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NESANTAIKA AZIJOJ KAI KAM NAUDINGA
AMERIKA TURI VILTIES, KAD BUS 

IŠVENGTA KARO AZIJOJE
GRAIKAI NORI KIPRO SALOS PRIJUNGIMO GRAIKIJON

KINAI ATSISAKO ATIDUOTI TSITSI- 
HARA MIESTĄ JAPONAMS

BOIKOTAS — ANGLAMS
NAUDINGAS j -------------

-------------- ‘ WASHINGTON, lapkr. 13.
LONDONAS, lapkr. 13. —,— Valstybės departamentas 

Japonų susirėmimai su kinais I su dideliu susidomėjimu seka 
Mandžiūrijoj iy kinų boikotą-' įvykius Mandžiūrijoj. Tiesiog 
vintas japonų prekių, Kinijoj j nepaprastus žygius japonai
duoda daug darbo Anglijos' ten atlieka.
medvilnės dirbtuvėms. Nema-I Bet, kaip pranešama, šio 
žas bedarbių skaičius šiose di-. krašto vyriausybė turi vilties, 
rbtuvėse jau gavo darbo. Nu- kad gal vis dėlto rasis prie- 
matoma, kad artimoj ateity (monių palaikyti tolimuose Ry- 
darbai platesniu ruožu bus tuose taikai, kuriai tiek daug 
vedami. 1 visas pasaulis dirba.

AMERIKA TURI VILTIES

J. Valstybių kongreso knygy no senasis stogas pakeičiamas varine skarda.

UŽ PROHIBICIJOS KEITI
MĄ SUOMIJOJE

UŽDARYTŲ BAIN’O BAN
KŲ REIKALAICHICAGOJE

META1-VOL. XVI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAUNE 17,000 BUTŲ

GRAIKŲ STUDENTAI KO
VOJA SU POLICIJA

NEKLAUSO JAPONŲ 
ĮSAKYMO

ATĖNAI, Graikija, lapkr. ŽENEVA, lapkr. 13. — T. 
12- — čia įvyko studentų de- į Sąjungai pranešta, kad japo- 
inonstracijos ir riaušės. Sužei- nų kariuomenės vadas Mand- 
sta keletas studentų ir poli- žiūrijoje įsakė kinų kariuome- 
cininkų. nės vadui generolui Ma aplei-

Studentai reikalauja Kipro sti Tsitsiharo miestų, kad be
salos prijungimo prie Graiki
jos.

Ministeris pirmininkas Veni- 
zelos’as įsakė policijai nelei
sti demonstracijoms eiti prie
šais britų pasiuntinybės.

Be to, jis paskelbė atsišau
kimų, kad jei demonstracijos 
dėl Kipro salos bus pakarto
jamos, jis atsistatydins.

SUIMTI 3 {TARIAMIEJI

kraujo praliejimo japonai ga
lėtų jį užimti.

Gen. Ma atsisakė pasišali
nti iš miesto. Todėl ten numa
tomos naujos kautynės.

KARO STOVIS

Š ANO HA JUS, lapkr. 12. — 
Karo stovis paskelbtas čia. 
IIankow’e, Nanking’e ir ki
tuose Kinijos miestuose. Tuo 

j būdu norima gyventojus su-
MADRIDAS, Ispanija, lap- laikyt* nuo demonstracijų 

kr. 12. — Policija suėmė bu- Pr’Ps japonus.
vusiojo diktatoriaus Primo de 
Rivera’o sūnų, kun. de Las 
M arias ’ų ir kariuomenės ka
rininkų F. Rosales’ų. Kaltina
mi sąmoksle prieš respublikų.

SUSITAIKĖ SU MUSUL
MONAIS

LONDONAS, lapkr. 12 
Indų vadas Oandhi

IUNGIASI LAIVU KOM
PANIJOS

ROMA, lapkr. 12. — Visos 
italų galaivių kompanijos su
sijungė į tris atskiras kompa
nijas. Tas daroma konkuren
cijai pašalinti.

BULIAUS SUBADYTAS

BURLINGTON, Iowa, lap
kr. 12. — Čia vienam ūky bu
lius subadė G. Weberg’ų, 73 
m. amž., kurs 20 metų dirbo 
ūky.

VISUOTINIAI RINKIMAI
WELLJNGTON, lapkr. 12. 

— Visuotiniai rinkimai Nau
jojoj Zelandijoj įvyks gruod
žio 2 d.

HELSINKIS, lapkr. 12. — 
Suomijos vyriausybės skirtoji 
svaigalų prohibicijos klausi
mui studijuoti komisija nu
sprendė, kad prohibicijos įsta-

MOTERIŠKĖS LAVONO 
DALYS

Poros mylhj atstume nuo 
Crvstalio ežero ties vienu me-

lymąs turi būt keičiamas, nes' raghJR paviršį i-
griežtoji prohibfcija jokiu bū- kaglOB kažkokios jaunos mote
rių negali būt sėkmingai vyk
doma.

Komisija rekomenduoja lei
sti gaminti, parduoti ir var
toti vynų su 12 nuoš. alkoho
lio, alų su 3.2 nuoš. alkoholio 
ir kitus 12 nuošimčių alkoho
lio gėrymus.

riškės lavono dalys. Kaukuo- 
lei trūksta apatinio žando. Nė
ra kojų. Lavono dalys buvo 
užbertos negesintomis kalkė-

Apygardos teisėjas Feinbe- 
rg’as, kurs ieško uždarytų ba
nkų turtų, vakar teisme iš
klausinėjo Pennsylvanijos ge
ležinkelio vieno traukinio du 
tarnautojus (porterius), kurie 
liudijo, kad praėjusio birželio 
28 dienų jie matė, kaip iš Chi- 
cagos du vyrai nuvyko į Mas- 
sillon’ų, O. Vienas iš jų tikrai 
buvo bankininkas Bain’as, o 
kitas — nežinomas. Vienas išmis. Bet užsilikusios nesunai- . . .,. , . , . , . v. [tarnautoju nurodė į Bain’okintos kai kurių drabužių da- \ rr

lys ir kiek galvos plaukų.
Nėra abejojimo, kad mote- 

Griežtoji prohibicija Suomi. buvo nužadyta Polici1a
joj dvylikti metai vykdoma ir 8tengiasi bfltinai nu8tatyti 

neįvykdoma. žudytosios asmenybę.
nu-

V1ENĄ PLĖŠIKĄ NUŠOVĖ, 
" KITĄ SUŽEIDĖ

VAGYS PASPRUKO

Filmore ir Kedzie skersga- 
ST. LOUIS, Mo., lapkr. 13. (vy 8Ugikfllė du automobiliai. 

Midland State įlankų už-1 jajs važiavusieji du jauni vy-
puolę plėšikai pašovė banko, t rai paspruko. Pasirodė, abu
viceprezidentą. Nežiūrint t".' 8udaužvti an,«raoMli.l buvo 

j jis vienų plėšikų nušovė, kitų pavoffti
•gi pavojingai sužeidė.

PAGROBTA APIE 
45,000 DOL.

IŠKILMĖS LĖKTUVŲ 
STOTY

Chicagos miesto lėktuvų sto
, ... , . MADISON, Ind., lapkr. 13. ,ieg padidinin,0 darbai jau is.
tmke „n Indijos mnan monam _ NationaI Branch banką h bai , ir atpina,lti 8ekmadiCTi 
vieningam krašto valdymui. Madison Safe Deposit and
Yra vilties, kad konferencija Trust Co. puolė 8 plėšikai, 
sėkmingai baigsis.

SUSl-

KARO LAIVAS ANT 
UOLOS

TTONGKONG’AS, Kinija, 
lapkr. 12. — Britų karo lai
vas “Petersfield” arti Foo- 
chowo užplaukė ant povande
ninės uolos. Laive buvo britų 
admirolas Sir Howard Kel- 
ly’s, Vokiečių garlaivis išgel
bėjo įgulų ir admirolų.

NEW YORK, lapkr. 12. — 
Ateinančio sausio 1 d. atsista 
tydins New York Central ge
ležinkelio prezidentas P. E 
Crondey’s.

įvyks atidarymo iškilmės.

reikalų gynėjų, advokatų H. 
W. Lippincott’ų. Sakė, kad tas 
kitas vyras, rodos, buvo šis 
advokatas. Pastarasis tuojau 
atsakė, kad minėtų dienų jis 

1 buvo ligoninėje. Iš ligoninės 
gautas jo buvimo ten patvir
tinimas.

Massillono miesto O. var
das įveltas, gal Bain’as po 
bankų uždarymo nuvyko ten 
su liaukų turtais, kurių jis ir 
jo šeimynos nariai turi ne ma
žiau kaip pustrečio milijono 
dolerių.

J Bain’o bankus yra įpai
niotas ir buvusis senatorius 
Deneen’as. Advokatas Lippin- 
cott’as gi priklauso prie buv. 
šen. Deneen’o teisių: firmos.

“Grand jurv” ima svars
tyti zBain’o bankų veikimų.

Pagrobta apie 45,000 dol.

LEGIIONO VADAS PRO
TESTUOJA

NUSTATYTA ASMENYBĖ
ŽUVO 3 VAIKUČIAI

Įsilaužusio į parduotuvę.
3312 So. Halsted gat., nnšau-

J
to vagies asmenvbė nnstaty- IVASTTINGTON, lapkr. 12. t> T* Adomas Tjevjniti8t 22 

— Amerikos legijono vyriau
sias vadas H. L. Stevens’as, 
jaunesnysis, protestuoja dėl

m., 3357 Wallace gat.

krašto karo laivyno mažinimo.

MAŽIAU KARO LAIVŲ

SUIMTAS SUKČIUS

Policija suėmė M. Hendri- 
cks’ų, 28 m. amž., kurs apgau-

WASHINGTON, lapkr. 12. lingais būdais ėmėsi išnaudn- 
— Per ateinančius kelis mė-; ti kai kuriuos kunigus 
nesiūs iš šio krašto karo lai
vyno bus išskirta 13 laivų ir 
padėta atsargom arba parduo
ta.

Trys plėšikai apiplėšė Bea 
ch View viešbutį, 7645 She-
ridan rd.

DETROIT, Mieli., lapkr. 12. 
— Šeši vaikai, 8 ligi 13 metų 
amžiaus, iš River Rouge’o iš
ėjo į Woodmere kapines apla
nkyti ten vieno iš jų motinos 
kapų. Einant geležinkelio til
teliu, staiga ant jų ūžtelėjo 
keleivinis traukinys. 1 vaikas 
užmuštas, du įšoko upėn ir 
prigėrė, kiti trys išsigelbėjo, 
nubėgę arčiau tilto galo ir ten 
pakibę prie tilto šono. .

Kaune yra apie 9000 gyve
namų namų, kurie sudaro 17,- 
000 butų. Namų išorinę tvar
kų prižiūri keli tūkstančiai 
kiemsargių. Tie kiemsargiai 
dažniausiai gyvenk bloguose 

būtuose: požemiuose, skiepuo
se, landynėse prie tvartukų ir 
t.t. Butai ankšti, drėgni, tam
sūs ir žemi. Tokių butų gyve
ntojai dažniausiai suserga i- 
vairiomis ligomis: džiova, į- 
vairiais reumatais, anemija

(mažakraujystėmis), tracho
ma, piktšašiais, rachitu (ang
lų liga) ir kit. Ne tik patys 
kiemsargiai, bet ir ligonių ka
sos sanitariniai gydytojai da
žnai skundžiasi nepakenčia
mais kiemsargių butais. Apie 
vidujinę visų gyvenamųjų bu
tų sanitarijų ir kartu apie kie
msargių būti) sanitarinę dalį 
įstatymai labai mažai tekalba. 
Todėl, Kauno miesto savival
dybės medicinos skyrius ma
tydamas, kad yra būtinas rei
kalas šį reikalų sutvarkyti, 
parengė apie tai atitinkamų 
įsakymo projektų. Pagal tų 
projektų Kauno miesto kiem
sargių butai privalės turėti 
priemenę arba tambūrų su 
dviejomis durimis. Langų sti
klų paviršius turės būti ne
mažesnis už vienų dvyliktų da
lį grindlų ploto, langai dviem 
rėmais, atidaromi ir nearčiau, 
kai per 4,25 metro nuo kitų 
namų sienos. Butų aukštis ne
mažesnis 2,75 mtr. Grindų 
Grindų plotis nemažesnis 15 
mtr., oro vidujinė kubatūra 
nemažesnė 50 mtr. Apšildymas 
metalinėmis arba kitomis ma
žo šilumos tūrio teleidžiamo- 
mis krosnimis neleidžiamas. 
Sutarimuose butas tik tada ga
lės būti,' jei grindų paviršius 
gulės nemažiau 1 mtr. nuo že
mės paviršiaus. Butas, kaip 
žiemų, taip ir vasarų neturės 
būti drėgnas, sienos neperlei- 
sti šalčio. Taipgi svarbu, kad 
būtų izoliuotas nuo žemės drė
gmės. šis privalomasis įsaky
mas įsigalioja praėjus vielie- 
riems metams nuo jo paskel
bimo dienos. “D. N.”

ŠAULIŲ DRAGŪNŲ MO
KYMAS MARIJAMPOLĖJE

Spalių 17 d. Kalvarijoje, 
18 d. Marijampolėje ir 19 d. 
Prienuose įvyko XIV šaulių 
rinktinės 5-to šaulių—dragū
nų eskadrono rajoninis moky
mas. Buvo atlikta jojimo mo
kymas ir kautynių veiksmai: 
Kirtimas, šokimai, perrikiavi- 
mai, žvalgymas, puolimas ir 
t.t.

Mokyme, nežiūrint į blogų 
orų šauliai—dragūnai dalyva
vo labai gausingai ir geroj 
nuotaikoj. Mokymui vadovavo 
kav. Įeit. J. Kurklutis.

J Marijampolės rajonų bu
vo atvykęs ir kavalerijos vir
šininkas pulk. Jackevičius, ku
ris palinkėjo dragūnams ap
sišarvavus žiniomis ir gink
lais nujoti į Vilnių.

Džiugūs dragūnij valio ka
valerijos viršininkų išlydėjo.

“D. N.”

MIRĖ KUN. VILKUTAIČIO 
MOTINA

CLEVELAND, Obio. — 
Praėjusį sekmadienį persisky
rė su šiuo pasauliu gerb. kun. 
V. Vilkutaičio motinėlė, sulau
kusi apie 90 metų amžiaus. 
Mirė po ilgos ligos. Be sūnaus 
kunigo, velionė paliko liūdin
čias 3 dukteris Clevelande 
Kotrinų ir Pranciškų Sabienę, 
o Chicagoj p-nių Švilpienę. 
Taip pat Chicagoj paliko sū
nų Juozų Zavadskį. Velionė 
yra kilusi iš Igliaukos par.

TEISĖTAI AREŠTUOTAS
SANTA MONICA, Gal., la

pkr. 12. — Vietos policijos vi
ršininkas pareiškia, kųd prezi
dento Hoover’io svainis Lea- 
vitt’as teisėtai areštuotas už 
nusižengimų prohibicijai. Šia
me atsitikime nebuvo užtaisy
ti joki spųstai.

DĖMESIO!

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas gražus 
oras; kiek šalčiau.

ČARU ČAPLINAS 
KAUNE

. c'___________

Kaunan neužilgo atvyks žy
mus kino artistas Čarli Čapli
nas. čia išbus dvi dienas. Jis 
vaidinsiųs kine “Forum”, kur 
bus demontsruojamas naujau
sia filmas. Tš Kauno Čaplinas 
važiuosius j kitas Pabaltijo 
valstybes, o paskum, kaip ra 
šo “E”, į Sovietus. “D. N.”

Gerb. “Draugo” skaityto
jai! Norime priminti Jums, 
kad šiomis dienomis turėsi
te progos pasiskaityti “Drau 
go” skiltyse įdomų straipsnj, 
kur bus plačiai aprašyta a- 
pie Rusijos caro Mikalojaus 
II-jo nužudymą. Tad sekite!

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.82 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.16 
Vokietijos 100 mrk. 23.74 
Belgijos 100 belgų 14 00 
Šveicarijos W0 fr. 19.58

ČfcOi.
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — M-M. Pu
sei Metų — 55.60, Trims Mėnesiams — <2.00, Vleanm 
Mėnesiui — T6c. Europoje — Metams 57.00, Pusei Me
tų — M-M, Kopija .tlo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų- 
ilna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:M Iki 11:01 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piel.

"DRAUGAS”
L1THUAN1AN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Exeept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — »#.OO. Siz Montho 

— f S. 50. Three Months — 12.00. One Month — 76c. 
Burope -H One Tear — <7.00. Siz Montbs — <4.00 
£opy — ,05c.
* Advertising in “DRAUGAS” brings best resulta

Advertlsihg rates on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicagc

me, kurs atmetė Lenkijos pretenzijas į Lietu-i 
vos suverenitetu susisiekimo ir geležinkelių Į 

reikalais. Bet svarbiausi yra Tarptautinio 
Teismo motyvavimai, iš kurių aiškiai seka, 
kad Vilnius nepriklauso Lenkijai ir yra tik
tai įžūliai okupuotas. Joks teisingas teismas 
nėra Lietuviai Vilniaus atėmęs ir neatims?' 

Šie žodžiai yra labai reikšmingi.

ftUKŠ&MISIAS LIETUVOS STAČIATiny GANY
TOJAS (R JO ŽYGIAI

Lietuvos stačiatikius (pra
voslavus) šiandien valdo me
tropolitas EJleofėrijus. Karui

pat pasilieka toks, kaip buvo 
— senos pravoslavijos sekė
jas, priešingas Komai, guldąs 
galvų net už atsilikus} nuo saukilus, jis buvo Kaunu apleidęs

Keikia tikėtis, kad nuo dabar prasidėsi ir išvyko j Rusiją. Po karo Į lės ir nuo viso kultūringo pa 
glaudesnis ir nuoširdesnis bendradarbiavimas | geraširde mūsų valdžia atgal šaulio rusų cerkvės kalendo-
tarp dviejų broliškų tautų.

PREZIDENTO KALBA

Prezidentas Hoover’is, kalbėdamas paliau
bų dienų Vašingtone, palietė svarbų klausi
mų. Jis kalbėjo apie taikų. Jis pabrėžė, kadjnvos pilietybės teisę vjra pri
reikia energingai dirbti taikos vykdymui pa-Į pažinus, bet ir diplomatiškų 
šaulyje. Anot jo, šiandien visuose kraštuose ' žygių darius, begelbėdama ji 
pastebima žmonių neapykanta prieš savo iš Bieliūnų vienuolyno, kur jį

Į jį Lietuvon įsileido. Mat, jis rių...
prieš karų kurį laikų yra gy-j Kai po karo atsiskyrusiuo- 

venęs Kaune ir Pažaisly, to-j senuo Rusijos kraštuose ,(Es- 
dėl tarėsi turįs teisės būti lai-Jtijoj, Latvijoj, Lenkijoj) kfirė-
koūias Lietuvos' piliečiu... Ir 
mūsų valdžia ne tik jam Lie-

LIETUVIAI IR LATVIAI

Šios dvi broliškos tautos turėtų gyventi 
geriausiuose' santykiuose. Prie įto veda jų 
(praeitis, geografiška padėtis, kalbių giminin
gumas ir dviejų nedidelių kaimyniškų vals
tybių interesai.

Ligi šiol lietuviai jokiu būdu negalėda- 
---vo (užmegzti artimesnių ir nuoširdesnių san

tykių su latviais. Tam susiartinimui kliudė 
iper didelis latvių išdidumas ir pataikavimas
grobuoniškai Lenkijos politikai.

Tik pastaruoju laiku latviai- šiek tiek su
kalbamesni pasidarė. Mat, <r Jie imperialis- 
fiška iienkų politika nusivylė. Ir jie jau tu
rėjo progos pamatyti tikrųjį lenkų veidų.

Savo laiku esame rašę, kad lenkai Lat
vijoj pradėjo varyti lenkinimo darbų. Tas lat
vius gerokai supykdė. Net seimas ir vyriau
sybė turėjo j tų reikalų įsikišti. Tuo būdu ir 
santykiai tarp Latvijos ir Lenkijos šiek tiek 
atšalo.

Kada latviai, bepataikaudami lenkams, 
savo nagus apsvilino, tada jie ir lietuviams 
psidarė palankesni. Tas gana žymu iš jy 
spaudos.

Latviai ir apie Vilnių žymiai drąsiau pra
dėjo kalbėti. Lietuvai laimėjus bylų Hagoje, 
latvių spaudoje matome žymiai aiškesnį pa
brėžimų, kad Vilnius Lietuvai priklauso.

Pastebima, kad ir atskiri įžymūs latvi i 
tautos žmonės palankiau žiūri į mūsų tautų 
Tai yra reikšmingas dalykas.

Ryšy su Haagos teismo sprendimu Lietu
vių Latvių Vienybės pirmininkui J. Raupiui 
reikšmingų sveikinimo telegramų iš Rygos 
atsiuntė Vienybės draugijos vardu inž, J. Ry
telis. Telegrama taip skamba:

-. “Širdingai sveikiname su Lietuvos dide
liu laimėjimu Haagos Tarptautiniame Teis-

kaiiuynus. Toks pasireiškimas keha baimę ir 
kerštų. Dėl to šiandien pasaulis yra stipriau 
apsiginklavęs, negu prieš pasaulinį karų. Tai
kai vykdyti nepakanka vien tik gražių žo; 
džių ir rezoliucijų. Reikia sunkiai padirbėti, 
jei tikrai norima pastovios taikos pasaulyje.

Šis sunkus darbas nebus galima įvykdy
ti be geros valios. Tai yra būtina taikos sąly
ga.

Prezidentas gerai ir teisingai kalbėjo. Tik 
jis neišdrįso priminti, kad vienintelė geros 
valios vykdytoja tautose yra krikščionybė. 
Kol valstybių vadai ir despotai mindžios 
krikščionybės dėsnius, tol taikos vykdymo 
darbas nebus sėkmingas. Kas nuoširdžiai

Lenkų valdžia, dėl jo žinomų 
simpatijų Maskvai, buvo už
darius. Tuo būdu metrop. E 
leofėrijus tenka laikyti nepa
prastu Lietuvos piliečiu. Bet 
jei taip, tai kuo gi tas jo ne
paprastumas apsireiškia? Gal 
jo dideliu palankumu mūsų

si autokefalinės vietinės sta
čiatikių cerkvės, metrop, Ele
ofėrijus vienas pats pasirodė 
karštas Maskvos šalininkas, iš
buvęs visų laikų, kol gyveno 
patriarchas Ticbonas, ištiki
mas šio valdinys. Jis ir dabar 
mielai priklauso patriarcho 
vietininko pavaduotojo nietro- 
pol. Sergijaus, nors šis jau 
ne. kai tų yra pasirodęs labiau 
bevykdųs Maskvos komisaru 
valią, negu tarnaująs tiesos ir 
cerkvės reikalams. Pav., kai

sušaudytus Paleinskį, Menkų 
ir Veličkų; jis, pagaliau, per
nai dalyvavo Londone angli-

važinėja nūn po užsienius, Se
rgijaus neklausančių dvasini
nku parapijose stato naujus

1<onų surengtose pamaldose, dvasininkus, skaldydamas tuo 
kur prašyta Dievo, kad pasi
liautų Rusijoj tikybų persekio
jimas. Visa tai palaikyta Eu 
logijaus “kišimusi i politikų.’’

Ikšiol niekam nebuvo atėjus 
galvon mintis, kad malda už 
žmones, laikomus valstybės 
priešais, būtų baustinas poli
tiškas nusikaltimas. Metrop.
Sergijus pirmutinis yra priė
jęs tų įsitikinimo ir todėl me
ti-. Eulogijaus meldimųsi už 
bolševikų nužudytuosius jiri 
pažinęs kanonišku nusižengi
mu, bet ir pritaikęs jam ma
ksimai i nę pabaudų — atstaty-

būdu seniau įkurtąsias para
pijas. Tai jis yra padaręs Be
rlyne, Leipt'ige, Paryžiuj ir ki
tur.

Žymi V audrų Europos rusų 
emigrantų dvasininkų ir pa- 
saulinįnkų dauguma tam m»r- 
trop. Eleofėrijaus darbui ne
pritaria. Einąs Paryžiuje rusų 
dienraštis “ Yozroždienije” y- 
ra Įdėjęs net porų aštresnių 
straipsnių, nurodydamas gana 
griežtoj lomioj, kad metrop. 
Eleofėrijus kišasi visai ne į 
savo dalykų. Bet šis to nepai
so ir varo toliau savo uolu

mą nuo vietos. įvykdyti tą , rusų emigrantų tikybinio skal 
bausmę buvo pavesta mūsų dymo darbą.
metrop. Eleofėrijui. Jis mie
lai apsiėmė tai padaryti ir nu
vyko Paryžiun. ■/

Bet metrop. Eulogijus nesi

Žinoma, tie stačiatikių jera 
relių kivirčai mums neįdomūs. 
Nei metrop. Eulogijus, nei me
trop. Eleofėrijus nėra lietuvių

tautai, gal žymiais nuopelnais visa vakarų Europa drauge Su

jautė kanoniškai nusidėjęs ir Į tautos nei Katalikų Bažnyčios 
todėl metrop. Sergijaus dekre bičiuliai. Būdami ir vienas ir

mūsų kraštui ? Pažiūrėkim tad 
arčiau, kas jis toks?

z Savo politiniais įsitikinimais 
jis buvo prieš karą kraštuti-

Pijuiii XI-ju yra organizavus 
pernai pamaldas už Rusiją ir

t ui nepasidavė. Pasitaręs su 
sau palankiais archierėjais, 
dvasininkais ir žymesniais pa-

antras senoviškai nusistatę ru
sai, jie težiūri vien rūkų ir 
stačiatikių cerkvės reikalų,

kėlus protestus prieš ten nuo- saulininkais, jis bevelijo lai-1 nors tuos reikalus kiekvienas
lat varomą tikinčiųjų perse-

su mums lietuviams ge^ai
trokšta taikos pasaulyje, tas stengiasi, k*! buv_ K

nis dešinys rusas. Kaip tok- ?dojimų, jis, metrop. šeigijus, į-polio patriarcho valdžiai. Sis 
sai, jis mielai bendradarbiavo*! turėj° užsienių spau-metrop. Eulogijų š. m. vasa-

kiuai pasiduoti Konstantino- j savotiškai supranta. Mums.
lietuviams, visa tai svetima. 
Dėl to mes ir galėjom pasili-

•oį £į.. dos atstovams viešai pareikšti, rio J7 d. savo valdžion prie- kti pašaliniais abejingais

tautų ir valstybių gyvenimas eitų tais keliais, 
kuriuos yra nurodęs Kristus, pasaulio Išga
nytojas.

Sovietų Rusijoj “nesą da-į mė ir pakėlęs jį Vakarų Eu-
rium Griazev ir ne mažiau I’*11" jukio tikslių peisekioji-1 ropos ekzarcltu, įsakė toliau

garsium buv. Kauno komen-i 1110. valdyti Vakarų Europos cer-

VOLDEMARAS UŽSIENY

Pranešania, kad prof. Voldemaras jau 
Prancūzijoje. Prieš išvažiuodamas, Kaune jis 
aplankė Rusijos, Anglijos, Voku* t i jo ir Pran
cūzijos atstovus. Iš fo lyg išeitų, kad Voldė- 
maras, vykdamas i užsienį, turi kokį nors 
tikslą.

Taip pat buvo pranešimų, kad buvusia 
tautininkų partios vyriausias vadas Ir Lietu

žiūrorais. Tai vis dėl to ra
dom reikalo šiuo reikalu pra
bilti, tai vien tik dėl to, kad 
vienas iš tų besigrumiančių 
jerarehų, būtent metrop. Eleo-

dantų Grigof^evu, turėjusiu Pas tų metrop. Sergijų auk-j kves.
eivilės drąsos per 1910 m. Ve- 1 ščiausias Lietuvos stačiatikių '; Konstantinopolio patriar 
lykas viešai pakelti šampano ganytojas metrop. Eleofėrijus i chas laikomas stačiatikių cer- t'ėrijus, yra Lietuvos stačiati- 
taure “za procvietaniįe rus- nesenai yra važinėjęs į Mas-|kvcs valdovu (vselenskij pat- ^ių diasios vadas. Jo pasta- 
sknvo diela v zdiešniem kra-l^vą, jam yra reiškęs savo pu- riareh), todėl metrop. Eulogi- liėji žigiai A akarų Europos
je?’ Doresnio ji kauniškė rusų garbų ir nuolankų klusnumų, 
valiiininki jakuos tris rusų ak
cijos šulus juokais vadindavo 
trimis bangžuviais (tri kita). Sergijaus malonę ir gavęs au 

■ Ar -šiai garsiai trejyliei sui- kstn misiją — į Paryžių — at

jaus apeliavimas į jį ir pasi- rusų emigracijai yra padarę 
NenuoMtabu, kad t Be jis yra' davimas jo valdžiai, pravosla- blogiausio įspūdžio ir to- 
nnsipelnęs nepaprastą metrop.! viškai galvojant, tenka laikyti dėl iš dalies gali mesti net š-,- 

teisėtu ir kanonišku. Tačiau ir ant mūsų valdžios. K .1- 
nietrop. Sergijus to ne žiūrė- , 8lJ emigracijoj yra labai rim- 
damas, savo nauju š. m. ge-,Lj vyrų — rašytojų, publieis- 
gužio 20 d. raštu įsako metrop. tų, politikų, gerai žinančių,

rus» metrop. Eleofėrijus savo statyti nuo vietos metrop. Eu-
politinius Įsitikinimus yra pa- logijų. perimti iš jo \ akarų

vos diktatorius ir į Ameriką atvyks. Be ®ke 1 i;ejtyK, teigiarfi&i atsakyti į tai į Kuropos cerkvių' reikalus ir Į Eleofėrijui metrop. Eulogijų kad Lietuvos valdžia pasta
jojimo, jo atvykimas sukeltų Amerikoje ne
mažą sensacijų ne tik lietuvių, bet ir ameri 
konų spaudoje. Bet Lietuvai ir lietuviams jo
kios naudos nebūtų iš tos jo “misijos’’.

TEISYBĖS ŽODIS.

Vienas jaunikaitis šiomis dienomis buvo 
pašalintas iš Northvvestern’o universiteto. 
Tai J. Harington’as. Tėvas užpyko. Jis at
sisako sūnui duoti išlaikymų. Jį varo lauk iš 
namų ir pabrėžia, kad testamente nė cento 
jam neužrašys.

Bet J. Harington’o tėvas kaltina universi-

nerandain pagrindo. Ypač jo laikinai tvarkyti juos, iki gaus' suspenduoti, lygiai ir visus (ruoju laiku yra metu:]'. Eleo- 
per didelis, kaip žemiau pania- ns'u įą metrop. Sergijaus įsa-j dvasininkus, kas'jo klausys, o Arijui žymiai pakėlus algą ir 
tvsim, klusnumas Maskvai ve- kymą. 'drauge suspensą nuimti, kas Lio davus jam galimumo va
rčia manyti jį kaip buvus, taip* Kokios gi metrop. Eulogi- metrop. Sergijaus valdžiai pa- činėtis po užsienius. O ka.Iar 
ir pasilikus kraštutiniu deši- jaus kaltas? Šios; jis viešai siduos. oi tas metrop. Eleotėrijaus
niuoju rusu, artimu “Sojuzui meldėsi už nužudytas per 10 Vykdydamas ši įsakymą, pasikartojančios kelionės ru-
russkavo naroda.” metų bolševikų teroro aukas, metr. Eleofėrijus, apleidęs!8®1118 emigrantams neša tik

Tikybos atžvilgiu jis taip jis laikė pamaldas už 1928 m. Lietuvą ir savo ganomuosius, | suirutę ir nesantaiką, tadgi tos
.................. . - ____ '____________ .... ____ j emigracijos vadai, pav., toks

tetų dėl sūnaus sugedimo. Sūnus buvo geras, k,ilgumą tėvams, lieka savimylos. grafas Kokoveevas. turi 1 iru
Būtų gera, kad ir daugiau tėvų išdrįstų tų pagrindą mūsų atstovuikol universiteto nelankė. Jis teisybę pasako 

pabrėždamas, kad moderniškoj: universitetų 
sistema yra klaidinga. Ji studentų neauklėja. 
l aikai šių laikų universitetuose praranda de

pas;akyti tiesos žodį universitetų vaitams, ku- Paryžiuj nusiskųsti, kad Lie 
rie visai nebesirūpina tinkamu studen- tuvos vyriausybė palaiko me
tų auklėjimu. I (Tęsinys 3 pusi).

Kun, Pr. J. Vaitukaitis

ANTANAS ST^UKLASASYS
,1 „ T

(706 metų nuo jo mirties sulcaktuvių 
proga J

(1231 — 1931)

(TęMnys)

Kai Šv. Pranciškus išgirdo apie ne
paprastų Antano iškalbų ir apie dovanų, 
kuri išjudina širdį ir pakelia dvatrių, la
bai nudžiugo. Nuo to laiko Antanui vie
nuolyne uždrausta dirbti rankų darbų, ir 
jam buvo įsakyta pasiaukoti vien tik pa
mokslams. Ir per dešimt metų Arttamas 
šventai darbavosi apaštališko pamoksli
ninko pasiuntinybėje, stropiai apaštalau
damas Italijoj it Prancūzijoj; vitūir-jis pa
sižymėjo žaviais ir garsiais savo pamoks
lais, atversdamas į Dievų lablauaiai wu- 
kietėjusihs nusidėjėlius.

- Antanas drąsiausiai kariavo prieš 
visokį piktų ir ugninga savo iškalba boi 
dMgybe stebuklų įtikindavo atsimetėlius, 
eretikus, bedievius ir juos atversdavo 
Dievop. Nepaprasta ir žavi jo iškalba at

versdavo į Dievų daugelį paklydėlių, kad 
net i'eikėjjo kviesti trisdešimt ar daugiau 
nuodėmklausių, 'kur tik jis pamokslus sa
kydavo.

Kur tik jam pasitaikydavo proga pa
mokslų sakyti, tai ne tik vietiniai bet ir 
apylinkių gyventojai skubėdavo -bažny
čion, km-, net m- ruimingoje, dažnai pri- 
trūdavo vietos; dėl to Antanas buvo ver
čiamas sakyti pamokslus lauke. Stiprus jo 
balsas buvo girdimas net iš didelio at

stumo. Ir neveltui jis gavo “griausmin
gojo’’ vardų, kuris tiko Antanui, nes pas 
Antano vardas reiškia griausmų bei griau 
dimų.

•v. Antanas itebūkftadary*
6v. Antano gyvenime ir po jo mir

ties pasikartojo tiek daug stebuklų ir dar 
tokių reikšmingų, kad prie jo vardo buvo 
prijungtas kitas vardas “Tliainnaturges“ 
arba IStebakladarys. Kanonizavimo bulė
je Popiežius »G regorijus IX jMtreiskė visam 
pasauliui, -kad vadina ikv. Antanų didžian- 
siuoju visoje Katalikų Bažnyčioje stebū- 
klmiariu: Šv. Antanui pareiškus žodį gy
venant šioje žemėje, numirėliai keldavosi 

* iš mirusiųjų,, sergančius apleisdavo V

vairios ligos, ir pati gamta nusilenkdavo 
jo klusnybei.

Reikėtų prirašyti keletą knygų apie 
tuos visus stebuklus. Čia paminėsime vos 
keletą stebuklų tolimesniuose skirsneliuo
se. '

Pamokslas žuvims.
Kartų, tai albigencų eretikų sueigo

je juvo atsisakyta klamyti Šv. Antano 
pamokslo, šventasis nuėję j jūros pakraš
tį ii pasišaukė žuvis išplaukti iš vandens 
ir klausytis Dievo žodžio, kurio žmonės 
nepaiso ir nenori klausyti.

į tokį pakvietimą žuvys, didelės ir 
mažos, skubiai išplaukė iš vandens ir su
sispietė ties pakraščiu pagal savo veislę 
ir Tušį ir atidžiai klausėsi Šv. Antano pa
mokslo, per kurį jis garsino neribotų Die
vo gerumų visiems sutvėrimams.

Baigęs sakyti pamokslų, Šv. Antanas 
suteikė žuvims savo palaiminimų, ir žu
vys, mdenkdamos gtdvas padėkai, grįžo 
atgal j jūrų gelmes.
Asilas klaupia pagarbinti Švenčiausiąjį

Šv. Antanas buvo pamaldus Švenčiau 
tiojo Šakramento garbintojas ir didvyriš
kai gynė Eucharistijos mieterija nuo ere

tikų puolimų. Atlygindamas uk tų dievo
tą pamaldumų, Dievas suteikė šv. Anta
nui galių padaryti vienų nepaprastų ste
buklų. Vienas albigencų eretikų vadas ne
norėjo pripažinti ir tikėti, kad V. Jėzus 
yra Mvc. Ostijoje. Joki argumentai nevei- 
kėrir eretikų vadas užsispyręs laikėsi sa
vo krypties. ,

— Jei tu galėsi, — p.igaliau eretikas 
pareiškė Šv, Antanui, — įrodyt’ žmonių 
aki va,-z«ioje, kad Jėzus Kristų- tikrai yra 
konsekruotoje Ostijoje, tai aš atmetu 
nuo erezijos ir priimu katalikiškų tikėji
mų.

Ir buvo sulygta, kad eretikas užda
rys savo asilų trims dienoms ir nieko ne
duos jam ėsti. Po trijų dienų ^etikas at
ves tų asilų į rinkų, kur visada būna dau
giausia žmonių, ir jis siūlys asilui avižas, 
o Šv. Antanas laikys Švč. Ostijų. Ir ereti
kas tarė Šv, Aatanui:

— Jei išalkęs asilas nepuls prie avižų, 
bet pirmiausia priklaups prieš savo Die
vų, kurį tu sakai, kad kiekvienas sutvė
rimas turi garbinti, tai aš įtikėsiu.

Tas tris dienas Šv. Antanas karštai 
maldėsi, tvirtai tikėdamasis Visagalio Die

vo pagalbos. Paskirtų’dienų rinkoje su 
sirinko daugybė katalikų ir atskalūnų 
(eretikų), žingeidaujančių, kieno bus vir 
šus. šv. Antanas tų rytų laikė Šv. Mišist 
su nepaprastu pamaldumu. Kai išmuši 
skirtoji valanda, asilas buvo atvestas 
vietų, ir Šv. Antanas žengė į prieki u 
Švč. Ostija ir garsiu balsu prabilo i išal 
kils; asilų:

— Gaiybė ir vardu tavo Kūrėjo, Kurį 
nors ir nevertas, laikau savo rankose, m 
įsakau tau prisiartinti ir prilaupti, kai 
Jį pagerbtum.

Tų patį momentų ir avižųį buvo usi 
lui siūlomos. Asilas nusikreipė nuo aviži 
ir, klausydamas šventojo balso, atsigriži 
į jį ir sukniubo ant kelių, pagerbduma 
Švenčiausiąjį Sakramentų.

Ir asilo savininkas be galo nustebo i 
pareiškė esąs nugalėtas, išsižadėdaiim 
erezijos, viešai smerkdamas jų ir priim 
Mamas katalikišką tikėjimų. Vėliau jis tu 
po ištikimu Katalikų Bažnyčios tarnu.

(Bus daugiau)
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AUKŠČIAUSIAS LIETU
VOS STAČIATIKIŲ GA- .
NYTOJAS IR JO ŽYGIAI

(Tąsa iš 2 pusi.) 
trop. Eleofėrijnus žygius, lei
sdama jam už L: tuvos pini
gus trankytis po Europi},, vy
kdant bolševiką pavergtojo 
metrop. Sergijaus valią ir tuo | 
moraliai skriausti rusus emi
grantus Vakarą Europoj.

Ar grafas Kokoveevas pa
darys panaši} žygį, mes. žino-į 
ma, galvos neguldom. Bet mes ■ 
vis dėlto manom, kad nėra Į 
Lietuvos interesas — liūsti i 
metrop. Eleofėrijui kiršinti 
dorus rusus emigrantus? ir tai 
dar už mūsų pačią pinigus. 
Jei metrop. Eleofėrijus daž
niau sėdės Paryžiuj bevaldv- 
< lamas Vakarą Europos epar- 
damas Vakari} Europos evtir- 
Lietuvoje neturi darbo. O tuo
met savaime iškils klausimas, 
ar reikalingas Lietuvai atski
ras pravoslavą jerarchas? Jei' 
metrop. Sergijus siunčia me
trop. Eleofėriją valdyti Vaka
ru Europos cerkvių, tai tegu 
metrop. Sergijus ir išrūpina iŠ 
bolševiku metrop. Eleofėrijui 
ir visą išlaikymą, nes kas kam 
tarnauja, tas iš to ir turi gy
venti. Tai yra pagrindinė at-

LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, WIS.
Bazarai.

Nesenai čionai turėjome pau 
kščių bazarą, kuris parapijai 
davė gražaus pelno. Mat, visi 
\eik buvo suaukoti apylinkės1 
ūkininku, kaip tai iš Cascade, 
\Valdo, Dundee ir kitu mies
teliu. Klebonas pats aplankė 
artimesnius ūkininkus. Jie ma 
Joniui .jį priėmė ir kiekvienas 
aukojo, sulig išgalės/ Neatsi
sakė ir tie, kurie jau senai yra 
nuo bažnyčios atšalę. Taip-gi 
neatsiliko su aukomis ir lietu
viai liuteronai. Pastarieji net 
pareiškė laiką sau už garbę, 
kad pirmą kartą j ją namus 
atsilankė, lietuvis kunigas

Bazaras buvo du vakaru, 
Baikauską svetainėje. Nema

lyginimo taisyklė. Būtą labai 
pravartu, kad mūsą vyriausy
bė teiktųsi Į visa tai atkreipti 
pagaliau savo aki. To reika
lauja gyvas mūsų valstybės 
reikalas ir gero Lietuvos vai
do palaikymas užsieniuose.

A. K—tis.

žai buvo atsilankusią ir kita
taučių.

Ateinančiam šeštadieny ii 
sekmadieny, lapkričio 14 ir 15 
ii., įvyks metinis parapijos 
bazaras. Šis jau bus parapijos 
svetainėj.

Gavus iš Vaiibos Buto lei
dimą rinkti aukas iš visą 
miesto biznierią, per paskuti
nes kelias savaitės darbščio
sios moterys tas aukas rinko, 
iš biznierių ir profesijonalą. 
Sėkmės labai geros, nes su
aukota daug gerą daiktų. Ti
kimos, kad parapijonys ir pa 
rapijos draugai, kitataučiai, 
gausiai parems ir ši bpzarą, 
kaip kad remia kitus parapi
jos parengimus.

Parapijietis.

Rėmėjos u darė rūpint L« išim
tinai mokyklos reikalą ir y- 
patingai k-ekvima mtiicsf da 
pildyti vaiką mokesčiu;.

musą sa'ėj bus “Kepurinis 
balius.”

B/'

BE

SU,

ROCKFORD, B.L
Paskutiniame mėnesiniame 

susirinkime Federacijos kuo
pa priėmė Marijoną Kolegi
jos Rėmėju pakvietimą daly
vauti jų seime ir nutari į tą 
seimą siųsti delegatą su anka.

Mūsų parapines mokyklos

39:

(lai. Vakare 7:30 vai. prasi
dėjo iškilmingi mišparai, ku- 

jiiuos laike gerb. prelatas M. 
K rušas;.asistavo kunigai Vai 

Jakaitis ii- Čužauskas. f atlai
dą užbaigimą atvyko labai 
daug svečūą kunigą 

-------------------- ' Chorus labai grumtai giedojo

WEST PULLMAN, ILL *: ,ravo;atvykę visi ( lneagos lietuviai 
vargonininkai, kurie, vado
vaujant komp. A. Poetui, pa- 
iiiėjo giedoti. Procesija, kurią

Praeitą ickmadienį tnrėjon 
labai pavykud merga* V* i s.»

Mergaičių Scdalieiįu pačia* diJieijos vn'dn-imą 
savo globon parapinį telefoną 
(su jo biloinis*. ___________

\ . *
Ateinančiu šeštadienio ir' 

sekmadien.o ' ūkanus kruta-1 

n.uosius paveikslus iŠ Lietu- 
\ių gyvenimo mūsą salėj yo 
<ks P. Milius.

Kitą šeštadienį Lapk-. 21 d

BUDAS
ATITAISYTI

RŪGŠČIUS VIDURIUS
Surugę viduriai, nevirškinimas, 

gesal. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną — rūgšties pervirš). Pilvo vidu
riai suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgi pilve Ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi 
tam alkalai yra Phillips Milk of 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikla tuoj. Viduriai 
atsitaiso. J penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesal, galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

Pažink Phillips Milk of Magnesia 
ir busi pabaigęs su senais budais. 
Tai malonus būdas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
perviršį.

Phillips Milk of Magnesia per 50 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir 50c. buteliai visose aptieko- 
se. Žiūrėk, kad tikrą gautum.

Koiesp.

Trumpos žinelės.
X Lapkričio 10 d. mūsą 

bažnyčioje baigės 40 vai. atlni

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis, 

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba

2328 W. 23 St.
J. Rimša

821 W. 34 Street
M. Šlikas

10555 S. State St.

39:

sudarė mokyklos vaikučiai, 
darė gražų įspūdį. Ačiū už tai 

Į seselėms kazimierietėins.
Ant gulo kleb. kun. A. Lin

kus padėkojo visiems prisidė-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
______________________________

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagflziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9400

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 8 iki 9 vai. •

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park >896

A. A. OLIS
' ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0382

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Uta.ro.. Ketv. ir Rubatos vakaro

=39

RAUGO’’ JUBILIEJINIS VAJUS EINA PIRMYN! 
50 TALKININKŲ SAKO:

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

ragina lietuvių visuomenę į didesnį lietuvių tautiška ir katalikišką veikimą.

JIE APLANKYS VISŲ LIETUVIŲ NAMUS

Jie padės jums užsirašyti vienatinį lietuvių katalikų dienraštį A- 
merikoje “DRAUGĄ.”

Atminkite, dienrašti^ “DRAUGAS” yra Jūsų DRAUGAS.
Dar ieškome Talkininkų. Šiandie rašykite i “Draugą” — Gausit 

Pilna Kreditą.

iiDRAUGAS
2334- So. Oakley Avė:

Chicago, Illinois ’Telefonas: ROOSEVELT 7791

/I

/

IŠKIRPKITE IR PRIBIŲSKITK —

APLIKACIJA

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
(lerb.:—

Malonėkite Įrašyti mane j "Draugo" Jubiliejinio Vajaus 
Talkininkų (arpą ir prisiųskite man visas reikalingas žinias.

Vardas.

Adresas

M lesi as

įstojimo diena

t
fti

A

=4
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DRAUGAS Penktadienis, Lapkr. 13, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
WEST PULLMAN, ILL.

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
jusienis prie pagražinimo 
laidų užbaigimo.

X Mūsų gerb. klebonas da
bar lanko parapiją, kad susi
pažinus su visais parapijie
čiais. Žmonės klebeną. malo
niai priima ir kaikurie teikia 
gausių aukų parap. reikalams.

XTaisant parapijos trobe
sius, ypač dedant naują “boi
lerį” į bažnyčios rūsį, labai 
daug dirbo šie mūsų kilnūs 
vyrai: V. Galdikas, K. Raila, 
D. Pučkorius ir kiti,

r.t-

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

niaus, w!k> are iii other things 
too, so tenacious of the Indv- 
European past. Apparently

present dweėling place since 
lndo-European times. lndeed, 
it has been made very pro-

THE MAINTENANCE OF I And i n the Smitlisonian Re-
THE BEST SOCIAL, ATHLE-! port, 1890, page 475 (Primi-
TIC, ETHICAL AND OTHER 
STAKDARDS INHERITED 

FROM OUR LITHUANIAN 
ANCESTORS AND THEIR 

INCORPORATION INTO 
OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

J. J. Kripas.

tliey liave preserved both the, bable, on the ground of lin- 
nanie and drink nearly as they guistics, natūrai science of

tive Tlomė of the Aryans, b\ 
Prof. Sayee) “In my adress to 
the anthropologieal section of 
the British Association in 
1887, I statė that in coimnon 
witli many other antlirospolo- Įj 
gists and comparative philolo- 
gists, I liad come to the con- 
clusion that the primitive 

bool' h°Ille ^ie AJ,yans was t° be

were thousands of years a- 
go”. And in the šame book on 
page 55, we read “And with- 
in this plain lived the Lithua
nians, who liave preserved 
more faitlifully than any other 
people on eartli the language

goograpgliy that the Lithua- 
nian stock has dwelt in its 
present location for at least 
5,000 years, which would ap- 
proximate the duration of the 
lndo-European period, so far 
a? it is known. Tnere is per-

and the cultural position as-' haps no tother part of Indo- 
suined for the preliisoric Eu-' European territory for which
ropeans. Not a scintilla of e- j there is so much evidence a- 
vidence... historical or linguis-, gainst autoochthonous, non-

This from the šame 
(page 44) seems very well to 
sumniarize the opinions of 

kurių inost modern conservative au- 
vardų neatsimenu. Tie vyrai Diors upon the subject. “Lin- Bender of Princeton Universi- 
savo darbu parapijai šutau- densclimidt says that we mušt ty has written several very

sought in Northwestern Euro-

Professor Harold Herrnan

tie, has been produced to in- 
dicate that the Lithuanians 

ihave ever stirred from tlieir

Indo — European predeces-
sors. >»

(Continued to-morrow)

pė daug pinigo.

ŠIANDIEN ir R YTOJ
Peoples Furniture Co

KRAUTUVES

SIULIJA DIDĮ

KAINŲ SUMAŽINIMĄ
Ant

RADI0, RAKANDŲ, .PEČIŲ, PLAUNAMŲ MAŠINŲ, 
BLANKETŲ ir Visokių Kitų Namams Reikmenų! 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nauji Radios 1932 Mados
R. C. A. V1CTOR kombinacijos Ra
ibo įrengti naujos mados gražiame 
kabinete. Su tūbom ir viskuo, ver
tės $300.00. Dabar $00,^0 
tik už.................

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

i give up the idea of an Aryan creditable books upon the Ar- 
'migration from the east (or yan language and has given 
Asia) as an old delusion de- us a Litliuanian dlctionary. 
rived from historical tradi- Uis scliolarly attainments vę- 

itions.” And again a little rv well speak for tliemselves. 
further: “ Lindenscmidt tea- Bet us pause for a brief in- 
ches us that it is only in teresting moment to listen to 

jaunametes 2ęortj1£rn Ltfęope that we bis conslusions. In his boook 
iind, in its highest develope- “Studies in Honor of Maurice 
ment, the characteristics of Bloomfield” on page 20, 21...

Žvalgas.

CICERO, ILL.
Jaunametes ruošias į darbą

Moterų Sų-gos 
(sųjungietės) rengaisi prie di 
dėlių darbų.

Tiktai KŪMSERVATYVBKSS, 
Draugiškas ir Saugus Bankas

The
Lapkričio 5 d. buvo susirin-'the energetic Aryan Rače. “It is clear that the prino

kusios į parapijos mokyklos VVliere tliese cahracteristics tive kome of the Indo-Euro- 
kambarj. Visos pilnos ener- are now chiefly developed is peans mušt have been a honey
gijos, būtent, J. Rasinskaitė, probably where they origina
li. Vaičiūnaitė, A. Labanaus- ted.”
kaitė, F. Šemet uis kaitė, B. -------------------------------------
Stulginskaitė, A. Ručinskaitė, į Pritaria geram darbui.
A. Junuskaitė, A. Karkauskai-' Rengiama “bunco party” 
tė, E. Aleksiunaitė, A. Kime-|kuri bus Šv. Antano parapi-

land and a land in wliich ho
ney abounded. (Note: There 
can be no doubt that the drink 
was familiar to practically all 
Indo-Europeans before tlieir 
separation). lt is interesting

MIDLAND NATIONAL BANK
of CHICAGO

Archer Avė. at Sacramento

Naujų Madų
GERIAUSIOS PLOVYKLĖS

Už žemiausias Kainas 
Nauja WOSS plovyk- $50,50 
Nauja THOR plovyk- $65,00 
Nauja MAYTAG plo- C Y0,50
Daugybės kitų už lygiai žemas kainas

liauskaitė, F. Zenewich ir A. ,os svet., lapkričio 27 d., įs- f0 nofe thaŲ wliile mead has 
Breidytė žada daug nuveikti įteigtam fondui, kuiis valgy- peen supplanted by bee or wi- 
savo kolonijoj; per vajų kiek-j dina vaikučius-bedarbių tėvų, everywhere else it
viena, prirašyti bent po dvi; randa žmonėse didelio pri-

Besikal- jautimo.
Renkant 'prizus”, visi no

riai duoda ir, be to savo, at
silankymu žada šį kįnų darbą

Prekybinės ir Taupymo Sąskaitos. 

Kasieriaus čekiai — Pinigų Santimas

naujas jaunametes.
is štili known to the Lithua-

Parlor Setai Parsiduoda 
Pusdykiai

Gražus naujas Mohair se
tas, tvirtai padarytas, 2
į!n?‘ai-$44.00Kaina tik

bajit joms sąyo reikalais, atėjo 
ir Ona Rašinskienė su M. Vai
čiūniene. Pastaroji plačiai aiš
kino apie jaunamečių veikimą, paremti.

Ši vakarą, lapkr. 13 d., 7; Darbu, patarimais prisideda 
vai. vakare visos jaunametė* į r didžiai gerb. kleb. kun. Vai- 
kviečiamos atsilankyti" į susi- ’ čiunas. Daug pritarimo tame 
rinkimą, nes turėsime išsi- 
ri/ikti globėjas. Jaunamečių 
susirinkimas įvyks prieš su
augusiųjų skyriaus sus-mą.

Elena Vaičiūnaitė,

darbe randama ir pas jauną 
profesijonalą Dr. P. Atkočiū
ną. Rengėjos — M. .Janušaus
kienė ir Ona Samsonaitė stro- 
p-iai darbuojas, kad pramoga

Jaunamečių korespondentė į kosėkmingiausiai pasisektų.
------------------- Reng.

KĄ DARYTI SU PINIGAIS?

PIRKITE PIRMUS
Morgicius

LIETUVIŲ NUOSAVYBIŲ

PADĖKONĖ

MARIJONA BELSKIENĖ
(l’o tėvais Navickaitė)

Mirė lapkričio 7, 1931, o po gedulingų pamald)) šv. Antano 
par bažnyčioj palaidota hv. Kazimiero kapinėse lapkričio 11 d. 
Kilusi i* Kaltinėnų miestelio, paliko lindinčius 4 dukteris Julljon* 
Kavaliauskienę po antru vyAn Rlngailienė, Liudviką. Rralzlenę. 
Justinų Sireikicne Ir I»oini<elę Turausklenę. du broliu Edmundų. 
Ir Leonardų, ir gimines.

r-elmr po liūdnų laidotuvių no,riule ISrelkSŪ gilios padėkas 
žodžius gori. klebonui kun. J. Valčunul už gedulingas pamaldas 
ir gražiai pritaikintų pamokslų, vargonininkams p-nams Mondci- 
kai, DaukSai ir giesmininkei p-nial 1’ieržynskicnel už Įspūdingų 
giedojimų. Toliau Širdingai dėknoiame Sv. imiSlij ir gėlių aukuu- 
tojams, grabneSInnis ir bažnyčios tarnams. Ačiū visiems gimi
nėms. kaimynams ir draugams, kurie lankė pašarvotų velionę 
namie, dalyvavo Sv. MiSiose ir lydėjo J kapines.

Dar kartų ačių Jums geraSirdžiai už visus jūsų paaitarnavi-
mus.

Galop (ariame ačiū už rūpestingų patarnavimą grali. S. P. 
Mažeikai.

O tau. musų motinėlę, per malonę Gailestingojo Dievo lai 
užSviečia amžinoji Šviesa.

Nuliūdę: DUKTERYS IR BROLIAI.

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

-
SEKAMI MORGIČIAI PARDAVIMUI MUSŲ OFISE:

Mūrinis bungalow, G kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, Marųuette Parke, vertės $8,500, pirmas morgicius $Q ,500 
Naujas mūrinis bungalow, 5 kamb., vertės $7,500, pir
mas morgicius užsibaigs į 3 metus ....... S2,OOO

- 3 aukštų mūrinis namas, vertės $5,500, West Side,
pirmas morgicius -užsibaigs į 3 metus ....................... $O ,ooo
l’/a aukšto mūrinis namas, West Side, vertės $5,(KM),
pirmas morgicius užsibaigs į 3 metus........................... $^ ,ooo
2 aukštų mūrinis namas, karštu vandeniu šildomas, 2 fialai po 5 
kambarius, Brigliton Parke, vertės $11,000, pirmas
morgicius ................ • ............................ ..............$4.500
Naujas mūrinis namas, Marquette Park, vertės
$60,000,* pirmas morgičiu ...................... *25,000
2 aukštų mūrinis kampinis namas, Brigliton Parke,
vertės $15,(MM), pirmas įįiorgičius .................................. $5.500
Naujas mūrinis bungalow, 6 kambarių, karštu vandeniu šildomas,
vertės $8,5(M), pirmas morgicius užsibaigs į 3 metus .... $Q 500 

. *

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt St. Phone Canal 1678-9

.... .„.-.u*______ ____ ____
... J , '•jtj?. Ai

.. ............ i

«. cr. .. iJj.

Labai didelės mieros, 
verti iki $50.00 po

ŠILDOMI PEČIAI
Naujausios Mados; pilnai parceliuoti, 
dėl visokio kuro, verti “f Q 
iki $35.00 po.............. -

■OO

VALGGMIMO KAMli SETU 
V4 .MAŽIAU NEGU 
MLMS KAINIOIA

Puikus 7 šmotaj setai,, didelis 
pailginamas stalas, 5 kėdės ir 
1 šeimininko kėdė. sėdynės ap 
muštos puikiu jacąuard. Re- 
guliarės vertės iki $7 5, 
dabar už

PILNAS LOVOS 
IŽ TIKTAI

Al TEITAS

Jūsų pasirinkimui kokio neofite 
didumo lova, garantuoti c oil 

springsai ir 45 sv. bovelninis ma-' 
trasas. Reguliarės vertės iki $25.
Dabar viskas tiktai už 12..95.

$12.95

Gasiniai Pečiai už Mažiau Kaip 
Pusę Kainos

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

i

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų 
Peoples Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną

gatavi pirkti
Į DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS

4ITT-U ARCHER AVĖ CM RICHMOMO ST 2B96-4O W. 63"! ST A MAPL£'*OO0 AWg

Kampas KI.IiiiioikI gan?*
’ Lafayette 3171

Kampos Maplcuood gatvės
Hemlock 8 400

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.

CHICAGO, ILL.
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CHICAGOJE
PIRMA MANO PAŽINTIS
SU MUSŲ DRUTORIUM

P JUOZU BANCEVIČIUM.

Aną dieną užėjęs į “Drau

/

DRAUGAS 5

įminti savo gimtasis kraštas. ILGAS MIEGAS 
j Tuoj atsiminimai po atsimini-! SUSTIPRINA KŪDIKĮ. 
, uio pradėjo plaukti jam į gal-1

D A K T A
"Musų kūdikis nubudindavo mus

— Bet ką Tamstą kalbi! Ašį vą, jr linksmai pasakojosi, d“^‘\uo°u *7^ parūpiu 'Tel Canal 6764 Re«. Repubiic s«*o/Telefonas Grovehin 8262
nesu visai jokis dzūkas! — at- kaip* su mano draugu, dabar- lorijos”. pasakė viena motina iš io- i 

._ t, . w. ..... , .. . wa. “R® to gerai miegojo Ir visiškaisake p. Bancevieius. tnuu kunigu, ganę kitados ar- atsinaujino”, vaikų specialistai reko-1 DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS
— Tai kodėl tokį vardą klius, kaip malonūs ir geri esą !

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. We»tern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793 t

DR. A. J. JAVOIŠ
*

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutart}

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Ofiso Tel. Vlctory 3687 . Į Gydytojas ir Chirurgas

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374 6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

GYDYTOJAS, CHIRUItUAS 
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
plotų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

anksto įsigija bilietus. Bilie-i 2130 WEST 22nd STREET 
tų galima gauti “Draugo” chicago
red. pas p. I. Sakalą.

X Ateinantį sekmadienį 
♦Vest Side’je nebus nė jokio 
parengimo. Dėl' to vakare visi1 
v estsidiečiai sueis Meldažio I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė 8avo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1930.

milijonui motinų žino. kad tas gry- 
yra davę! kunigo tėvai, kaip geri ir ma- j11111 augmenims, nekenksmingas vais-i

tas gelbsti vaikams ir kūdikiams i
Tamstai draugai
— ėmiau įdomauti. (lonūs buvę jo broliai, su ku-

laimės susitikti su pagarsėju- — Aš negaliu pasakyti, ko- mis jis draugavęs ir jaunys-. kVekvmio pakteto^Sgoku'fi 

siu Lietuvių drūtorium —(dėl taip mane praminė, bet aš tės dienas praleidęs... Žodžiu, tBCtJų-__________
Juozu Bancevičium, pramintu visai nesu jokis dzūkas... Aš atsiminimai

go” ofisą netikėtai turėjau

“Brapiežnu Dzūku”. Iš pirmo 
pamatymo drūtoriaus išvaiz
da mane sudomino: jo platūs 
pečiai, rankų raumens, kurie 
net pro apvalkalą prasimuš-

kilęs iš Suvalkijos, nuo Kal
varijos...

— Įdomu būtų žinoti, iš ku
rio kaimo, nes aš tenykščius 
vietas gana gerai pažįstu —

darni rodo nepaprastą jų iš- paklausiau jį.
lavinimą. Visa kūno sudėtis — Esu iš Sūsninkų kaimo, 
tokia stipri ir taip sklandžiai Kalvarijos par. 
sustatyta, tarsi iš plieno iš- Sūsninkų kaimą aš gerai
kalta. - I pažįstu. Tenai aš turėjau savo

Ne mažiau mane įdohiino ir klasės draugą, kuris dabar y- 
duotoji jam antroji pavardė į ra kunigu ir net čionai į A- 
“Drapiežnas Dzūkas”. Išgir-'meriką yra atvažiavęs dar 
dęs jį, taip vadinant, aš nė prieš karą... 
kiek neabejojau, jog jis esąs iš

PO atsiminimų parapijos salėj daug vestsi-
plaukte plaukė ir vieni už ki- rengias; važiuoti j.
tus malonesni, daugiau pri-' 
menanti Tėvynės' laukus, žmo
nes, darbus... Vai, koki jie 
malonūs, tie jaunųjų dienų sap 
nai, kad ir menkoje kaimie
čio bakūžėlėje sapnuoti!..

— Tai ką, Tamsta trini sa
vo partneriams kaulus ir tiek? salėn paklausyti gražaus kon-

pajuokavau aš. Icerto. Be saviškių, žada atvyk
lai tiesa, gana as jų esu daug ir svečių iš visų ko- 

pritrynęs per savo amžių. Da''lonįjųw Prašome! Vestsidiečiai
bar jau lyg kiek pradedu šen- bVečius lnoka gražiai priinitL 
ti. , ____________

— Bet... į dar ir dabar įsten- BELSKIO APTIEKA NAU
JOJ VIETOJ.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222

Rezidencija: 6828 So Richmond 
Avenuo Tel. Republic 7868 

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

> TeL Grovehill 1595
P. Bancevieius, išgirdęs ma

Dzūkų krašto. Todėl as, susi-i ne esant is tų kraštų, is kur g-įy paristi ne vieną... — pri
dūrė su visišku savo jėgomis

DR, A. L. YUŠKA
DR. J. P, POŠKA

3133 S. HALSTED STREET
pažinęs su juo, *tuoj ir pa-i ir jis yra kilęs, iš-džiaugsmo 
klausiau, iš kurio Dzūkijos! visas nušvito. Tąi mat, kaip 
krašto Tamsta esi? I kiekvienam brangu yra atsi-

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seradomis po pietų ir Nedėidieniais Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

tik susitarus , vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
2422 W. MARQUETTE ROAD 1 piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

• ' Šventadieniais pagal sutarimą.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

GRABORIAl:

pasitikėjimu. Marąuette Park. — šiomis
P. J. Bancevieius dabar dienomis plačiai žinomas ap- 

darbuojasi prie “Draugo va (įekorius p. Belskis perkėlė
aus, rengdamas imtynes >8avo aptįeką į gražų, moder- į liktosios g-vės kolonijoj, 1900 Te, Canal 0257

J. F. RADZIUS
’IGlAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4088.

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

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

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

y

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži Ro
ply**'a dykai.

3307 Aubum Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
URABORIUS IR

BALSAJffUOTOJAb
Turiu automobiline viso 

kieme reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBIJRN AVENUE 
Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f lm
4603 S. Marshfield Avenne 

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tai. Roosevalt ,7111

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago. III.

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DCL ŠERMENŲ

k-' $

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rasa 
patarnavimą, kuomet jis yna labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRJLB0RIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET 
VaL 2-4 ir 7-9 vai. vakareRes. Prospect 6559

DR. F. Z. ZALATOBIS
stymas nebuvo tolimas, nes’olisą. Po neilgos pertraukos Gydytojas ir Chirurgas 
tik į antrą gatvės pusę. Todėl ubu profesionalai vėl suėjo į 
senieji kostomeriai galės nau- vieną pastogę.
Jotis P-HO Belskio patarna-, GeriausioB kloties abiwu.

Rap.

‘Draugo” naudai rengiamuo-'niSk^ Dr Yuškos naniį, 2422 So. llalsted st., o Dr. Yuška 
W. Marąuette Rd.‘Persikrau-itame pat name turėjo savoe išvažiavimuose.

Kun. A. Petr

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandie paskutinė Auš
ros Vartų parapijos choro re- 
jeticija koncertui, kuris įvyks 
nedėlioj, lapkr. 15 d., M. Mel
dažio salėje, 7:30 vai. vaka
re. Be choro programoj daly 
vaus visa eilė įžymių Chiea- 
gos solistų -^solisčių: Roma
nas, Kudirka, Pažarskis, Ja
nušauskienė, Pieržinskienė/ši- 
diškiutė, komp. Pocius ir kiti.

Visi vestsidiečiai ruošias į 
nepaprastą koncertą.

X Lapkričio 22 d. prasidės 
parapijos paukščių bazaras ir 
baigsis vakare prieš Padėkoj 
dieną. Bazare už dešimtuką 
galima bus visą balių Padė
kos dienoje turėti.

X Visi manė, kad šaunusis 
M. S. 55 kp. vakaras — ban
ketas dešimtmečio sukaktu
vėms paminėti kuopai duos 
nuostolių. Pasirodė, kad vaka
ras pelno keletą dolerių davė. 
Vadinas, sąjungietės yra ge
ros ekonomės. x

X Į “Draugo” red. L. Ši
mučiui pagerbti rengiamą va
karą, lapkr. 22 d., Gimimo P.

vinių po senovei be jokių sau 
nepatogumų. v

Į

P-nas Belskis yra plačiai .ži
nomas Chicagos lietuvių pro
fesionalų tarpe. Jisai yra vie- J , - 
nas iš senesniųjų lietuvių ap- 
tiekininkų irs vienas sėkmin
giausių savo profesijos ir sa
vo biznio šakoje.

Per keletą metų p ilas Bel
skis turėjo aptieką Aštiunio-

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av< 
Calandoa: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

LAIŠKAI PAŠTE

)09 Gudeliui John 
515 Kraujaliui Augustui

DENTIST AI

Phone Boulevaid 7642

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITDSH, DPT.

LIETUVIS AKUT 
SPECIALISTAS

+ A.A.
PRANCIŠKUS POCIUS
mirė* lapkr. 10, 1931 ni„ 8 vai. 
ryto, sulaukęs pusafcižio. Kilo 
iš Raseinių Apskričio, Skirsne
munės Pa rap. Venslovlškių Kai 
mo. Amerikoje Išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame t.aliudlme 
moterį Antaniną 2 dukterį 
Prancišką ir Loretą, sūnų Bro
nislovą, brolj Juozą seser) Ve
roniką, Oekattienę, švogerj Jo
ną, pusseserę Prancišką Paže- 
žereck), 2 pusbroliu Pranciškų 
žereck), 2 pusbroliu Prancišką 
PetraltĮ ir jo moter) Ir Vikto
rą Pocių Ir gimines, o Lietuvoj 
brolj Jurgi ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1866 So. 
A vers avė, laidotuvės Įvyks su - 
baloj, lapkričio 14. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas J Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velto, 
nlo sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėtas 1 Sv. Kazimiero kapt. 
nes. ,

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

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Miuvu.m,

Brolis, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachąwlcz, Tel. Roosevelt 2515

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių kąrštj. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky- 
| klos vaikučiams.
I Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

j KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRl^tt- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
'Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SEKNĖR
LIETUVIS AKI V SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo I—-8

Nedėliomis: nu* 10 Iki 18.

Tei. Cicero <766

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. CanaJ 6222

DR. G. L BLOŽIS
DHMTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo B iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Qfiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St, 

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų 4r Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 1#—13 nuo 3—4 po

pietų: 7—8:8B vakare 
MedAllomla 1B Iki U

Telefonas Midway 2880

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingtou 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

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

DR. S. A. DOW1AI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomiz
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

1 Iki 4 Ir I Iki 8 v .t. 

Nedėliomlz nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 9036

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienir

TeL Hemlock 8700
TeL Prospect 0010

Boulevard 7688 
R« Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8

Tele. Cicero 1260

DR.GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki B 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

Vai.:

DR. P. P. ZAiiYS
DENTISTAS

30 EAST .llhli STREET
Kampus Wabosh Avenue 

Tel. Pullman 0856
Gazaa X-Ray, etc.

Phone Hemlock 2061

DR. JŪSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gaa Eltraction
Vai. B-B. Ned. 0-11 

0568 MO. WRMTBRN AVBL

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

11441 SOUTH 40 OOURT, OIOBBO. Il.I.INOIK 
Priešais lietuvių Sv. Antano Bažnyčią 
VaL: 9-12 ryto: 2-0 ir 7-9 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street
Teief. Wilmette 1B6 arba 

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

Ir Ketvergais vakare

DB. MAtffilGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 0 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 18 dieną

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie
; Rez. 6426 So. Californla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kai

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

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:30 vak 
Apart šventadienio ir Ketvirtadieni'

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų 

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge, iki 2 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Z

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339

Ofiso ir itss. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Res. Tel. Boul vOVl J

DR. BERTASH DR. NAIKELIf I
736 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
VaL: l->8 ir 4:M-8:M vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-0 vai. vakare 

Nsdėlloj susitarus Mad4it«J susitarus



C H I C A G O J E
ŽINUTĖS IŠ DIEVO AP 

VBIZDO PARAPIJOS.

X P. Rimkienė, gyv. 1930 
Union avė., šiomis dienomis 
gavo liūdną iš Lietuvos žinia 
apie mirtį savo tėvelio, a. a. 
j. Vilčinsko,. Varlaukės par. 
Tauragės apskr. Paliko liū
dinčius Lietuvoj moterį, sū
nus ir dukteris.

Ponia Rimkienė pavasarį 
rengėsi važiuoti j Lietuvą, 
.kad aplankius senus savo tė
velius. Bet Dievas kitaip surė 
dė.

Mes, kaimynai reiškiame p. 
Rimkienei užjautos.

Ponai Rimkai yra pavyzdin
gi katalikai; augina dvi duk
terį ir vieną sūnų. Dukterys 
priklauso prie parapijos cho
ro. Doros ir mandagios mer
gaitės. Myli savo tautą ir 
josios kalbą; didžiuojas tuo- 
nii, kad esą lietuvaitės.

X Pereito šeštadienio rytą 
A. Laurinaičio avalynių tai
symo “šapoj”, 1819 Union av., 
namų savininkė pastebėjo vi
duj šviesą. Durys buvo užra
kintos. Supratus, kad čia kas 
nors negera, pašaukė policiją, 
kuri, atplėšus duris, viduj ra
do Laurinaitį prie lovos ne
gyvą; šalę jo gulėjo ir revol- 
ris.

Nežinia ar saužudystę-pa
pildė, ar kokia nelaimė atsiti
ko.

Palaidotas 10 d. lapkričio 
šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis paliko žmoną, ku
li tuo tarpu išvažiavus atos- 
togoms pas savo dukterį ant 
ūkės, ir pirmosios moteries, 
kuri yra mirus, tris dukterie 
Lietuvoj.

f * _
X Visa parapija yra dėkin

ga gerb. kleb. kun. Vaitukai
čiui už surengimą šv. misijų ir 
pakvietimą įžymaus pamoksli
ninko, kun. Pauliuko, domi
ninkono, kuris gražiais savo 

•pamokslais žmones prie Dievo 
traukė.

PRAMOGA GRAŽAM 
TIKSLUI.

North Side. — Lapkričio 
17 d. Šv. Mykolo parap. svet. 1 
p. Emilija Andruškevičienė 
rengia “bunco party” geram 
tikslui. Tuo reikalu ir krei- J 
piasi daugiausiai prie Vyčių,'

PATARIMAS !
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJGS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocaliontan Mine Run 9A.75 tonas 
Pochnntan Liimp or F<g lOOfltonan 
lltark Be n d teinvp M.50 tonas
flrcen Valley Ijtimp 9.50 tonas

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, IU.

Moterų Są-gos kp. ir visų pa
žįstamų geradarių. Jei žaidi
mas anksčiau pasibaigs, bus 
smagūs lietuviški šokiai. Ti
kietai tiktai 35c. Dovanų bus 
daug ir gražių. Be to, bus ir 
skanių užkandžių. Tat visi 
nortlisidiečiai prašomi kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti. 
Negailėsite. t

X Artinasi parap banketas. 
Tikietai platinami, parap. cho 
ras ruošiasi. Bus gražus pro- 
gramėlis: dainų, kalbų.

X Lietuvos Vyčių 5 kuopos 
hasket-ball ratelis jau pradė
jo praktikas. Vyčių Lygos žai
dimai prasidės lapkr. 29 d., 
St. Philips gymnasium, So. 
Kedzie ir Jackson Blvd. Tiki
mos, kad mūsų ratelis bus je lietuvių-ukrainiečių pro- 
vienas iš geriausių, kad užims grame per radio stotį W9XAA 
pirmą vietą, liks čempijonas. (11840 kilocycles) tarpe 3 ir 

F-s. 4 vai. po pietų. Dainos bus
---------------------- girdimos ir iš WCFL stoties

GRAŽUS SUTARIMAS A. R. (970 kilocycles). Vakare p-lė 
DRAUGIJOJ | G. šidiškiutė' dainuos Aušros

Vartų parap. choro jubilėji-
Šv. Kazimiero akad. rėmėjų 

draugija jau baigia 13 gyva
vimo metus. Per visą tą laiką 
neįvyko jokio skandalo, jokio 
viešo kandžiojimosi narių tar
pe, kaip matome kitose moterų 
draugijose.

Visos narės dirba tos pačios 
minties bei idėjos vedinos, sek 
damos gražų sesučių pasišven
timo pavyzdį.

“Štai, suserga, ar tai Cen
tro ar skyriaus narė, kiekviena 
jų atjaučiama: meldžiamasi už 
jos sveikatą, laukiama grįž
tant darban. Žodžiu, mūsų 
tarpe yra seseriškas atjauti
mas.

Pav., pereitame susirinkime
grįžo iš po ilgos ligos darbuo- ------------
tis M. Šedienė. Visos ją džiaug Praeito antradienio vakarą 
smingai sutiko ir nuoširdžių Į iš stoties WGES. vėl džiugino 
jausmų nepavydėjo pareikšti. ' mus lietuvių radio programas, 

:----------------------

Rakandu Ispardanmas

Muaų dirbtuvėj Alų savaitę Kalite nusipirk 
tl Labai Pigiai frontlnlo kambario setų. 
Tas setas bus tikras papuošimas juųų 
frontlnlo kamb. Pasinaudoklt Šiais nepap
rastais bargenais; atvažiuokite j musų 
dirbtuvę Šiandie.

F.rontlniai Setai

$47.50
Radio su Gramafonu

$45.50

Midland Parlor Fumiture
And Manufaoturing Oompany

A. P ATĖJŪNAS, Savininke,
4140 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 7404

DAINUOS IŠ W9XAA RA- 
DIO STOTIES

P-lė G. šidiškiutė, viena įžy
miausių Chicagos lietuvių so
lisčių, užangažuota ateinantį 
sekmadienį dainuoti Pasauli
nės Parodos 1933 m. Chicago-

niam koncerte, Meldažio salė
je, West Side’je.

Tokie dalykai, nuoširdumas, 
pagarba viena kitai, teisingu
mas riša visas nares ir cemen
tuoja stiprią vienybę. O tos 
vienybės vaisiai gražūs. A. R. 
D. darbai, parengimai visuo
met visuomenėj randa didelio 
pritarimo. ,

Tat, gyvuokit, “jauskit ir 
mylėkit” ir darbuokitės toliau 
iš vien, brangios A.R.D. narės.

Valio, ir da sykį valio!
R.

LIETUVIŲ RADIO PRO
GRAMAS

D R I n u s s

kuliuos jau treti metai nuo-, 
latiuiai leidžia lietuvių įstai
ga — Peoples Fumiture kom
panija.

Sakomas prograimiSj buvo 
labai įvairus ir žingeidus pa- 
sik’ausyti; jis susidėjo iš rink
tinių dainų, muzikos, 
i; kitų įvairumų. Kiekvienas Dėl to, prašau visų mane 
daiyvis artistiškai išpildė savo tam dariai paremti, 
numerį. Jonas Romanas ar Pe-

Labai busiu dėkinga vi-i 
siems, kurie per mane užsisa- i

Iras Leonardas labai gražiai 
dainavo solo ir duetu Moterų
vie oje buvo pavartota plokš-.kis I)rauS4 > Laivą , nu’i j- 
.••lės, įdainuotos įžymių daini-!^lrks kn^> biliet^ i “D ” Jti i J

koncertą 24’ d. sausio.l inkių, būtent Lietuvos ope
ros artistės Januskaitės, Sipa
vičiūtės ir Rakauskienės Juok MILDOS TEATRAS PERĖJO
darys Galis Kepurė papasnko- 
,jo naujų ir skanių juokų.

Pi ogram’o pabaigoje prane 
šėjss trumpai kalbėjo apie 13 
metų “Armistiėe” dieną, reik
šdamas džiaugsmą tų, kurie iš 
kariuomenės grįžo namo svei
ki ir pareiškė užuojautos žo
džius tiems, kurią sūnus ne- 
b/'grįžo, kuriems “ Arnistice* 
<b-lp pervėlai atėjo. Progra
mą I aigė su muziko, kuria ka- 
rer. ?ai, arba ex-kareiviai, mėg 
s\a girdėti, būtent “Skrajo
janti kavalerija” (overturas).

Tuo baigtas gražus, patrau
kiantis klausytojus progra
mas.

Laukiame kito antradienio, 
kito lietuvių radio programų.

M. U is.

Gėda ant .gėdos būti katali
ku, o skaityti bedievišką laik
raštį.

SiUITES Elll llMimi
KETVERGE, PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ LAPKRIČIO-NOV. 12 -13 -14
Pirkdami dabar jus sutaupysite nuo 10 iki 40% ant DOLERIO

ATMINKIME, KAD

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

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

RADIO IŠPARDAVIMAS
ffl

SAVAITĖJ

PIRKIT IŠ

LIPSKIO KRAUTUVE
4916 WEST 14 STREET CICERO, ILL.

Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 2 v. p. pietų 
Į B — -k V B ........... fl =

ATSIŠAUKIMAS. į o svarbiausia, tai įvedė tvar- 
|ką.

Ramovos teatras po senovei 
atidaromas nuo 1:30 vai. po 
pietų, o Mildos nuo 6 vai. 
vak., tik šventėmis atidaro
mas nuo 1:30 vai. po pietų.

įžanga į Mildos teatrą yra 
pigesnė, negu į Ramovos.

PRANEŠIMAS.

Brighton Park. — Aš, O.'
Kazlauskienė, 4356 So. Rock-1 
veli St. stojau ir talką dien-Į 
įaščiui “Draugui” ir noriu 1 
nors kiek pasidarbuoti dėl ka 

juokų talikiškosios spaudos.

Į KITAS RANKAS duoda mažus užsakymus.
------------- j Šiuomi paaiškiname, kad su

Plačiai žinomas Mildos te- ™ažais užsakymais turime
atras šiomis dienomis perėjo Savininkas parduoda labai pigiai 

(Parkholm Place) 3 flatų nauja na- 
, .. , ,. ~ . , . mų po 5 kamb. Visi štymu apšildo-

kas, senasis Mildos teatro sa-i pūdyti, laigi atsipra- n,į modemiškas visais žvilgsniais, j-
šome tų musų geradėjų, kurie
gali jaustis apvilti. Užsaky- 
mus pildysime nemažesnius,

į kitas rankas. P-nas Satkaus-

a įninkąs, perleido ' Ramovos 
teatro bendrovei. Tai-gi da
bar plačiai žinomieji lietu
viams teatrai — Milda ir Ra-
mova — yra vienose rankose, je atvažiavusieji gali gauti po

Naujieji Mildos teatro savi
ninkai pagražino teatro vidų,

APTIEKA GRAND OPENING 
Pėtnyčioj ir Subatoj 

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

A. BELSKIS
Perkėlė vaistinę i naują Dr. Yuškos namą po num.

2422 WĖST MARQUETTE R0AD
Receptus išpildome pagal daktaro nurodymą

ė

žmonių . pataisė sveikatų, 

Kai pranešėme, kad is Ma Dttbar su tai8 valstal8 gaH dldj!tau.
'armos galime pfisla- skaudėjimus prašalint.

, Ir visus vidurių blogumus pataisyti,lyti Chicagos ir apylinkių he- T. A pro<iucts turi ir daug kito-
į tuviams miltų, tai užsakymą jklų valstl>-

v . . Reikalaukit aptieko.se arba iŠ T.gauta nemažai. Bet daugelis!a. n. Products.

perdaug išlaidų ir nėra biz
niuko išrokavimo tokius užsa-

kaip 300 svarų. Pačioje farmo-

tiek svarų, po kiek tik nori.
Fanuos vedėjas.

Penktadienis, Lapkr. 13, .1931

DAUGIAU NAUJĮI 
IŠRADIMŲ

r. a. d. I.umgag'o pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

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

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

mokėti $3,000, likusių po $35 mėn. 
Arba mainysiu j mažesnį namų. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”.

A*Z
%

R. ANŪRELIUNAS
(Marąuette Jeuelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

/

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

M. Z IŽAS
, Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina
7151 S. CALIFORNTA AVĖ.

Telefonas Hemlock 652$

Telef. Republic $89$

U. GRICIUS
GEftERALI? K0NTR AKTORIUS 
Statau naujus kaip muro taip It

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

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
,1 '

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RITT8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Aapoa Telef. 
i Hemlock 18$7

Namų Telef 

Republic B$88

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 124B _____
DOUGLAS ELECTRIC CO. !

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos Ir fikSdle-

rlal. įvedama elektrų 1 namus Ir 
dirbtuvės.
>199 S. Halsted Bt. ' t Angitla

aptieko.se

