 2
24

B. F.
4 2
0 0
1 1
0 0
0 0
2 0
0 0
0 0
1 lx
2 0

0

2 13

Totai
INDIANA HARBOR 11 

B. F
Yaupsas

10 4 5

sLibborn defense and an ag 
gressive offeųse the gun en 
ded the
I o rt on top 24 to 18

game with Bridge-

Masidonskas
Plaskaitis
Kuchinskas

n • 1 T,--  HBrighton Park, the dark
hor.se of the league managed 
to land in the upper berth 
after a hard fought battle 
v.itli the clever Indiana llar- ^Voveris b-- 
bor team. Zvibas of Brighton Zvibas rf 
and Masidauskas of Indiana Daresh lf 
harbor were leading scorers Chapas lf 
for their teanis. The score: Žilvitis c 
Brighton 14 Indiana Harbor 
11.

The next contest betvveen 
VVest Side and Marųuette 

i Baik proved that VVest Side 
i.- štili to be considered as an 
efficient ąuintet. VVinning 30 
to 21 VVest Side had no litt’e 
trouble in keeping the Mar- 
(piette team from its basket.
Dahrovalskis and Žemaitis of 
VVest Side and Juozaitis of 
Marųuette won tlie scoring 
honors.

In the lašt game Town of 
Lake managed to take out a 
ciose vietory over Providence, 
another dark liorse. Krauču- 
nas or K rausė, brother of the 
fa molis Notre Dame tackle, 
copped the scoring honors foi 
Town of Lake. Ranianouski 
look the scoring honors for 
ITovidence. Inability to score 
I: ce-tliroNvs prevented Provi
dence from possibilities of a 
' ietory. The game ended 2G to 
2(1 i n Town of Lake’s favor.

3 5Totais 
BRIGHTON PARK 14

B. F. P
Knistautas rg

Totais

Next Sunday' Cicero, lašt 
years champions will be pit
ted against VVest Side. Cicero 
with its šame team will en-1 
deavor to annex another chain, 
l’ionship. North Side which 
drew a bye with Cicero lašt

Miller rf 
Stanuis rf 
Elzbergis rf 
Mikužis lf 
liuynor c 
.Juozaitis rg 
Ališauskas lf 
Norvilas lf 

į S. Balskas lf

Totai
VVEST SIDE 30

Žemaitis c 
Phillips rg 
Vaičunas lg 
Yaznonis lg 
Duhravalskis lf 
Kailis rf

Totai

Lesouskis rf 
Lauraitis rf 
Zebolis lt* 
Morris lf 
Kraucunas c 
Karchauskas rj 
Nameko lg 
V aikus lg 
Kuszlezko lg

Totai 

PROVIDENCE 20

Chadovvskas rg 
Komanowski c 
Raspbid c 
Stumbris lg 
Franko wich lf 
Buckonaitis rf

1 0 3
0 0 o
0 0 0
0 4 0!
1 0 1
4 2 3
1 1 1
0 0 1
0 0 1

7 7 16,

B. F. P.
4 1 2
0 0 3
0 0 <1o
0 1 4

2 •J

3 2 2

12 6 15
eE 26 į1

B. F. p.
0 1 1
2 3 1
0 0 4
0 0 1
3 3 0

'o 5 • > o
0 • 0 1
2 0 1
0 0 3

i 1 v 15

20
B. F. P.

1 0 3
3 0 3
1 0 lf
2 0 2
1 0 U
0 3 3

8 4

BASKETBOLO BIZONAS 
PRADtTAS.

Praėjusį sekmadienį pirmuo

WEST PULLMAN, ILU 
NOIS K OF L COUNCIL 

35 BASKETBALL 
TEAM.

apskričio Basketbolo lygos į VVith the opening of tlie 
žaidimuose dalyvavo penki K of L basket bąli league lašt1 
šimtui žmonių. Žaidimai bu Sunday VVest Pullinan started 
vo visi geri ir publika buvo on her career of athIeties. ‘ 
patenkinta. Very unfortunately VVest Pull• • I

Bridgeporto ir VVest Pull- n,an Was imprepared for its 
mano tymams teko garbė ati- Malllt‘ against Bridgeport
darytį sezonų pirmu žaidimu, conseąuently lošt by a score 
VV est Pullmano kuopos tymas*n a exciting tilt. 
yra vienas iš naujausių šios Coiich .Jolin “VVaz”, A. Vai- 
lygos tymų, nes žaidžia tik t'HnIiss. graduate and noted 
pirmus metus. Per praėjusius traek star oi Notre Daine, as-j 
4 metus neturėjo tymo lygoje. >erts tlmt a lat‘k ot practiced

Vyčių Chicagos apskričio (v*sding teanis calling off 
basketbolo lyga yra viena, iš ^ciimmage gailies at the lašt 
gražiausių mūsų jaunimo or- mbiute) plūs overcontidence 
ganizacijos jėgų pavyzdžių. theni the vietory.

Lietuviai gali didžiuotis turė- VVest Pullinan did not liave 
darni tokių lygų, kuri aukštai an opportunity of bringing 
stovi šio miesto ir apylinkių her various plays into execu- 
sporte. Svetimtaučių lygos, tion, tlius had to rely on 
kaip Knights of Columbus ir straight basket bąli playing. 
C. 0. F., neturi tokios pra- Tliis Corning Sunday West 
eiiies, kaip mūsų, lietuvių, Pullinan plays Marųuette Mu- 
jyga, kuri per 5 metus taip iš- nor, and your hunible corres- 
ungo, kad gali susilpginti su pondent produets that not ou- 
minėtomis organizacijomis I v Marųuette is .due to a sur- 
kurips gyvuoja apie 40 melų, prise būt also the spectators, 
dar prieš mūsų jaunosios L. for they will see an entirely 
Vyčių organizacijos įsteigimų, re-vamped and rejuveniated

Atvažiuok! pamatyk! Žadi- t emu. 
mai įvyksta kas sekmadienį 
jiopiet tarp 2 ir 6 vai. St.
Phillips gyni. Jonas.

Totai

TEAM STANDINGS

G Bridgeport 
Brighton Park 
VVest Side

W. L. Pct. 
1 0 1090 
1 0 l()tM)
1 0 1000

0 0 0. Town of Lake 1 0 1000
0 0 1 Cicero 0 0 000
3 2 2 North Side 0 0 000
1 0 1 VVest Pullinan 0 1 000
0 0 0 Indiana Harbor 0 1 000
2 0 3 Marąuette Park 0 1 000

n 1 ono

6 2 7
MARQUETTE PARK 21

B. F. P.
GAMĖS ON DEC. 6

North Side vs Ind. Harbor

Pranešimas
Miisii Kostiimrians ir Rėmėjams
Mūsų Banko Direktorių nutarimu pakeistos Banko 

darbo valandos. .Šis pakeitimas veiks nuo ŠEŠTA
DIENIO SAUSIO 9 D., 1932 METŲ.

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Antrad’en’?’s, Trečrad'eniais ir Penkiadieniais nuo 
9 va!, ryto ik 4 vai. po pietų.

šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 vai. po p ety.

ATIDARYK SĄSKAITĄ DABAR!!
Dėl saugumo Jūsų pinigų, pasirinkite Ban

kų, kuri yra išbandyta ir užtikrinta savo tvir
tumu ir stiprumu.

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

SWEDE 8KI EXPERTviez, fonnerly of Flaslies and 
K of L’s, and Al. Stanex, for 
merly of Jacknianli Boosters.

VVe are very fortunate in 
acąuiring the Services of 
Coach John Vaichulis, who is 
very interested in the K of 
L’s, and filis young man has 
nothing būt praise for council 
35. Since VVest Pullinan has 
būt re-organized a few nion- 
tlts ago her’future is very 
briglit indeed. The team is not 
fully organized as yet, būt by 
tlie end of tliis yeai* it will 
be.

Leo Konstant is nianager 
oi the team, and Peter Kale 
assisstant nianager. The boos- 

j terš are Sacrus Studios of 
Roseland; Savicz meats of 
VVest Uullinan and Bajorūnas 
confectionary of VVest Pull- 

' man.

The club, its nienihers and »
the Lithuanian people of 
VVest Pullinan lieartily thank 
VI r. J. Vaichulis for bis co- 
operation, tinie and patience 
in giving the K of L bis de- 
vont attention.

Do not forget Sunday, you 
VVest Pullinan rooters. Our 
bovs, need you. See you Sun
day

P. W. K.

k' I *B/ v-4-J
fiK I -SB* 'Si* <*'■•*• ■ M

’ A «

Sven Utterstrom, cross- 
country ski Champion of 
Sweden, starting out for 
Mount Baker, near Seattle, 
VVash., to get in fonu for the 
Olynipic events to be staged 
at Lake Piacid, N. Y.

K OF L GIRLS BASKET 
BALL.

Next weeks game

Ind. Harbor vs Bridgeport 
Dec. 9tli

Providence vs Cicero Dec. 
llth

Marųuette vs Brightęn Dec.Tuesday December 1, 1931 
VVest Pullinan played the ‘ 
Metropolitan Business Colle- 
ge and conųuered 14 — 8.

The 1931-32 K of L sąuad 
coinprises of the followiug 
i.:eii: — Sbedvvell — fonnerly 
of University of Cliicagc, 
Meskis and Savicz, fonnerly 

B. F. Tot. of De La Šalie; Rimkus and 
5 2 12 K taupas, fonnerly of Jaci;-1
4 2 iC man Boosters, Urbonas, for- 
4 2 10 merlv of BIackliawks; Lau- 
4 2 10 cius and Pavilonis, fonnerly

9 of Ali Saints Alunini; Sinke-

Providence

LEADING SCORERS

j )abrovalskis VV S. 
Meskis W. Pull. 
Sholis Bridg. 
Juozaitis Marų.
K raucunas T. of L.

f?

v

8th

JUČUS SISTERS RESTAURANT
Tai vėl ta įstaiga perėjo į jų rankas. Jau yra nau

jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoranas 
savo stvliumi ir moderniškumu prilygsta didmiesčio 
puikiausiems restoranams — valgykloms.

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

Telefonai: Taip, jus ga-=AUGLYS
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Gbb. P. Tajlor, Ir. W Cmnpani
2426 So. Halsted St.
2458 Šo. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

I'i-r virš 3& metus pardavinėjame tiktai piiCėis geriaiiHius

Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Kaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas vardas 1000 VVest 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Fanai 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 
uanian (Team Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti Įiarduoda po $12, pas mus tik $9.50 
Mūsų kainos Z'anesiirs, visa dppHttHieritinią slovų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg ................................... tonas $6.00
Illinois Egg ... .^................................... ” 6.00
VVest Va. Lump......................................... ” 7.50
Black Barni Egg ............................  ” "Tl
Black Barni Lnrnp ................................ ” 8.50
Red Ash Erie Lump ............................ ” 9.00
Blue Grass Lump..................................... ” 9.50
Eancv Luinp ............................................. ” 9.50
l’ocaliontas Mine Run ............................ ” 6.75
l’ocahontas T.uinp..................................... ” 9.00
Pocahontas Egg ..................................... ” 9.50
Pocahontas Nut .............................. ” 8.50
Pocahontas Pea ..........................   ” 6.:>0
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų ................... ” 10.00
Canell Block .................  ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings ................... ” 4.00
Best Grade Cliestnut ....................••.. ” 16.00

0RDERIU0K DABAR
Mea pristatome, rišame mieste.

Mes etuirne užbondsuoti miesto sverikal ir kiekvienus vežimus, kuris 
Kvailuoju IR musų yardo, turi oficialaus sveriko lenkių. Tas guran
tuoja parodyta ant tlkleto svarumą. 

I

Jūs galite gauti gražų naujų R. C. A. Victor 
1932 m. modelį Radio už $37.50 ir 
auksciaus. Dabar laikas sau išsirinkti gražių 
Kalėdų dovana.

Klausykite gražaus Lietuviu Programo 
Nedėlioję iš stoties WCFJ , 970 kyl. nuo 1 
iki 2 vai. po pietų duodama

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

TEL. BOULEVARD 4705-5167

/
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PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Priešmetinis 

£v. Petronėlės dr-jos susirin
kimas įvyks sekm. gruodžio 6 
d. 1 vai. popiet. Šv. Jurgio 
par. salėj. Bus naujos valdy
bos rinkimai. Yra ir daug ki
tokių reikalų.

d. *2 vai. popiet parapijos mo-' 
Kykloj. Tai bus priešmetinis i 
sasirinkimas, todėl rinksime 
valdybų ateinantiems metams

Marąuette Park. — Šv. Bar
boros dr-ja rengia “buneo 
party” sekm. gruodžio 6 d. 
parapijos salėj. Prasidės 7:30 
vai. vak. Pelnas par. naudai.

West Side. — Aušros Var
tų vyrų ir moterų dr-ja ren
gia “buneo party” ir “Card 
party” sekmadienį gruodžio 
G d. 6:30 vai. vak. parapijos 
salėj. Visi kviečiami.

MARQUETTE PARK. karna nauja valdyba 1932 me- na vinių. Taip pat ačiū kun. 
------------- tams, svarbu, kad kiekviena Statkui ir mūsų gerb. klebo-

Visos Šv. Barboros' draugi- narė atsilankytų. Taip pat' nui A. Baltučiui už rūpestin- 
jos narės kviečiamos susirink- prašoma grųŽinti įvykusio’gų lankymų. Ačiū draugijoms 
ti parapijos svetainėj sekma- koncerto tikietus bei pinigus,1 už Šv. Mišias, gėles ir gausin- 
dienio rytų gruodžio 6 d. 7:30 nes norima galutinai baigti gų lankymų: Šv. Kazimiero
vai. vak. su draugijos ženkle- 1 apyskaita. 
Jiu. Tš svetainės visos drauge 
eisime bažnyčion šv. Mišių 
klausyti—

Valdyba.

SėM&ttt, touod. 5, 1931

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT 1NTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.
4624 So. Western Avė.

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLAS8 BARBER SHOP 
Hair Bobblng and Shlngling for 

Ladies Our Specialty 
2203 VTest 22nd Street

Telephone Grovehill 2362
WEST ENGLEVVOOD

RESTAURANT
ORAS. BRAZAITIS, Sav.

HOME COOKING 
Atdara Dieną Ir Nakt} 

024# SO. ASHLAND AVĖ.

Telephone lafayette 1515

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pirmos Klesos Duonkepykla
4330-34 S. Califomia Avė.

Bridgeport. — Seserų Pro n 
ciškonių vajus mūsų kolonijoj 
įvyks sekm. gruodžio 6 d. 
Per visas šv. mišias bus rin
kliava prie bažnyčios, o 4 vai. 
popiet bus vak^ |’is šv. Jur
gio par. salėj.

Lietuvių Amerikos Politi
kos kliubo priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį 
gruodžio 7 d. parapijos salė
je (1644 Wabansia Avė.) 8 
vai. vak. Bus renkama nauja

aldyba.v,

Brighton Park. — Moterų 
Sąjungos 20-tos kp. susirinki
mas įvyks sekm. gruodžio 6

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio C a. Šv. Kry
žiaus parapijos mokykloj 2 
vai. popiet. Visos sųjungietės 
prašomos gausingai susirink
ti, nes bus renkama valdyba 
1932 metams.

Akad. rėm. 7 sk., draugystei 
- • 1 Šv. Ražančavos; Šv. Teresės,

AČIŪ! K. Jėzaus, S. L. A. “208” mo
------------ terų sk. Patarčiau rašytis į

Pirmiausia tariu ačiū dr. A. minėtas draugijas, nes ligoj 
L. Juškai ir dr. S. Biežiui už tai yra didžiausias palengvi-

Šv. Kazimiero akademijos ' gerai padarytų operacijų ir ge rimas. Ačiū atskiriems asme- 
rėmėjų 7 skyriaus priešipeti- rų patarnavimų. Ačiū Šv. nims už gėies ir kitas dova- 
nis susirinkimas įvyks sek- Kryžiaus ligonines Viršinin- ras: dr. A. L. ir poniai Jnš- 
madienį gruodžio 6 d. 1 vai. kei, seselėms, privačioms slan koms; j* Šiegždoms; adv. ir 
popiet parapijos salėj. Kadan-; gėms ir visoms kitoms slau- p. Bračiuliams; p. Kučins- 
gi šiame susirinkime bus ren-gėms už tokį motiniškų patar- kiams; p. Petkams; B. Zalo- 

mui iš Gary, Ind.; ir gėies per 
telegramų “To My Friend4’ iš 
St. Joseph, Mich. Širdingai ta-
įiu visiems ačiū!

D. Gricienė.
DABAR

GERIAUSIA PROGA
PIRKTI

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242-44 WEST 23 PLACE

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

Tel. Hemlock 5502

JULIUS SZLICKIS
General Repalring and 

Contractlng

2525 West 70 Street

Phone Republic 10256 
MODERN DRUG STORE

G. Benosius, R. Ph. 
Prescriptions Filled Accurately

Ice Cream — Candy 
Powders, Creams and Toilet 

Articles
2612 W. 71st STREET

Ypatingas Pranešimas Svarini
Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti suma

žinti visų rūšių anglių kainas, iki musų didelis sandelis 
bus išparduotas, nepaisant pelno.

Jus privalote išbandyti musų anglis. Jos visos gry
nos, labai kaitrios, mažai pelenų ir mes garantuojame 
kiekvienų svarų.

Musų anglis turi jus patenkinti. Jei ne tai jūsų 
pinigai mielai bus grąžinti.

Neatidėliok savo orderio. Nemanyk, kad neturėsime 
šalto oro šių žiemų. Telefonuok mums dabar tuoj ii 
klausk kainų ir leiskite mums pašalinti jūsų rūpestį 
apie anglis.

Prašome atsilankyti į mūsų vardus, pamatyti anglis 
ir pasikalbėti asmeniškai.

Snpreme Coal & Čeke Cn. k
3650 South Rockwell Street
Tel. Virginia 0477 — 0478 — 0479

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVIŲ

Kainos Stebėtinai Sumažintos
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI!

Ilafnerludeno kaime, Čeko
slovakijoj, per mėgėjų vaidi
nimų įvyko nepaprastos atsi
tikimas. Trečiame vaidinamos 
dramos veiksme turėjo būti 
užmuštaš žmogus. Artistas, 
kuris vaidino užmušėjo role, 
taip įsismagino, kad giliai su- 
varė durklų į kito artisto kū- 

• nų ir jį užmušė. Supratęs, kų 
padarė, jis taip buvo paveik- 

Į tas, kad pats po kelių minu- 
, čių mirė. “D. N.”

DAININKĖS KANARUOS

Tu

Tel. Grovehill 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. ViBiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long Distance Removal
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS. 8avinlnkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte
3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS tINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visą Urą Ir 
•uslrrimu paeina nuo akilvlo ir netinkamo vidurių 
valimod. TŪKSTANČIAI VYKŲ Ir MOTERŲ, kurie 
kentSJo nuo visokią lirą. yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’9 ALL HERB TONIC. SU 
labai Ivelnua tonikaa yra padaryta, it 20 skirtingą 
gydančią žievių, ftakną. uogą. lapų ir tolią. Neturi 
savy narkotiką, vaistą ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojaa Ir kraujo valy
tojas. Ateikite | musą sankrova nemokamam pultarimai. “ ‘ ----- - — - .--z .
kada varto

ratyktts mums. prlsląsdaml

KOMBINACIJOS
RADIOS

Geriausio Standard pada
rymo 1932 metų mados, ve
rti $110.00, dabar
r° $55.00

R. C. A. Victor Kombi
nacijos radio su Gramafo- 
nu, 1932 metų mados, 8 tū
bų, verti $225.00

$99.50uz

Kiti nauji radios parsi
duoda nuo *19.50 
iki $295.00

Tikros 10,000 pasirinkti
Kletkos, 

kletkų stum
dai, paukš
čių ligoni
nės Ir val
gyklos. Pau
kščių reik- 
menos. i

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
Chicagoj.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

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

Prosijame ir Taisome
4146 ARCHER AVENUE

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WESTERN AND SOUTHERN 
LIFE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

RUDOLPH j. MAREK
2402 S. KARL0V AVĖ.

Chicago, III.
Tel. La,wndale 8912

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

-- Shop
1818 W. 46th STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus Ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Daktaro egsamlnadja yra vlsitkai dykai 
data Dr. Mtcbael s AU Hsrb Tonle. Arba 

te musas, prt siųsdami BOo, o mes prisiusima lama 31.00 bonka Dr. M lėnasis au 
Tonis. Ir tada patys Įsitikinsite, kad Jei niekas kitas lama nspagelMjo, tai pa- 

gelbts DR.. MICHAELĮ ALL HERB TONK . . .
Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrups BUS KosuUo dykai kada perkate 1 

bonka DR. MICHAEL’8 ALL HERB TONIC.

Dr. MICHAELIS ALL HERB TONIC
4745 So. Ashland Avenue 
1205 Mllwaukee Avenue

1043 West North A venine 
3842 West 2«th Street

■Ml■■■■■■■HHI 3 J

POVILAS JUKNIS
mirė gruodžio 2, 1931 m. 10:20 vai. vak. Mayo Bro3. 
Rochester, Minn. Kilo iš Šiaulių Apskr., Šaukėnų 
Parap. Pailgio Kaimo. Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nubudime 3 brolius Petrų, Jonų ir 
Juozapų, seserį Mortų, 3 brolienės Pranciškų, Zofiją, 
ir Veronikų, švogerį Petrų Kavaliauskį, pusbrolius, 
pusseseres, anukus, anūkes ir gimines, o Lietuvoj 
du broliu, Antanų ir Vincentų ir S brolienes Petronė
lę, Marcelę ir Stanislavų.

Kūnas pašarvotas 1442 S. 49 Ct. Cicero, UI. Tel. 
Cicero 4572. Laidotuvės įvyks seredoj, gruodžio 9 d. 
Iš namų 8 vai.* bus atlydėtas į Šv. Antano par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų.' Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero | 
kapines.

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

Nubudę: Broliai, Brolienės, Sesuo, čvogeris,
Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Eūdeikis, Yards 1741

Tel. Victory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlaikom visokios rųšles pieno 

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

3251 S. Emerald Avenue
‘----------- -------------------  >

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 517

L. ABARAVIČIŲ!
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Co

Office 1538 WEST 63rd STREE

Seklyčiom Setai, iš mūsų dirbtuves į Tams
tų namus, už mažiausias kainas visoj preky
bos istorijoj! —

2-jų šmotų nauji Parlor setai, dengti su Mohair arba 
Jacąuard, gražių spalvų, tvirtai pagaminti, verti iki 
$85.00, dabar tik po................ $44.00

Aukštos rūšies, gražių spalvų Mohair Seklyčiom setai, 
verti $125.00, dabar tik po.................... $58.00

MŪSŲ PARLOR SETŲ DIRBTUVĖJE, dirbame se
tus ant specialių užsakymų, taipgi taisome ir panauji- 
nam senus rakandus. Darbų pilnai gvarantuojame ir 
teikįame prieinamesnes kainas kaip kitur.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKINAMI 
VISIEMS

4177- co. MICHMONO 3T 233*-40 W. M** ST. & MAFLCWOOO

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

I-afayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

; Reumatizmas sausgėlų!
■ Neslkankyklta savęs skaua- * 

_ mals. Reumatam u, Sausgėle. I
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |

■ — raumenų aukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvy b. ’ 
_ ir dainai ant patalo paguldo. I

CAP8ICO CO1IPOI7TO mo- |
■ atls lengvai prašalina viršml- _
■ nėta Ilgas; mums šiandie dau- * 
_ gybė tmonlų siunčia padėka- I 
v vones pasveikę. Kaina 60c per ■
■ paštą 66c arba dvi ut 61.06.
B Knyga: “MALTINIS 8V EI- ■ 

KATO8” augalais gydytles, kai- I
• na 60 centų. j

■ Justin Kulis !
B 3260 80. HAL8TED 8T. I
H Chicago. III. I

Tel. Yarda 8164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and family groups our 

Specialty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phona Prospect 9661

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir Selpjau 
grupių, tai musų specialybė.

2666 WEST 69th STREET

Tel. Victory 7048

Michael Messar
PHARMACIST 

Lietuviška Aptleka 
1201 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 S0. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY A MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel \Prospect^S989

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6561-63 80. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7J61

J. S. Raunančioms
HARDWARE STORE 

Wail Paper

3147 SO. HALSTED ST.

Phone Repnbllc 4980

BECKER CLEANER
A. PHILLIP8, Prop.
W« Call And Dellver

2408 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47tb Street

Tel. Lafayette 2879

JOLIA’S RESTAURANT
lulln Pocius and Stella Juskie, Sav 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR
GERIAUSI VALGIAI • . 

4656 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N, ARARAVIGZ
Grocery and Meat Markąt

4600 S. Falrfield Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. J. GERVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHIP
Cleaner and Dyer 

2543 U'F-ST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MAGKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičlus
2342 So. Leavitt St.

Phone lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints, Varnish, Olas; 

Electrlcal Appllcancee, Ete.
2738 West 47th St.
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RYT CHICAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIAI RENKASI 
į SASNAUSKUI PAGERBTI VAKARĄ

!Jyt (sekmadienio), gruodžio ras baisas pus jį — atskiru 
G d., vakare 7:30 valandų Chi- Mintis, atskiru meliodija. Buž 
vagos ir apylinkių lietuviai nvtinėje muzikoje Sasnausko 
užpildys Lietuvių Auditorijų, gražiai išlaikytas bažnytinis 
kad pagerbus C. Sasnauskų, stylius, svietiškoje — svietiš- ne tik lietuviai, 
ižymiausj lietuvių kompozito- kas. Sasnausko

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n tįstas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Junkausko Aptlekos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

D A K T A R Al

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

I8J1 SOUTH HALSTED HTRBBZT

bet ir rusai ij. Nors nenorėdamas, sutinka ąe«>d«ncija «oo s Artesian av. 

gilus žinojt- didelėse koncertinėse k »..„i;,. valandos. 11 ryto iki 4 po plotusalėse: nuduoti Karolio tetų. Viskas
i ių ir pasiklausius klasiško jo mas ir mokėjimas gražiai var- Odesoje, Varoneže, Jaroslaviy eina kaip patepta, tik štai, ---------------
kurinio — kantatos ‘Broliai’ loti bei canto, kurs duoda je, Rygoje ir kitur. Jei šalia Karolio Tetų (stud. Boberlį) Tel Canal 6764 
ir kitų jo gannonizuotų dai- chorui gražų skambėsi”. kitų chorų reikėdavo pasiro- įsimyli Jokūbo tėvas Sir Ches-
Uii. kad išgirdus gerinusį Chi- Kai anais laikais Lietui ų «yti lietuviams, imta Sasnau- ney ir Onos ir Katrės globė- 
cagos lietuvių vyrų — vargo- buvo suspaudęs erelis spar- sko kompozicijos, 
nininkų chorų išpildant Ver-'nais (carizmas), iš Maironio O Amerikoje ar ne taip pat ? 
di o “Miserere” iš operos “U' eilių “Kur bėga Šešupė”, j;Ur tik reįkėjo lietuviams viė 
Travatore”, kad pamačius ir Sasnauskas padarė dainų, ku- saf tarpe svetimtaučių pasiro- 

jscenizuotas dainas,! rįų ne tik chorai, bet ir kai- dytį chorams imta Sasnausko 
mai dainuodavo. “Jau slavai —l”'-” “

Sasnausko giesmės “Mari- bėga Šešupė

i <gi rdus 
kurias išpildys geriausieji I.

jas advokatas Spetikas. To
liau eina juokingiausia dalis, 
kai abu seniai Česnis ir Spe- 
likas varžosi, stengdamiesi lai 
mėti neva tetos rankų. Tikroji*

6 Iki 8:S0 vakare

Res. Republlc 5380

V. “Dainos” choro 
solistės, ir kitokių 
biu.

solistai.
sukilo” “Kur K”ar°li° P&sirodo, bet 

“Užmigo že
is-

►O a ličiu O IV V J

įvaireny- :a, ytarįja”? “Malda Mari- mė” ir kitos ir... pasisekimas .p J 
jai už tėvynę”, “Skubėk prie ko geriausias. Taigi, Sasnau-

girdus,. kas dedasi, nuduoda 
Miss Tempson.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKA3»
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

I .igonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėiiomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

'2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ateikite ir pamatykite kaip 
išsiplėtoja komedija ir kai]) I

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: uturninknis, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehlll 32(12

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUS

Vai.: pagedėliais, seredomls Ir sn- 
batomls nuo I iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

' DR. SUZANA A. ,SI-AKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 8 vai. >.
Seredomls ir Nedėiiomis pagal susitarimų.

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

Sasnauskas lietuvių nm- i kryžiaus” karo metu tarp pa- skus brangus lietuviams as 
zikoje yra žymi asmenybė.,Pa siskleidusių po plačiųjų Rti<i- niuo.
>ak vieno muziko, “jo (Sasn.) jų lietuvių pabėgėlių nuolat Kun. L. Vaičekauskas (Ne- pasibaigia. Užtikrinu, kad 
originalios dainos ir vokalios skambėdavo bažnyčiose kur varko, N. J.) lietuvių para- juoksitės be galo ir būsite pa 
kompozicijos aiškiai rodo ji 1ik atsirasdavo lietuvis vargo- pijos klebonas paaukojo net tenkinti savo išleistais piiu- 
buvus dideliu vokalios muzi- nininkas ir sudarydavo chorų. $600 Sasnausko kaulams is gaiš.
kos žinovu. Kiekvienas atoki-'Jo svietiškus kurinius girdėjo Rusijos Lietuvon pargabenti, Į Vaidinimas įvyks sekmadie

--------------------------------------- *»>.• Glicagos, lietuviai, ryt \ nj gruodžio # d J;30
(sekmadieny) skaitlinga, su-1vak u
sitelkime Lietuvių auditorijon 1 .. , . _/4 d parapijos svetainėj,
pagerbti komjaizdorilj jo 15 Ca|ifornia w }
metų mirties sukaktuvių pro -- ,, _1 teiti iš 44 puses pro didziuo-

GRABORIAl:

DR. S. DIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Rlchmond 
Avenue Tel. Republlc 7868 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Rez. Tel. Bout 8814

DR. BERTASH DR. SAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 4:88-8:88 vai. vak. Vai : 1-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus NedAllot austtarua

J. F. RADZIUS
Pigiausias liet. grabo kils 

chicagoje

LACHAVBCH
(44 ir 
Galima

Tel. Grovehill 1595

b'ėl. DR. A. L. YDŠKA
I LIETUVIS GRABORIUS

tarnauju geriausia i Ponauju laidotuvėse kuopigiausU. 
ir pigiau negu kiti i Heikale meldžiu įsišaukti, o man° 

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

S- » Court, Cicero, III 
SKYRIUS: 3238 So Tel. Cicero 5927
Halsted Street, Tel. j---------------------------- :--------------------------- -
Vlctory 4488.

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Ttoosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Pupa.

KAROLIO TETA”

sius vartus šalia klebonijos 
arba nuo Fairfieldo pusės pro 
mokyklos duris. Džiuginanti 
žinia ta, kad protingai ir pri-

SVARBI ŽINUTE

DR. M. L STRIKOL'IS*
Lietuvis Gydytojas it Chi 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po ouin. 4645 8. 
Ashland d. ve. Vai 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned pagal sntar 
ti. Tel. Boulevard 7820. Na 
niai; 6641 So. AJbany Avė*GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seradoinis po pietų ir Nedėldieniais Tel. Prospect 1930

2422
tik susitarus 

W. AIARŪUETTE ROAD

DR. j. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2403 WEST>63 STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Proapect 1928
Rezidencijų" 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimu

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 \ . x

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RIUlO dili -

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmac Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO J
Turiu automobilius viso 

kieme reikalams. Kaina priei 
nąma.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tat. Rooatvalt TSSS

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

einamai įžanga padaryta. Tik malonėkite ateiti, nes turime
------ ---------- vertas daug vienų svarbų klausimų ap-SGK“ " x, ,. , aukštesnės įžangos! bet dėl r.e svarstyti, tai narių pomirtinėimngai pastate 4 veiksnių ko- . , . , . ... . . , ,. .., . x ,... .r, . v • „ . darbo ir blogų laikų visai nu- mokestis. Taip pat bus renka-medijų “Potasas ir Periamu-i ... ,, ... ... x v. ....... . v. , . piginta. Gailesį tęs nematę sios ma valdybos 1932 metams irIras , taip ir šiemet jau pa- . , . . ... . ..., , . . juokingos komedijos — užtat kitokių svarbių reikalų yra.suengę statyti scenoj juo- . • . D . , , „ . ,, . . .. , ’ ... į Visi į Brigliton Parko sale -ikmgų 4 veiksmų komedijų Į -------------------------------------

Kviečia

Kaip pernai Brigliton parko Veikalą.'i
ii leno scenos mėgėjai

“Karolio teta”. Tas pat vei
kalas prieš kelis metus buvo 
rodomas daugely miesto te-' 
atrų: Tai garsioji komedija — i 
“Cliarley’s Aunt”, kuri juo-! Siinano Daukanto draugijos 
kino daugelį žmonių, kai km- piiešmetinis susirinkimas j- 
tamuose paveiksluose (kine-j vyks sekm. gruodžio 6 d. 12 
matografe) buvo angliškai'vai. Lietuviij Auditorijoj 
statyta. Dabar bus galima tų 
garsių komedija mūsų lietu
vių kalba pamatyti ir išgirs
ti.

Daugumas vaidilų jau ne 
pirmų sykį pasirodo scenoj.
Jau keliasdešimt sykių vaidi
na — reiškia, ne bet kokie 
naujokai vaidinipio darbe, bet 
net drųsiai gali stoti konku- 
rencijon su kai kuriais vadi-

i D E N T I S T A I
Karolio Teta. Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DEN TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

D33 So. Halsted St. Nariai,

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. VAITUSU, OPT.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartj

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESiAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-8 po 
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.r ; ,

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTK
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto. 2-4 po piet, 
! 7-9 vak. Ned. Ir Šventadieniai* 10-11

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Caiifomia Avė. ♦
Nedėlioję pagal sutartj

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

65b8 'g; HALSTED STREET 
Vai.: 2-4*ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCKADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St, , 2924 VVaahlngtou 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-8, Blvd.

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

DR. CHARLES SEGAL OR. S, A. DŪWIAT

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

Tel. Boulevard 6203-8413
Nuiludlmo valandoje kreipkitės na,nais pi'Ot'esijonalais. Užtat

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

važiuojant iš bet kurio pi4-1ėst?1“-“* ak,ų

prie manęs, patarnausiu simpatlft- u* galime drųsiai užtikrinti, 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu ,
kitur. Koplyčia dei «*rmenij dykai.'kad verta yra kelias valandas

linksmai, gražiai praleisti, at-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

kuria
i®®11 priežastim galvos skaudėjimo, 

čios Chicagos krašto paniatv-J8Vaigimo- aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšų. Nainiu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

Boalevard 7889
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 18 ryto iki 8 vakare

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare , 
Nedėiiomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Rezidencija ,

4728 We»t 22 Pi. 
Tol Cicero 2888

Nedėliomla
Susitarus

Tel«. Cicero 1249 X-Ray

ti šį-veikalų. DR. GDSSEN
Veikalo turinys. Veiksmas į- 

vyksta Anglijoj, studentų na
muose. Karolis ir Jokūbas, 
studentai, įsimylėję dvi pane-

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

Speclale atyda atkrelpissaa moky
klos vaikučiams

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

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto Ikf 9 

vai. vakare
Nedėiiomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Iii.

Vai.

Rea. Tel. Mldsray 6512

DR. R. G. CUPIER
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Teief. Wlimette 196 arba

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

ir Ketvergais vakare \

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*4142 Archer Avenue

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0026

lės Onų ir Katrę, kurios kita
rytų turi išvažiuoti. Studentai ^k?^ nau^UIK^ 

mėgina laiškais susirašinėti, ^“^0 aky" atitaisomos
liksiu — pareikšti savo meilę.

OR. P. P, ŽALUS OR. MAURICE KAHN

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramuĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tųsyk Karolis gauna telegra
mų iš Brazilijos, kad teta at
važiuoja aplankyti. Surengia 
lėtos pagerbimui pietus ir pa 
kviečia paneles. Netikėtai at
važiuoja Jokūbo tėvas. Jau 
laikas sėsti prie stalo pager 
bimo pietų valgyti, kai Karu- 

|lis gauna kitų telegramų, kad 
ti'ta tik už kelių dienų atva
žiuos. Kas daryti? Sumano ap 
rengti moteriškais rūbais 
draugų, studentų lordų Bober-

be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS
30 EAST llltli STREET

Kampas Wabash Avenue 
Tel. Puliman 0869 
Gazak X-Ray, etc.

A. L DAVIOONIS, M. D.
4910 SO. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadlenlr

Tel. Ycrds 1899

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Oftaaa ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 19—4: mm 4—4 

lfsdšllomis: nu* 19 Iki 19.

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Oaa Eztractlon 
Vai. 9-9 Ned. 9-18 

9858 SO. WKHTKRN ATM

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas 
2420 W. Marquette Rd.

arti We8tem Avė.

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 BO. ASHLAND AVB, 

Tek Yards 0994
Rusidencijos Tel. Plasa 8206

VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 16 iki 12 dienų

Oflvas Tel. Grovehlll 0617
Rea 6707 S. Arteslan Ava

1 Tei. Grovehill 0617

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2433 Weet Marųnette Road
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-18 

A. M. Nedėlioj susitarus

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. Californla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ke(\.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 lkt 18 ryto. 7 iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

t
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C H I C A G O J E
NORTH SIDE.

pradėjo
kalėdo-

Nors mūsų parap. skaičium 
mažiukė, palyginus, su kito
mis parap., bet plotu, tikiuo
si. “subytina” visas, nes kai 
kurie mūsų parapijonai gyve
na pačiuose North-tuose su 
milijoninkais. Dabai* šių sa
kaitę mūsų klebonas 
lankyti parapijomis,
damas. Teko girdėti, kad, visi 
žmonės priima labai malonini, 
kaip savo dvasios vada.

Gruod. 8 d. mūsų kolonijoje 
rengiamas įvairybių vakaras, 
kur bus kalbų, dainų ir kito
kių pamarginimų. Tai bus ka
talikiškos akcijos ir katali
kiškos spaudos platinimo va
karas, Į kurį visi nortlisidie- 
čiai nepamirškite atsilankyti. 
Teko girdėti, kad atvyks žy
mių kalbėtojų kurie nušvies 
katalikiško- spaudos svarbų 
tarp jų bm; ir kapitoną- P. 
Jurgėla.

Kiekviena ąįeb; jaučia 1- 
vyje tuštumų, jeigu jos Die
vas nepripildo. Ir aš- lyg gir
dėte girdžiu kaž kieno šau-

I
kianti balsų: o, Pranciškau, 
kokiu gyvenimu eini? Ar nėr 
jau tobulesnio džiaugsmo? 

’Teškok jo! Taip kalbėjo Šv. 
| Pranciškus savo bičiuliams 
prieš pašaukimų. Šis gražus 

1 veikalas bus galima matyti 
Įgruod. 20 d.; jį stato vietinis 
1 Federacijos skyrius parap.
Į naudai. Nepraleiskite ptogos, 
nes tokis veikalas ne visada ir 
ne visur galima suvaidinti.

Nortlisidės kariai veteranai 
paskaitę “Drauge” kap. P. 

ĮjurgSlos straipsnį, kviečiantį 
organizuotis į atsargos karių 
sųjungų, labai apsidžiaugė, 

lir visi pasižada stoti į jų. Mii- 
i sų kolonijoje yra nemaža Lie
tuvos ir Amerikos kariuome- 

! nes karių.
Bijūnėlis.

LIETUVIŲ ADVOKATŲ 
SUSIRINKIMAS.

Praėjusį šeštadienį Chicagos 
Bar Association rūmuose į- 
vvko Lietuvii} Advokatų Su
jungęs reguliarus susirinki
mas, pirmininkaujant adv.

,A. Oliui. Kaip ir paprastai, TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS
susirinkimas apsvarstė ir nu- 1931 METAIS:
tarė keletu svarbių sųjungos 
reikalų. Be kitko, manau bus 
įdomu kai kuriems žinoti, kad par., Cicero, 111

programas iš stoties WCFL vienoje vietoje gerokai įšilo
970 kiloc., nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų. Kiekvienam bus

ir kada viename namo gale 
gyvenanti mergina nedavė jam

Gruodžio 2-8 dd. Šv. Antano malonu ižgirsti naujų ir jjrn- i kMAn j kitų, jis per-

advokatų s-ga rengia savo 
“sočiai” — šauni} parengimų, 
kuris įvyks vasario 21, 1932. 
Komisija tam tikslui paskirta 
iš šių advokatų: A. Olis, J. 
Grišius, J. Zuris, .T. Bordenas 
ir A. Dobsas.

Naujai įstojo 
eilės adv. L. Kizas, kuris tu-

Gruodžio 5-8 dd. Šv. Jurgio 
par., Norwood, Mass.

Gruodžio 12-13 dd. Šv. Po£ 
ro bažn., Aurora, TU.

Gruodžio 13-20 dd. šv. Juo
zapo par., So. Cbicago, III.

Gruodžio 16-20 dd. šv. Jur- 
į advokatų gio par., Detroit, Mieli.

Gruodžio 21-25 dd. Šv. Pet-
ri savo ofisų Ciceroj (1515 S., ro ir Povilo par., IVestvilIe, 
49tli Avė.). Susirinkime taip 111.

Jpat dalyvavo ir adv. Kizio _ Marijonų Misijomerlų ant-
brolis Viktoras, kuris mokosi 
dentisterijos.

Adv. Antanas Dobas persta
tė susirinkimui jaunų lietuvį 
Likėnų (aviatorių) leitenan
tų Feliksų Vaitkų. Leitenan
tas Vaitkus yra narys Jungt. 
Valstybių aviacijos sekcijos, 
vadinamos “Pursuit Sųuad”, 
prie kurios priklausė pulk. 
Lindbergas ir kiti garsūs la- 
kūnai. Leit. Vaitkus papasa
kojo daug įdomių nuotykių iš 
savo gyvenimo.

Rap.

ra šas: 2334 So. 
Cbicago, III.

Oaklev avė.

LIETUVIŲ VALANDA

Ryt dienų 
mas gražus

vėl yra rengia- 
lietuvių radio

CesįįjM
VAKARAS

Nedalioj, Gruodzio-Dec. 6 d.,
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

it BROLIAI” Č. SASNAUSKO 
KANTATĄ

Dainuos L. V. “DAI NOS” CHORAS

U MISERERE ” IS OPEROS 
IL TROVATORE

Dainuos VARGONININKŲ CHORAS 

Apie Sasnauską kalbės L. ŠIMUTIS

Č. Sasnausko ir kitų įžy
mių Liet. kompozitorių DAINOS

Dainuos L. V. “DAINOS” CHORO SOLISTAI
/ z

Chorams ir solistams vadovauja kompoz. A. S. POCIUS

LIETUVIŠKAS VODEVILIS

“UOŠVE Į NAMUS, TYLOS NEBUS”
šaunią komediją vaidins L. V. „Dainos” 

choro artistai-mėgėjai
A

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga $1.00,75c. ir 50c.

žiu dainų,- kurias sudainuos 
rinktini dainininkai, bus so- 
o, duetai, kvartetas ir graži 

muzika. Šie radio programai 
kas sekmadienį ir ketverge 
vakarais yra duodami lėšo
mis didžiausios lietuvių radio 
krautuves Jos. F. Budrike1 
3417 So. TIalsted St., kurio
je apart naujausių radių par
siduoda taipgi įvairus rakau- • 
eini, pečiai, karpetai, skalbi-1 
mui mašinos ir t. t.

V.

pyko ir pagrielięs kastuvų iš*

I

KRYŽIAUS DAUŽYTOJAS 
KALfiJIMAN

Dr-ja Šv. Petronėlės
Rengia

BUNCO Pfl’TY
NEDĖLIOJĘ,

GRUODŽIO R d.
*7 valandą vakare 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
Mažoje Svetainėje,

| 3133 S. Halsted St.
Turime daug puikių dovanų

j Narės ir svečiai atsilanky
kite ir laikų smagiai pralei
site.

Kviečia VALDYBA.
Linkuvos

griovkasvs
gyventojas - 

Žaltiekas Bolius

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če

verykų taisytojas praneša Marqua- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai įrengtą, čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repairing Shop, 
naujame I>r. Yuškos name, 86l»
South Artesian Avenue.

ANTANAS KUIKSIUNAS yra vie
nas iš gerinusių čeverykų (šiušių)
taisytojas, nXs jau turi 20 mėtų tame amate patyrimą, 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautietį, jo 
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue

JOHN A. KASS
(KAZAKATTSKAS)

TVATCHMAKER & .TF.WET.RR 
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
laikrodininkas ir auksorhis

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

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

Chicago, UI.

ISRENDA VIMUI
Rendon 4 šviesus kamb., elektra 

maudynės, pečium šiid. $16, 1324
So. Sawyer avė.'

Rendon 2 kamb. beizm;, naujai iš
taisyti, renda pigi geriems žmonėms. 
5315 Honore St.

4 kamb. flatai, šil„ 1, 2 ir 3-člas 
floras, $20 Ir aukščiau. Tel. Lake 

! View 8147, Janitor, 13326 George St. 
I beizmente.

Rendon šviesus, patogus, ap
šildomas kambarys. 2-ros lu
bos iš fronto. Be šeimynos. 
7012 So. Maplevvood Avė.
Renduoju frontinį kambarį 

apšildomas, švarus, patogus ir 
šviesus. Atskiras įėjimas. Prie 
mažos šeimynos. XG era. trans-1 

| portacija. Su valgiu ar be vai- į 
gio.

6116 So. Carpenter St.
Tel. Wentworth 6693

Rendon 3 kambariai, su fo- 
rničiais ar be forničių, vaiki
nams ar merginoms, arba ma
žai šeimynai.
6420 So. Callfomia Avė.

Tel. Republic 8581

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

aiiiiiifiiiitiiitiimiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimimiimimimiimiira
E Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. |
1 15 metų nei vienas centas nežuvo . |
| Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. |
i Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame =
1 $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. f
| ‘ Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, |
= apdraustame laiške. .. f

I John J. Zolp I
4559 S. PAULINA ST. Į

š Chicago, Illinois =
'iimitnirtuiiiimniimumimimiiiiiiimtiiiiiiiiiimiuiimitiuiiiiiiiiiiiHiiiimini'*

Gas station, tairai, Battery, taisy
mo šapa, ilgas listas, 7171 Irving 
Park bul.

PELNINGA VIETA
Geriausias groceris ir marketas So. 

Sldėj. Viskas moderniška, elektra, re- 
freg. su prist. troku. Sav. eina iš 
biznio. Už cash arba mainysim į na
mą. Verta $8,500. 7002 So. Hals
ted Street.

Merchants siuvėjas, fikščieriai, j- 
rengta pilnai, einu iš biznio, pigiai. 
209 So. State St. Republic Bldg. 
Room 612.

Pardavimui grocernės fik- 
čieriai, elektrinis mėsos piau- 
stytojas, ice-boxis, computing 
seale ir 1.1. Kreiptis bile kada

4932 West 14th St.
TėL fVictory 4356

JUOZAS
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

A. RIZGEN

Užlaikome dideliausių pa
sirinkimų žiedų, laikrodėlių 
ir kitokių Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

3255 So. Halsted St.

REAL ESTATE

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

2608 W. 47 St.

Tel. Yarda 6423

A. PŪKUS
LAIKRODININKAS — 

JEVflELER
Deimantai, laikrodžiai ir 

brangmeno8.
Ijaigrodžių taisymas ma

no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

J. W. ZACHAREWIGZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET
Kostner — Monroe plytų 2 flatų 

namaa, furn. š. Vienas morg. $2.300. 
Cash ar mainysim j lotą už eųuity. 
Motg. baigsit, 1933. Sauk Austln 
4620.

12 kamb. namas, tinka* išrendavi- 
mui, fornlšluotl, št. š., 2 karų gar. 
$11,600. cash $1,600, likusi, kaip 
moda. 1635 War,ren bul.

F A R M O S

bėgo oran ir sudaužė prie tvo
ros esantį kryžių. Už tokį 
“sportų.” viešoje vietoje poli
cija jį sulaikė ir perdavė teis
mo tardytojui. Išsiųstas į 
Šiaulių kalėjimų. “D. N.”

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 

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

BENNIE'S AUTO REP AIR 
i SHOP

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

Namų Tel. Cicero 6372

f

R. ANDRELIUNAS
\

(Marąnette ,Iewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

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

Tel.
Hemiock 8380

•s-
/

Wra. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4444 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 6526

Telef. Republic 8296

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlaoaloa.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemiock 2323

JOSEPH VILIMAS
t

MAMŲ STATYMO KONTRAK- 
• TORH78

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Aapoa Telef. 
Hemiock 2847

Namų Telef. 

Republic 6(88

JOHN YERKES
Plumbtng A Heattng Uetuvts 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

38 ak. visa dirbama, 15 mailių 
J p. v. Mpls. F. Thompson, Eden 
Ptsirle, Mlnn. |

Tel. Vlctory 1246
DOUOLAS ELECTRIC OO

JOSEPH 8HAGZDAR, Sav. 
Elektros reikmenos ir fikščle- 

rlai. {vedame elektrą namus Ir 
dirbtuvAa.
81M B. Halsted St 8 Angštla


