
I

draugas 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dieprašlis Ame
rikoje.

r -K -U*.— .....

DRAUGAS 

The most influential 

Lithuanian Daily in 
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 272 ^334 80. Oakley Avenue CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 18 D., 1931 M.

3C A C O P Y ENTERED AS 8ECOND CLA88 M ATT E R MARCH JI. 1»1J. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH I, 187#
3c A COPY 

TeUfoiuu: Roosevelt 7791
METAI-VOL. XVI

VILNIUJE VYKSTA ŽYDU POGROMAI
T. S. TARYBA TARIASI, MANIMI- 

JOJ KAUTYNES
Vykdomos vieneriy mėty 

ginklavimosi paliaubos

J. VALSTYBĖSE NUMATOMI DIDESNI 
FEDERALINIAI MOKESČIAI

VILNIUJE RIAUŠES; 
105 SUŽEISTA

TURI SLAPTUS PO
SĖDŽIUS

KAUNAS, lapkr. 18.,— Vi- PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
lniuje plinta riaušės prieš žy- T- Sąjungos taryba turi slap
aus, anot gautų čia žinių. ^lls Posadžius. Sprendžia Ma-

ndžiūrijos klausimą.
Apie ano žydų parduotuvių Tat-yba prislpažįsta atlik,,, 

apdaužyta ir 105 asmenys su- sį didelę klaidų, nuskyrusi ja- 
žeista vakarykščiose riaušėse, ponams laiką apleisti okupuo-
kurios kilo iš universiteto.

KONFERENCIJA PRA
TĘSTA

tus Mandžiūrijos plotus. Ja
ponai nepaklausė ir taryba ne
žino, kas jai dabar daryti.

LONDONAS, lapkr. 17. - 
Indijos reikalais konferencija, 
kuri turėjo būt užbaigta lap

BOMBUOIA KINŲ 
POZICIJAS

TIENTSIN, Kinija, lapkr.
krivio 12 d., porai savaičių 18. — Kinų kariuomenės va- 
pratęsta. Anglijos vyriausybė das gen. Ma iš Tsitsihar’o

LIETUVIŲ BERNAIČIŲ KOLEGIJOS RŪMAS THOMPSON, CONN.

Prašome skaityti Įaprašymą 2 pusi.

MIRĖ PASIŽYMĖJĘS 
KRIKŠČIONIS

Plėšikai puolė Metropolitan 

State banką

PLĖŠIKAI NEGAVO 
NĖ CENTO

CHICAGOJE IŠKLAUSINĖTAS BUVUSIS 
SENATORIUS

PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
Prancūzijoj mirė buvusis pra
ncūzų kariuomenės kapitonas 
Magniez’as, kurs kitados dėl 
tikybinii) įsitikinimi) sunaiki
no savo karijerą tarnyboje.

Tas buvo ministerio Combe- 
s’o laikais, kada Prancūzijos 
yvriausvbė ėmęsi persekioti 
Bažnyčią. Kapitonas Magnie
z’as buvo su savo pulku St.

NEGALĖJO PATEKTI 
kaleJiman

J. Kazloskis 1 
dienį nuėjo i 
policijos nuovs 
iš deŽuruojanc?

>raėjusį šešta- 
Yeering gatvės 

ir reikalavo 
seržanto už-

~ » i , • i. . Omer’o mieste, kada jis gavonusprendė, kad sis tas turi praneša, kad japonu lakūnai . . J ®įsakymą su savo kareiviais išbūt atlikta Indijos klausimu, j paleido apie 20 bombų ir ap- 
K i tai p Indijoje kiltų naujos‘griovė kinų kavalerijos stovy- 
suirutės. klą Į vakarus nuo Tsitsihar’o.

GINKLAVIMOSI PA
LIAUBOS

SIUS DAUGIAU KA
RIUOMENĖS

ŽENEVĄ, lapkr. 17. — ^riė' TOKIJO, lapkr. 18. — Pa- 
ginklavimosi paliaubų viene-j skelbta, kad japonų vyriausy- 
riems metams prisidėjo apie bė pasiųs j Mandžiflriją dau- 
50 valstybių ir T. Sąjunga giau kariuomenės, 
paskelbė, kad paliaubos vyk-! ----------------------
domos. MOBILIZUOJAMI JAPO

NU LAKŪNAI
ŽEMES DREBĖJIMAS 

MEKSIKOJ TOKIJO, lapkr. 17. — Ja
ponijos imperatorius patvir-

versti bažnyčios duris, kad 
vy riausybės atstovai galėtų i- 
eiti į vidų ir surašyti inven
torių.

Kapitonas atsisakė vykdyti 
įsakymą. Už tai patrauktas 

karo teisman. Teisme jis sa
kė: “Už tą neklusnumą aš 
vienas atsakomingas. Būda
mas krikščionis širdimi, ver- 
čiau tegu būsiu sušaaidytas, 
negu atlikčiau šventvagystę.”

Teismas jį negarbingai pa
leido iš tarnybos. Po to jis 
pasiaukojo rašytojo darbui. 
Daug rašė apie moralinį ka-

daryti kalėjimam Kazloskis 
sakė, kad jis turi tik 25 cen
tus. To neužtenka nakvynei 
ir pusryčiams. Seržantas jį 

išvarė lauk.

Kiek palaukus Kazloskis 
grįžo į nuovadą su akmeniu 
rankoje. Jis atsiliepė į serža
ntą: “Jei neduosi man vietos1
kalėjime, „ štai tuojau sudau 
žysiu langą.”

Šįkart jis uždarytas. Ryto
jaus dieną teisėjas jį paleido.

Sąryšy su dvylikos Bain’o 
bankų likvidavimu apygardos 
teisme vakar išklausinėtas bu- 

1 vusis J. V. senatorius Denee- 
n’as. Iš jo nieko nepatirta a- 
pie ieškomus bankų turtus. 
Tik sužinota, kad. buvusis se
natorius keliuose Bain’o ban
kuose turėjo daug šėrų.

“Grand jury” savo keliu 
tardymui šaukia visų uždary
tų bankų direktorius ir virši
ninkus, kurie daugiau kaip 
puspenkto milijono dolerių 
skolingi bankams. Klausimas, 
kaip jie grąžins tas skolas.

Praėjusį antradienį lapkri
čio 17 d. apie 4:45 vai. vaka
re į lietuvių Metropolitan Sta 
te Banką \Yest Sidėj, prie 22- 
ros ir So. Leavitt g-vių, labai 
staigiai įsibrovė 4 plėšikai, at
kišę revolverius. Priešakyje 
buvo p. Julius Bronza ir ke
letas kostomerių. Už grotų di
rbo tarnautojai, kaip visada.

Visi banke esantieji, pama
tę nepaprastus kostomprius, 
puolė žemėn. Plėšikai bėgo 
pro prezidento deską, kad pa
tektų už groti) ir pasigrobtų 
pinigų. Bet pasitaikė taip, kart 
tos durys buvo uždarytos. 
Plėšikai šovė porą sykių j du

LIETUVOJE
ATRASTI VYTAUTO DI

DŽIOJO KAULAI

UŽ MERGAIČIŲ IŠNE- 
DORINIMĄ

KALBĖJO SU NEPA
ŽĮSTAMAIS

Už dviejų mergaičių išne- 
, dorinimą J. Carlson’as, 29 m. 
' amžiaus, teismo nubaustas 42 
; metus kalėti.

Mrs. Agnietė Starke ėjo už
mokėti 625 dolerius morgičio 
už savo namus. Vienoje gat-

APIPLĖŠTA PIENINĖ

Antrąkart apiplėšta Wie-

, MEXICO CITY, lapkr. 17. tino įsakymą tuojau sumobili- kvietimą ir tikėjimo gy-
— Pinotepos apylinkes, Oaxa-i zuoti japonų lakūnų korpusą; nim° ausimaas- 
ea valstybėje, vakar tris kar- ir su lėktuvais pasiųsti j Ma
tus ištiko smarkus žemės dre
bėjimas. Daug namą sugriau
ta.

ndžiūriją kovai su kinais. VALSTYBINĖS DARBO 
AGENTŪROS

TURKIJA SUVARŽO
IMPORTĄ

TARIASI SU PREZIDENTU, ~ ~I .ROMIA, lapkr. 17. — Ilnli- 
AVASIIINGTON, lapkr. 18. visam krašta

- Italijos užsienių reikalų valstybinea darbo agp.
mimsteris Dino Grandįturi, ntOrns, Paskelbta!,
pasitarimų su prezidentu Hoo- 

ver’iu Baltuose Rūmuose. 

Vakar jis visą dieną buvo

TSTANBULAS, lapkr. 17.
— Turkų vyriausybė nuspre
ndė suvaržyti kai kurių pre-’ užimtag viltais." Prieš vidu- 
kių įvežimą. Tas reikalinga dienį ministeris nuvyko į kra-
finansų subalansavimui.

DARŽAI KAIP VASARĄ

što kapines ir ten padėjo vai
niką ant nežinomo kareivio ka-i ' 'po.

vy nausv- 
bės sprendimas panaikinti vi
sas privačias dairbo agentūras 
ir nurodyta, kad darbdaviai, 
kuriems yra reikalingi darbi
ninkai, visuomet kreiptųsi į 
valstybines darbo agentūras.

vių šalia, jos sustojo automo-įland Dairy Co. įstaiga Evans- 
bilis, kuriam buvo du vyris- tone. Šįkart pagrobta 150 do-
kiai ir viena moteriškė. Vie
nas iš vyriškių ją paąišaukė 
ko tai paklausti. Mrs. Starke 
paklausė ir prisiartino prie 
sustojusio automobilio. Ta
da vyriškis atrėmė į jos krū

lerių.

APLEIDO KORONERIO 
VIETĄ

Dr. Bundesen’as atsistaty-

BISHOP HTLL, UI., lapkr.. AUDRA ATLANTIKE 
18. Nepaprastai šiltas o- 
ras labai paveikė vietos dar
žus. Iš naujo ėmė žaliuoti sa

NEW YORK, lapkr. 17. —
Atlantiko vandėnyne kelinta 

lotos, svogūnai ir kitos daržo- diena siaučia nepaprasta au- 
vės. Net ganyklose atsirado dra. Visi į ^Ameriką plaukian- 
daugiau žolės. Vietomis antrą- tieji garlaiviai žymiai vėluo- 
kart pražydo rožės. jasi.

POŽEMINIAI TELEFONO 
KABELIAI

“Dz. Wil.” rašo, kad Vil
niuje skubiai įtaisomi požemi
niai telefono kabeliai. Vilniaus 
paštų telegrafų direkcija tvir
tina, kad ligi 1933 metų visa
me Vilniuje jau bus požemi-

tinę revolverį, atėmė pinigus dino iš Cook’o apskrities ko- 
ir visi nuvažiavo savo keliais.! ronerio vietos. Jo vietą užims

________________ _ j E. J. Walsh’as.
SUIMTI DU PLĖŠIKAI Į Dr. Bundesen’as pasiliks iš- 

--------- - i imtinai Chieagos sveikatos de-
Micbigan gatvėje, vidumie-* partamento komisijonieriumi.

sty, du jauni plėšikai atrėmė ----------------------
revolverius į vienos parduo-' SUMANYMAS DIDINTU 
tuvės pasiuntinį su pinigais.1 MOKESČIUS
Taip jj vedėsi pro žmones į i IVASHINGTON, lapkr. 17. 
atokesnę vietą, kad iš jo at-— Kongreso atstovų respu- 
imtų nešamus j banką pini- blikonų vadai planuoja didi- 
gus. j nti valstybinius mokesčius,

Šį nepaprastą žygiavimą pa kad ateinančiais /metais būtų 
stebėjo poliemonas. Einantie- padengtas poros milijonų do
mi visiems trims įsakė austo- lerių nepriteklius ižde. Nau- 
ti. Paleidę savo auką plėši-;jų mokesčių šaltiniai dar ne
kai ėmėi bėgti. Bet veikiai su- žinomi. Rasi, apie tai pagal

vos pats prezidentas.

ris, bet durys neatsidarė. To-, 
bau bandė laužtis. Bet tuo ta
rpu užpakaly esantis banko 
prezidentas p. Jonas Brenza 
sušuko griebtis šautuvą.

Tąsyk vienas iš plėšikų su
šuki, kad būs paleista ugnils 
ir “bėkim lauk.” Ir visi išbė
go. Lauke jų laukė automobi
lis su pasirengusiu šoferiu, 
kurs laukė maiši) su pinigais. 
Bet sulaukė draugi) be cento.

Metropolitan State Bank at
silaikė prieš biznio depresiją. 
Dabar atlaikė plėšikų puoli
mą.

Sveikiname, p. J. Brenzą, 
banko prezidentą, ii’ visus jop
banko tarnautojus, atlaikiusius 
plėšikų ataką!

Ligi šiol neturėta tikri) ži
nių apie Vytauto Didžiojo ka
pą ir tikslią jo palaidojimo 
vietą. Dabar Vilniuje atrasti'1 
jo kaulai: galvos kaukuole ir 
šarvai.

Pasirodo, Kad 1650—1658 
metais rusų kariuomenė iš
griovė katedroje Vytauto rū
sį, kuriame buvo Vytautas pa
laidotas. Tuometinis Vilniaus 
vyskupas, norėdamas išgelbėti 
Vytauto palaikus, užkasė juos 
prie karaliaus Aleksandro ir 
karalienės Elžbietos ir Barbo
ros palaikų.

Šitas netikėtas atradimas la 
bai svarbus Lietuvos istorijai 
ir nušviečia kai kuriuos neaiš
kumus. Vytauto Didžiojo pa
laikai atrasti po to, kai kate
droje nesenai buvo atrasti ka
raliaus Aleksandro palaikai.

pasiūlymais ir kitokio plauko 
žmonių išnaudotojų. Taip pat 
atsilanko ir daug apgavikų. 
Žmonės, ne kartą apgaunami, 
kratosi ti) neprašytų svečių, 
kartais net i kiemą neįsileid
žia, e jei įsibruka i trobą — 
lauk veja. Tačiau apgavikai, 
tikru lenkišku apsukrumu, ka
rtais ir atsargius žmones mo
ka apeiti. Štai nesenai oku
pantų policija suėmė kažin ko
kį Henrikevičių, kuris apga
vo apie 300 ūkininkų. Jis pla
tino kaimiečių tarpe vadina
mas obligacijas paskolai gau
ti ir apgaulingu būdu išvilio
jo geroką sumą pinigų.' “Tr.”

JAPONAI NUKENTĖJO 
MANDŽIŪRIJOJ

POPIERIAUS FABRIKAS

Popieriaus fabrikas Petra
šiūnuose, šalia Kauno, jau bai
gtas statyti. Šį mėnesį turėjo 
būti galutinai įrengtas ir tu
rėjo būti pradėta popieriaus 
gamyba. Pirmoje eilėje bus 
gaminamas laikraštinis ir ra
šomasis popierius. Per metus 
fabrikas pagamins 8 milijonus 
svarų popieriaus; tam bus su
vartota 8000 kietmetrių mal
kų. Fabrikas su visais įrengi
mais atsieis 8 milijonus litų.

TSITSIHARAS, Mandžiūri- 
ja, lapkr. 17. — Ofieijalinė- 
mis kinų žiniomis, kinų gene
rolo Ma kariuomenė kovos me
tu apsiautė vieną japonų ka
riuomenės sparną ir sunaiki
no. *

Apie 60 japonų kareivių nu
kauta ir apie 500 paimta ne
laisvėn. Kinams teko dvi ja
ponų lauko patrankos ir ne
maža amunicijos.

Tai įvyko Angnnehi’o mie
sto apylinkėse.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatomas 

gražus oras; šalčiau.

PINIGŲ VERTĖ

APGAVIKAI

Okupuotos Lietuvos kaimuo 
se nuolat lankosi iŠ Lenkijos 
atsibastę įvairūs smulkūs pir
kliai, agentai su visokiausiais

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.78 
Prancūzijos 100 fr. 3.98 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 m r K 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.17
23.80
13.95
19.55niai telefono kabeliai. “Tr.” imti
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tru kartu apsvarstytą sumanymą šiais metais 
įgyvendinti. Jei tam tikros rūšies spauda šį 
svarbų žygį paneigia, prieš katalikų universi
tetą bando kalbėti, tai jie nepateisina savęs, 
savo garbės, kaipo žmogiškos esybės buvimų 
kultūringame pasaulyje. Katalikų universite
tai visuose kraštuose auga, klesti. XIX am
žius atnešė kultūrinio apsisprendimo laisvę. 
Tas amžius matė didelį katalikų universi
tetų augimų visame pasaulyje, baugiausia 
jų yra Amerikos Jungtinėse valstybėse,. priti
kai tomą net 20. Be to, Kanadoje yra 3, Čilėje 
— 1, Argentinoje — 1; Maniloje, Beirute, To
kio ir kitur. Europoje katalikų universitetai

SVEČIUOSE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, GONN.).

(Tęsinys) [eiti į puikų priaugi, kuris
Miela, be abejo, gerajam Jė- "ustR'si“ »U« prySakio

zui gyventi šioje Šventykloje,1foline jo pn.-e liu
kui- tiekos žinomų širdys susi-j'est“ balt0“ Kroll'fe- kurių i.- 
dėjusios išvien stengėsi paga-|
minti čia tinkamų ir malo
nių savo Viešpačiui būstynę!

stipinėliai ir šuleliai ištekinti 
taip gležnai ir skoningai, 
kad jauti visame kame artis
to — mokovo rankos palytė
jimų.
Ties viduriu, ties durimi, gal

Kur jaunuoliai, tie, kur', jos 

Jėzus taip labai visuomet mėg 
ne taip greit steigiami, bet vis tik jų yra ne- |daV0 rytais ir vakarais daž- 
mažas skaičius. Italijoje katalikų, universitetų j nai. renkasi ir galingais bei kel dvidešimtį ar dau-
galėjo įsteigti esant fašistų režimui-. Ta ka- i skardžiais savo balsais garbi- ®^aa žingsnių, piiangis pii- 
talikų universitetų steigimo banga liejasi (lel na savo Viešpatį ir Jo Šv. Mo- lieI1Stas lubomis. Šios lubos 
to, kad šiandien statoma pavojun katalikams | tinų Marijų! i remiasi ant aštuonių didžiau

DIENOS KLAUS4MA*

KATALIKAI IR AUKŠTOSIOS 
i MOKYKLOS

Prof. l)r. K. Pakštas, savo laiku buvęs 
“Draugo” redaktorius ir įžymus mūsų visuo
menės veikėjas, energingai darbuojasi kata
likų universiteto steigimo reikalais. “Mūsų 
Laikraštis” pati uodą prof. Pakšto įdomios 
paskaitos, skaitytos KVC konferencijoj su
traukų.

i M
Katalikų universiteto steigimo reikalas, 

tai nėra naujas sumanymas. Jau 1916 m. Lie
tuvos Katalikų Federacijos kongrese Ameri
koje kilo toks pasiūlymas. 1921 m. buvo su
manyta steigti Lietuvos universitetų. Vieni 
sakė steigti valstybinį, kiti privatiškų; vieni 
tokį, kiti tokį. Tam tikslui jau kai kur net 
buvę sudėta lėšų. Bet kada atėjo laikas stei
gti pirmąjį Lietuvos universitetų, seime bu
vo kilę didelį ginčiai. Tada katalikai nusilei
do, nors turėjo seime daugumų. Jie skaitėsi 
ir su kitomis visuomenės grupėmis. Daugiau
sia ir dėl praktiškų sumetimų katalikų uni
versiteto nesteigė, tų klausimų atidėjo neto
limai ateičiai, o pasitenkino vienu dvilypiu 
Teologijos-Filosofijos fakultetu. Katalikai tų 
didelį nusileidimų padarė tikėdamiesi, kad 
tas mažas jų reikalavimas nebus dar suma
žintas, bet priešingai, kad jis galės dar didėti 
ir pilnai išpiešti savo veikimų. Bet vėliau, kai 
katalikai liko skaudžiai apvilti, Teologijos- 
Filosofijos fakultetas įkurtas įstatymo tvar
koje, Lietuvos Episkopato (Bažnytinės) vy
resnybės pakartotinai apribotas, Konkordatu 
paimtas į Šv. Tėvo globų, Jo apdovanotas pla
čiomis teisėmis, kokiomis naudojasi visi ka
talikų universitetai ir fakultetai, pagaliau, 
gausingai katalikų jaunuomenės lankomas 
buvo sureformuotas, susiaurintas. Todėl ne
nuostabu, kad katalikai dėl savo universite
to steigimo sielojasi ir privalo rūpintis.

Visos
vo universiteto, negalės atlikti šventus, KiL visus kambarius, kurių iš viso ^Os Loliumnos yra labai auks
inus užsimojimus, uždavinius ir nepajėgs pnskaitoma apie 40. Šalia put lus “ siekiančios net antro 
nusmaugti įniršusį'bedievybės slibinų, kuris ; koplytėlės, beveik durys su S'y'enimo stogų. Jos išmargin- 
kiekvienu atveju tyko vis daugiau ir daugiau 1 durimis sudurmu, didelis pali
auki) praryti. O katalikybė yra didžiausia, gUs kambarys — tai kolegijos

gyvybės klausimas. Katalikai neturėdami sa- Iš čia ėjome aplinkui per šių koliumnų (šulų).

tos nuo viršaus žemyn einan-

Trečiadienis, Lapkr. 18, 1931

Kun. K. Jenkus, Šv. Petro par. Bostone vikaras, kuris
čiais lovelių pavidalo rėžiais. ! energingai darbuojasi jaunimo tarpe. Šis jaunas veikėjas-- ku-

jungėja. Viduramžy buvo persunkus visus knygynas. Pasieniais sustaty- Apačioje užsibaigia stambiu- nigu įšventintas praėjusį pavasarį.
gyveninio reiškinius: literatūrų, medicinų, tos kelios didelės, dailaus išdir'nas keturkampėmis papėdė- - —- -—-—; —
gamtų ir t. t. - Ibimo spintos knygoms ir kito- jinis; 0 vir§ūnės palubėse iš- 'galima sutalpinti lengvai apie nu. Virtuves

Lietuva turi būti, katalikiška, turi grįžti į kiems mokslo dalykams sūdė-j T*uo^os puikiausiais įvairių 1 žmonių. u 8 a> 11 ne ‘ »
katalikybė. Nedvejotinai galime sulaukti Į ti. Viduje salės didelis stalas. PaPy pavidalo drožiniais. \ a- £razU8>
naujų gadynę, šviesius katalikams laikus tik j Šviesos kaip lauke, nes iš dvie !^nask gryniausi° korintiškjo tyty esame ma ę 
per katalikų universitetų. Todėl katalikai du- jų pusių eina

įrengimas, nors 
apie tai nusima- 

kaip ir tie, kuriuos 'nau, bet sprendžiant iš viso 
Mokiniai ir! ko, yra atatinkamas milijonie-

dideliausi lan- ls^kaU8 koliuuinos. Kiek tokių mokyto,jai valgo karty viena- rių gyvenimui.
kaip durys/ — jkoliumną padarymas galėju kambaryje ir tų pat val-| Šie visi kambariai, kuriuos

bar katalikų universiteto steigimo reikalu ne- !gai. Jie atrodo kaip dury

gali kaž ko dar laukti. Pažadėjimai vistiek‘nuo lubų ligi pat grindų. Mo-ia^e^ sunku pasakyti.
.J Tik kiekvienam aišku, kad la !kl8 Pne nedidelių stalelių palieka pažadėjimais, o ne ištesėjimais.

Apgailėtina, kad atsiranda žmoni ų^ k u
rie kovoja prieš katalikams niekieno neužgin
čiįamas, tikrai priklausomas teises ir laisvę.1 niųjų gerokai pabarti už tvar- 
Kur yra kultūrinė autonomija (teisė kultu-' kos nesilaikymų, 
rimuose reikaluose laisvai tvarkytis, apsis-! Toliau eina dideli ir bra.i-
pręsti), nors esant įvairiausių žmonių tipų, giai įrengtas, svečių kamba-, bario, eina taip pat didokas virtuvė ir tarnams dirbamieji 
bet yra didžiausia tautinė vienybe. Jungti- i ryS. čia durimis galima iš- valgomasis .kambary®. Jame Keli jie yra, nė neatmenu ge- 
nėse Amerikos Valstybėse, Anglijoj, Belgijo

kiniai jais dažnai ir naudoja 
si vieton durų, nors ne kartų 
už tai gauna iš savo vyres-

bai brangiai.

Bet apie išorinę, rūmų iš
vaizdų dar vėliau kalbėsime, 
dabar grįžkime į vidų.

Šalia didžiulio svečių kuni

gį. Valgytojai susėda po pen- išskaičiavau, tai vis apatinia
me gyvenime ir tik vienoje ka

je, Olandijoje ir kitur katalikai naudojasi 
kultūrine apsisprendimo laisve, bet ten visuo
meninėse grupėse didžiausias sugyvenimas.

gai klases. Kunigų stalas kiek ridorio pusėje. Antroje puse-
ilgesnis, lengvai čia gali su- je vėl visa eilė gražiausių
sėsti koki šeši valgytojai iš kambarių. Tuoj prie virtuvės
vienos pusės. kampinis kambarys — seniau

m . v , • . biliardo kambarys. Didelis ke-Tuojau uz valgomojo eina . . v. . .
turkampis, turįs ^įaip ir taip

si.latų ir koloniji) mokyklos. Belgijoje sočia- vanos, testamentai ir kitos pajamos susidarys. Į

po kokias 25—28 pėdas. Visa: 
[ir grindys, ir lubos, ir sienoA, 
ir langai, ir durys labai artis-

listui esant švietimo ministeriu, katalikų Šveicarijoje Friburgo kataliki) universitetų Į

Ten nė kiek nesumažėja tautinė vienybė, bet šalpų.
ppeSingai, — padidėja.

Gi universitetas, kad bus nors ir mažas,
privatinis, tik svarbu, kad bus gerai pastaty
tas. Belgijoje yra 2 privatiniai ir 2 valstybi
niai universitetai, bet privatiniai konkuruoja

tiškai padaryti ir iš brangaus

universitetas gaudavo didelę

Didelį universitetų įkurti nėra reikalo. 
Galės palengva augti, stiprėti. Tik tam rei
kia nevieno, bet visų pajėgų. Namų klausi
mas išspręstas. Knygyno klausimas išrištas. 
Be to galima tikėtis, kad knygų dovanai sii-

valstybiiiius, nes jie geriau gyvuoja, veikia, j plauks iš užsienio. Profesorių atlyginimas. 
Belgijoje katalikų universitetas Liuvene į- žinoma, anaiptol nesulygs su valstybinio un.- 
kurtas 1835 m. Pradėjo veikti turėdamas versiteto algomis. Konkurencijų valstybiniam 
13 profesorių ir 86 studentus. Piniginiais jo universitetui nelaikysim. Jei valstybinis uni- 
reikalais rūpinosi Belgijos vyskupai, skelbda- versitetas reikš daugiau produktingumo, tai 
rni rinkliavas bažnyčiose. Iš tokio mažo uni- tautai džiaugsmas.
versiteto išaugo teologijos, filosofijos, teisių Prof. Pakštas savo paskaitoje teisingai 
ir medicinos fakultetai, filosofijos institutas, į pabrėžė, kad:
kalnakasių, žemės ūkio, meno, manufaktū* “Katalikų universitetas Lietuvoje i.'-si-

valstybės pu- 1‘maža dalelė gyventojų išlaiko. Katalikybė ir 
! mūsų krašte tik per katalikų universitetų ga

lės atsispirti prieš bolševizmų. Tad sukaup
kime visas pajėgas vardan Dievo ir Tėvynė.'.

• Tai bus visuotinoji auka Aukščiausiajam pa- 
: šaulio Kūrėjui. Pradėkime kilnų kūrybini 

darbų visi. Tų darbų reikia surišti su karšta 
malda. O sušvis ištesėjimas ir laimėjimas su 
darbininko rankomis ir pranašo ugnim.” _ 

Smagu yra pabrėžti, kad mūsų buvę.-- vei
kėjas taip gyvai rūpinasi kataliki) universi- 
leto įsteigimu Lietuvoje. Kiek mums žinoma,' 
ir amerikiečiai tuo reikalu yra susidomėję

medžio. Apie šio kambario į- 
rengimų vienas inteligentas, 
nusimanųs apie Amerikos dar
bus, išsireiškė šitaip: “Kad 
aš gaučiau tuos pinigus, kurie 
sudėti į įrengimų šito kamba
rio, tai būčiau pakankamai 
turtingas ir dar savo vaikams 
turto palikčiau.”

(Bus daugiau)

Lenkijoj įvesti nauji kariški 
mokesčiai. Mokesčius turės mo 

Bostono lietučiai katalikai ir aukas jau pra- keti suaugę- Lenkijos piliečiai 
dėjo rinkti Lietuvos katalikų universitet’.’. vyrai, kurie dėl kurių nors 
Tikimės, kad ir kitos kolonijos jų gražų pa- priežasčių atleidžiami nuo ka

ros, architektūros, elektros, prekybos, kon- laikys aukomis ir pasišventimu. Be to, dar do vyzdį paseks ro prievolės. Tr.”

AR LIETUVOS ŪKININKAS DARO 
PAŽANGI?

(Pabaiga)
Šis bankas pradeda duoti 

ūkininkams ilgametes paskolas (ligi 15 
metų) su labai žemu ir pakeliamu (6% 
m.) nuošimčiu. Šitokis reiškinys labai 
džiugina Lietuvos ūkininkų ir nuo šio 
laiko jis pradeda galvų kelti žymiai auk- 
štyn, jis pradeda spartesniais žingsniais 
eiti ir tobulinti savo ūkį. Kiek apsitvar
kęs ūkį ir gaudamas prieinamos paskolos, 
ūkininkas susidomi ir tuo, kų agronomas 
ir ūkio žinovas per spaudų ar šiaip kal
ba ir nurodo. Jis pats pradeda gyviau 
galvoti ir orientuotis, jis pats, net' mėgi
na ištirti pelningiausius ūkio Šaltinius ii 
kryptį; todėl jis aiškiau ir pakrypsta 
prie dviejų ūkio šakų, tai pieno, gyvulių 
ūkio ar tai prie javų ūkio. Bet, likus fu 
kininkams vieniems, ir čia būtų buvę 
sunku surasti sąžiningas pirkėjas jo ūkio 
produktams ir patiekiamam. 'Todėl vy
riausybė imasi remti ir padeda"šiame ga
na svarbiame, ūkininkų nuo per diilelio 
išnaudojimo apd raudinančiame reikale. 
Šiam tikslui.ji nesigaili duoti prieina
mi) paskolų toms prekybiško pobūdžio

lietuviškoms draugijoms kurios steigiu 
pieno produktų apdirbimo punktus, ka
nos rūpinasi mūsų ūkio produktų išveži
mu užsienin, — žodžiu toms draugijoms- 
kurios pačios domisi ne vien pelnu, bet 
ir tuo, kad krašto ūkis pasiektų pilno 
produktingumo ir žydėjimo. Šitokios dr- 
jos iš tikro laiko labai glaudų kontaktų 
su vyriausybe ir reguliuoja, nustato pa
kankamai palankias ūkio produktams kai 
nas. Žinoma, šiuo pasaulinio ūkio krizio 
metu, šios kainos yra labai, žemos, bet 
iš tiesų jos kitokiomis nei būti negali.

Kadangi javų kainos, palyginti, ilgų 
laiką buvo jau pakankamai mažos, tiri 
šiuo laiku galima aiškiai pastebėti, kad 
ūkininkai labiau tolsta nuo javų ūkio ir 
gana- greitai krypsta prie gyvulių, ypa
tingai' kiaulių, o kabiausiai tai prie pieno 
ūkio. Krypimų prie pieno’ūkio dar galima 
išaiškinti' ta aplinkybe, kad pieno produk
tų teikimas, pardavimas turi labai palan
kias sąlygas ir dirvų; nes iš tikro šiandien 
ne tik bažnytkiemiuose, valsčiuose galima 
rasti pieno apdirbimo centrai, vietos., ma
šinos, bet net ir didesniuose kaimuose, bu
vusiuose dvarų centruose. Krypdami į pie 
no ūkį, šiandieninių ūkininkų dauguma ir 
turi dvigubai ar puaactro karto daugiau 
karvių negu prieš karą turėjo. Norėdama

mūsų gyvulių, ypač raguočių, kiaulių ir 
arklių veislę pagerinti, jau nuo senai vy
riausybė buvo mėginus mūsų kraštan į 
vežti iš užsienio (importuoti) gyvulių. Iš 
tikro jų ir buvo nemaža įvežta, pargaben
ta. Bet ūkininkų dauguma kažkaip nela
bai tuo susidomėjo, nors įvežtų gyvulių į- 
gijimui ir pasinaudojimui sąlygos, aplin
kybės buvo ūkininkams palankios ir tin
kamos.

Kad Lietuvos ūkininkas yra pasiekęs 
aukštesnio ūkiško laipsnio būvio, matyti 
ne vien iš jo produktų tiekimo organiza
cijos, tvarkos, bet ir iš išorės, tai jo tro
besių. Jei prieš karų mūsų ūkinniko 'do
gus puošė nušepę, apsamanoję šiaudai tai 
šiandien daugelyje vietų vietoj šių mes 
matome ar tai žibančios skardos (blėkės) 
ar tai cemento plytelių ar kitus lygiai gra
žius ir patogius stogus. Tiesa, nors jis šian 
dien dar nestato trobesių iš plytų, kaip lai 
daro jo kaimynas Vokietijos ‘ostpreisus’; 
to jis padaryti negali dėl gyvenamo ūkiš
ko krizio ir blogų kelių, bet užtat jau sta
tomos troboa yra pakankamai erdvios, 
praktiškos ir pilnai negudrių praeitį nus
telbiančios. Trobos javams turi*būti ypač 
etxivios dėl toj kad javų kūlimui ūkininkų 
daugumas naudoja ne spragilus ir arklius, 
bet motorus, kurie tarnauja didelėms mo

derniškoms mašinoms. Ir šitokia ūkininko 
pažanga ne tik leidžiasi aiškiai pastebėti 
vien grynai ūkio srytyje jo santvarkoj, bet į 
ji matyti, vaizdžiai matyti ir jo paties iš- į 
gudrėjinie, apšvietimo pakilime, tariant -- 
protinės kultūros aukštyje. Šiandien sun
ku rasti ūkininkų, kuris nesektų spaudos 
ii laikraščių neskaitytų. Laikų ūkininkui 
laikraštis tai didelė sekmadienio ar šven- į 
tadienio pramoga ir jis juos skaito taip 1 
kruopščiai ir godžiai, kad net sunku laik- j 
raštyje rasti tokia vietelė, kuri būtų ne- i 
perskaityta ir nepastebėta. Ne vienas iš į 
ūkininkų jau turi įsitaisęs ir radijų. Radi
jų daugiausia patarnauja ir vertinamas 
tuo, kad jis visuomet kalba 'apie galimas į 
oro perminąs ir apie rytojaus orų. Labai 
didelio susidomėjimo ūkininkai rodo ir 
kas keleri metai rengiamomis žemės ūkio 
ir pramonės parodomis. Šios parodos dau
giausia rengiamos Kaune. Šiuo laiku jau 
Kaunas tikrai būna ūkininkų užimtas, o- 
kupuotas. Į šias parodas ūkininkai keliau
ja taip gausiui, kad net mūsų susisiekimo 
priemonės, geležinkeliai Ir autobusai atro-. 
do jjer silpni, kad galėtų visus keliaujan
čius patenkinti. Čia atsitinka taip, kad ke
leivinių vagonų trūkstant, kiti turi ten
kintis tuo, kad gauna dar vietos prekių ar 
kitokiuose vagonuose.

Parodžius kiek pasitenkinimo dėl mū
sų ūkininkų pažangos, vis tik reikia pri
pažinti, kad daugelis iš jų turi dar skolų 
ir ypač Žemes Bankui. Bet kadangi šios 
skolos yra duotos ūkininkams palankio
mis sąlygomis — tai ir reikia tikėti, kad 
praėjus žemės ūkio krizini, kitaip blo
giems metams, jiems pasiseks ir jomis 
visai nusikratyti.

Negalima sakyti, kad visi Lietuvos 
ūkininkai savo ūkišku laimėjimu ir pažan
ga būtų lygūs. Kaip visada, taip ir šiuo 
laiku suvalkiečiai yra žymiau į priekį pa
žengę, negu visi kiti mūsų krašto ūkiniu- < 
kai. Naujakuriai, žinoma, be savo kaltės, 
dar taip pat stovi žemiau seno, prityrusio 
ir, kas svarbiausia, daugiau žemės turinčio., 
mūsų ūkininko. Bet šitai negali būti įrody
mu ir ženklu to, kad jie taip pat nebūtų 
prekių pažengę. Aišku, kad ir jie yra žy
miai, bet čia būtų per toli apie tai rašyti.

Bendrai galima sakyti, kad mūsų ū- 
kio pažanga, pirmyneiga, turint galvoj 
sunkių pokarinę ūkio būtį, matyti jau tiek 
didelė ir žymi, kad jau galima bevėik drą
siai spėti, kad po kelių dešimčių metų mū
sų (Lietuvos) žemės ūkis nesiskirs bet ku
riuo atžvilgiu nuo tikrai pavyzdingo va
karų Europos ūkio.

Stud. M. S.
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ADVOKATAS JOHN B. BORDEN
Narys Chicugos Advokatų Sujungus

į NUOSAVYBĖS PERVEDI- 
MO DOKUMENTAS 

KURIS NEPERVEDĖ.

t yvanašle širšelienė negavo 
jai pažadėto jiamo.

I Našlys vos neįkišo galvos i 
kilpą

Pinigai t is nesutiko su nota- 
10 pasiūlymu, sakydamas:

Giltinė dalgį galanda.

Nepaisant pastangų, Pįni- 
gaičio gyvybės žiburys pradė
jo gęsti. Dvyliktų dienų po at
gulimo, prie jo namų sustojo 
tamsiai pilkos spalvos automo
bilis, iš kurio išlipo ilga juo- 

Idą skraiste (ploščium) apsivil
kęs asmuo, su šilkine cilin
drine skrybėlė ant galvos. Pa
ėmė iš mašinos puokštę gėlių, 
plačiu šilkiniu kaspinu suriš
tu, priėjo prie priešakinių du
rų ir ten gėles prisegė. Gat-

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

LINKSMOS NAVYNOS.

na, kad jie patys galėtų pasi-igas asmuo. Privertė vyrų pa- 
įmušti ir kad didesniems uk- imti pinigus iš banko. Juos pa- 
I valininkams daugiausiai tek-1 slėpė i nekūrianamų pečių. A- 

(tų, ba jie, šelmiai, nežino, pie tai žinojo jis ir ji. 
šneka, už jas pašneka visokie kaip skanūs yra tikros vai-, R.jus .al(,|nrnf5 (luklė nu-,.

------------  . • jų pašenavoti vidurių ir užkili- nos parako durnai ir kulkos. • ar v<.ikia p(U,.iai pakūrė
Šiais čėsais daugeliui bloga niJ reikalų vyrai. jTai tokia mano rokunda. kuriame paslėpti pini-

gyventi. Vieniems darbo nėra, Europos karalysčių pasišne-i Andrius Mellon’as, J. A.igai. Kai jau malkos gerokai 
dažnai įvykdavo tai,Valstybių iždo sekretorius, už Įsidegė, motina pastebėjusi ap

lotus piešinius Rusijos baisa-į alpo. Ištraukė smarkiai apde- 
vikams užmokėjo $6,400,000.; gusi us, o kai kurie jau buvo

kitiems biznio. Sykiu su mili- l:ė.fimai
jonais bedarbių slankioja dar- Ženevoj, tai Hagoj, ale ar joms 
bo ieškodamas ir Marsas (ka-įten nusibodo cigarus rūkyti 
ro dievaitis), kuris, ypač ne-, ir šampanų gerti, ar kokia ba-|]jetuvį§kį tavorščiai džiaugia-Į beveik nepažįstami.

— Susituokim (ženvkimės) 
įrita aprašyk man vienų na-

“ Paukštį syki iš savo rankų
[išleidęs, nebeatšauksi, nūs-!vės vaikai skubėjo prie namų
[kris savais keliais. Turėdama 
[dokumentų savo rankose, ji 

| .i. nes kitaip mūsų draugiški Įguli bet kurių dienų užrekor- 
|\šiai bus pertraukti ir aš žiū- įduoti ir namų sau pasiimti. 

•swr, kad viskas baigtųsi ma- ITada visas dalykas išeitų aik- 
o naudai^ — rūsčiu ir grasi-Įštėn, lyg yla iš maišo, ir tada i 
ančių balsu kalbėjo Magdė ,aiškinkis visam pasauliui. Bū- 
iršelienė. [tų per didelis nesmagumas,

Vesti tai negaliu, kad ir jei taip atsitiktų. Ne, dokn-

(orėčiau. Pati žinai mano ap- mento iš savo rankų neišlei- 
nkybes. Vaikai labai prie-^iu. 
inasi, nenoriu su jais susi- 
ykti, kad neišsiskirstytų —k
tsakė našlys Ciprijonas Pi- 
igaitis. — Bet kai dėl namo 
žrašymo, tai susitaikinsim,

Į k turėk šiek tiek kantrybės,

M

duoda spakajaus, “tautų Ii- la, kad dabar pradėjo pas mūs jsj nes, sako> dalis tų pinigų
gai . Viena sykį ta tanių Dėdes Šamo gaspadorių \it- |sendvičiais grįž atgal Į Anie-
liga” buvo patarus jam va- žinėti pasišnekėjimui.
žiuoti Čainiion ar balšavikų . . , ,, . * . v, . t. I Ana, nesenai buvo atvazia-Itusijon darbo ieškoti. Pade- , ... . ,, . . ... „ ,. ves pasmneketi toks prancu-
kojęs “ligai uz tokių rodą, i ... ... ...v ‘ zas visokių reikalų pirminiu-
Marsas atsakė, kad ir ten ne- . , , x y ,’ . . kas, o dabar atvažiavo roakn-
sitiki darbo gauti, nes Cainua i x - ,° |ronij kontres uzkulnn reikalų
turi pasigaminus savo dievu- j vv 
kus-Marsiukus (Čainijoj, kaip Į ~ •
žinoma, niekad karai nesilian- Žmonės šneka, kad tų vizi-

IUC A&MAJ £ - ----------- v------v j 7 I i A

kur atliktos gedulingos pa-j.ia), o Rusijon nenorįs važiuo-jlolHi šnekos eina apie varnų ' 
maldos už velionies sielų ir | bi dėl to, kad ten balsavikai žvedus tokių rokundų, tai ii 

ir be jo išlieja daug nekaltoj noriu žodį praneškėti. Jei 
žmonįų kraujo. tie vyrai turi ukvatos muštis,

tai reikėtų surengti tokia vai-

rinktis, smalsūs kaimynai pro 
langus pradėjo galvas kyščio- 
li. Pinigaičio siela apleido jo 
kūnų — jis mirė.

Gyvenimo kelionės galas.

Po trijų dienų budėjimo, 
lavonas nulydėtas į bažnyčių

pasakyta jaudinantis pamoks
las. Vaikai gausiai verkė, iš-

irikų — balšavizmui platinti.

SUDEGĖ 50,000 LITŲ
PASLĖPTŲ KROSNY 
NUO EKONOMINĖS 

KRIZĖS

Netolimam nuo Kauno mie- 
stukv vienas žydas vietos ba
nke turėjo padėjęs 50,000 litų. 
Ekonominės krizės bankas jį

Žydas atvyko Kaunan ir a- 
šarodamas kreipėsi į emisijos 
banko direktorių. Peržiūrėjus 
tik apie 30 nuoš. pinigų ras- 
ta su mažai pažįstamais nu
meriais. Juos pakeitė naujais 
banknotais, o 70 nucš. jo pini- 

j gų taip^f liko pelenų vertės.
“D. N.“
_

REMK1TE TVOS PROEE- 
SIJONALUS IR BTZNIE-

Galų gale sutiko, kad per-. » . -,., , . . t>- • -x- nedejo kelios ašaros ir pasa-veuifno dokumentų Pinigaitis. ” _ , , ., . . ,_v ._. ūmams. Po trumpos paskuti-laikys saugioje savo dezuteje, . ...., v,. , x i /, nės gyvenimo keliones, vejio-banke, užlipdytam voke (kon-
verte), ant kurio bus šitaip 
parašyta: “Po mano mirties

Seniau tik kūmos, sosiedai 
neapseidavo be pasišnekėjimo, 

nis tapo palaidotas šalia pir- j papliotkavimo, pypkių parfiky 
miau mirusios jo žmonos, šei- į noma, pažios karalystės ne

pulk lyg katė ant pelės. Rei- prašau atiduoti šį vokų su ja-1 luyniniam sk*yPe ^e) kaPlJnoma, pačios paralystės no
ia padaryti taip, kad vaikai'me esančiu dokumentu Mag- .UF & U Jį. *5 1818ll

- amžinoj ramybėj. Visos jų
daleliai Širšelienei. , . j vi >3gyvenimo ydos liko drauge 

Širšelienė sutiko su tokia su jajs paĮaįj0t0s jr užmirš -
Pinigaičio pasiūlymu, žinoda- l()S/ Liko tik brangintįnas jų 
ma, kad šis žmogus laikosi ap„įnįmag širdyse vaikų, kn- 

kapus

?sužinotų.

Turtingas našlys 
žuvis.

didelė

Pinigaitis buvo turtingas

išgųsdino, ne tik jį kiek joįRIUS, KURIE. GARSINASI 
žmonų. Moteris šeimoj įtakin-i “DRAUGE.”

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

savo žodžio. Dokumentas bu-! 
vo surašytas,

ne kasmet puošiu jų
■ i • j i x • • • j • i « ■ pasirašytus ir žvdinčiomis gėlėmis.Į dviem dukterimis ir dviem, įdatas> liajp susitarta.' •
Jinumis, kuriais jis didžiavosi

juos visai medžiagiškai ap-, Keptų viščiukų vakarienė.

lašlys, gyveno su savo vaikais

Gyvanašlės ašara prie kapo.

Nepaisant įvairių gandų ir 
kalbų, Širšelienė dalyvavo lai-

i

9

VIDURIAI
Reikia saugoti

Lai Dr. Caldwell pagelbsti, ka
da tik jūsų kūdikis karščiuoja ar
ba nerimauja; argą turi slogas,.

Sis vaistas neramų, piktų susi
erzinusį vaikų ar mergaitę pada
rys į keletu, valandų linksmų ir 
laimingų. Greit atitaiso vidurius.

. .. . . . ... . _ _ Pagelbsti pašalinti slogas, užlai-
ko, linksmu.“^.!!! po gaidžių |kursijos automobilin provinci. |

ras. Dr. Caldwell rekordas patar
navime prie 3,500 gimdymų be 
mirties motinos arba kūdikio yra 
nepaprastas Amerikoj,

Gauk butelį Dr. Caldwell Sy- 
rup Pepsin iš aptiekos. Tada ne
reikės rūpintis, kai kas nors .iš 
šeimynos turi galvos skaudėjihių, 
arba netvarkingais viduriais. Sy- 
rup Pepsin tinka visiems amžiams. 
Pataiso vidurius, pagernai apeti
tą.

ipindavo. Jis mėgdavo su i Padarius galutinę taikų, Pi
ršlėmis, gyvanašlėmis, o kai! nigaitis ir širšelienė išvažiavo i (jotUVėse įr prie kapo nusi- 
ada ir visai jaunomis “viš-jautOmobiliu į užmiestį, į šiuostė vienų kitų ašarų su pi
gutėmis” pasportuoti, bet ves jiems gerai žinomų užeigų, jonkų kvapo kvepalais paš- 

visai nemanė. Laikui bė-Įkeptų viščiukų pavalgyti ir .įakstytą šilkine skepetaite. Ir 
ant, Pinigaitis suėjo į labai Į vienų kitų stikleli “kanads- |kajpgį nebus gaila, nes pasi- 

x koR„ iggerti Valgė, gėrė, §o-'baįgg tankios smagios eksi timų pažintį su pusamže, ap- 
Linria, .neblogos išvaizdos 
yvanašle, Magde Siršeliene. 
’rie Pinigaičio ji prikibo lyg 
msė prie medaus puodynes.

pne šauniai džiazų grojančio 
orkestro.

Kelioms dienoms praėjr.s

Ii sekė kiekvieną jo žingsni po minėtų vaišių, Pinigaitis 
lip, kaip skalikas (gonČas) nekaip jautėsi. Iš pradžių gy- 
uikį vydamasis, ir draudė įdėsi naminiais vaistais, bet
o kitomis važinėti, bijodama, 
ad kartais jo nepaviliotų, 
lalvojo ji sau: “Turiu aut

tas nieko negelbėjo. Atgulė 
į lovų, gėrė karštų lemonadų 
su “arielka”, kad išprakai-

jų ir svieste keptų viščiukų 
vakarienės. Kur taip greit 
surasi kitų tokį minkštaširdį 
su atrištu pinigų maišeliu. 

(Bus daugiau)

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuoni kartu Jūs ir aktualiai paremkite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugą”!

Savo Dienraštį

heškerės didelę žuvį, reikia Ituotų, nes manė, kad tai “šal- 
pikvti ir dar stipriau įka-!fis” jį kankina, bet pagerėji-

• « • ) f Iintb >mo nejautė. Dalykui pablogė-
Pas notarą raštų daryti. pašaukta keli gydytojai,
Širšelienė nedavė Pinigai-!kuri* Pavok gy
ni ramybės, vis reikalavo,!'?’”’'- Pasikvietė pasitarimui 
ad jis užrašytų jai pažadėtą *žyrrn* specialistą, 
ienų iš trijų namų, kaip atly- j ’ širšelienė buvo atėjus ligo- 
inimų už meilės malonumus, nio aplankyti, bet vaikai ne- 
inigaitis buvo nelabai tam- prileido jos prie savo tėvo. 
riešingas, bet jam rūpėjo tai Pasklido gandai, kad ji kokių 
adarvti, kad niekas nesuži-Įten baltų miltelių jam įpylė,
olų ir kad neiškiltų skanda- 
is. Tokia žinia palaidiems 
ūmučių liežuviams būtų tik- 
Įa šienapjūtė, o svarbiausia, 
ą gi jo vaikai pasakytų.

Pinigaitis ir Širšelienė susi- 
hrT nueiti pas notarą pasitar- 
p apie namo pervedimų. Pas- 
arasis patarė, kad Pinigaitis 
pasirašytų ant nuosavybės per 
ėdimo dokumento ir jį ati
uotų širšelienei, kuri minė 
j dokumentų laikytų pas sn-

, neįtraukus į rekordus, iki
[‘inigaičio mirties. “Tuo bū 
u, — notaras sakė, — širše

Ienė bus užtikrinta, kad gaus 
amų ir niekas to nežinos, kol 
'inigaitis bus gyvas, o po jo 
•ilties tegu kalba kas nori, 
amo neatims.

bet įrodymų tokiems prie
kaištams nebuvo.

Tnde

Pinigai Jusy 
Kiseniuje!

Sirjjuliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatų, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti, ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

MarkPAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure.

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatų, jūsų fiziškų patvarumų, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimų, sustingimų, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUSI
Kaina 35c. ir 70c.

• Tikrasis turi INKARO vaiibaienklį.
Parsiduoda Visur

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

.n--'
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DRAUGAS Trečiadienis, Lapkr. 18, 193-

of a pluin lived tbe Litbuanian 
vvho have preserved rnoi 
faithfully than any other pei

__ ___________ *______ ple on earth the language ar
nie graniniatical system as m languages, litis tbe best claini kas been less destruction u.‘ g,»neration bas niade tbe flat eultural position assuna

madera Europe presents tbe | guage wbicb in tbese respects probably tbe direct descen-lupon tbe aequrieiuent 
l!e.\ible type iii a porer sbape bas suffered little cliange. dants of tbose who špoke it loreign speceb.” 
tliau Litbuanian wbere \ve Judged by tliis Standard tbe t v. o or possibly three thou- Prof Bendei ‘‘More than 
Imd preserved nearly tbe sa-'Litbuanian, among Europeun saad years ago. llenee tbere ()Ile phįioih^st of tbe present

tbe old Saaskrit...” lo represent tbe primitive granunaticul forais tban ia a- Hb»tHinpnt tlmt tbe *"wl’ 9ie prehistoric Eui-The fact that, More pevfeetK evenį ...... exis(i„K , Arya„ Į

due allowances for tbe t Ima Greek, tar more perfee 
tiaie, Litiniu- tlv t bau (Jothie, it

kilia uuu Hiiunauicu iui iiiuii iijct'II, 1UI IIIUJ V IM'I'ieC- nu • i i i !• 11 i • • I I ___ ...
° ’ 1 guage... Įkas it would seem oi all liviag Jndo-European

ditfereaee of tune, Lithua- tlv tban (Jothie, it bas pre-L, ..... , . i »,. .. .... . ' ... . . . . ... . tbat the Litkaaaiaiis have tbe languages.
man sliould štili be distinetly sei ved the origiaal įatleetions'

best elniai to represent tbeprimitive ia its forniatioa, did as well as origiaal sound.’’
■ nucll to <usl doubt upon thu Taylo|.
ohlvr vi«w of Asiatie opgins, jjtlluanianB the opposite Ims
ol'lers būt a weak deniai of been lĮ)e ease T]u> ]anguage 1 v. e, of tbose pbonetic chan- 
Hiis arehaism of Litbuanian. Įiys. nf)t exteaded itself, and und of tbose graaimatical 
lt is įecognized by all expti.s Į|,()Se wbo now p are |os,«es wbicli are conseųuent
ia philology to-day”.

primitive Aryan Rače, 
t bei r language exbibits

(Continaed to-inorrow)

Šv. Petro lietuvių bažnyčia So. Bos
tone, Mass. Šis paveikslas puošia tos pu 
rap. išleisto sieninio kalendoriaus 1 pusi.

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Cbicago, 111.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

Bender “And uitbin this APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE’

This new cheet 
treal

Digestible 
as mi Ik 
itself I

Patentai

Ripley aguin “Lithuanian 
is the mest arehaie members 
of tbe great Aryan or in- 
flectional family. Standing 
bchveen Slav and Teutonie, 
it is more primitive tban 
eitber.”

' Webster “Tbe LitbuanianI
(language is one of tbe niost 
'arehaie and niost infleeted 
! languages of the lndo-Euro- 
pean family.”

Sir Isaac Taylor “Tbe ar- 
ciiaic cliaracter of tbe Litb
uanian language induced Pa-

THE MAINTENANCE OF ancient and mysterious past scile to believe tbat tbe Lith- 
THE BEST SOCIAL, ATHLE and of the proper classifiea- uanįans were a SUrviving re- 
TIC, ETHICAL AND OTHER tion of Litbuanian. Not witb ';įe of tliis oldest Aryan race.” 

STANDARDS INHERITED the Slavish or Teutonie lan-! sir lsaae Taylor ftgain «It 
FROM OUR LITHUANIAN; guages būt with Lettisb, OhUwiu bu yhown in the next 
ANCESTORS AND THEIR

INCORPORATION INTO 
OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

J. J. Kripas.

Boiussian, Latin, Greek and (.|,apter tliat wlien any race 
Šanskiit. Let us now proceed a|jaiidOns its old language 
to another interesting study:' nd adopts anot}ler> tlie ac- 
the antiųuity of the Lithua Luįred speech is liable to un- 
nian language. Įdergo ceitąin clianges, botu

The Lithuanian language is phoinetic and graniniatical, o-
All of tbese citations/ wilL one of the oldest living lan- '‘ing to the difficulty of pro-

help to clear your conception guages of the world to-day. 
of just wliere among all the Its antiąuity is one of the a- 
exis'ting languages we are to inazing features of inoderu 
place the Lithuanian. There comparative philology. Take 
are very many words in Latin great philosopher Kant said
and Greek that are almost^long ago tliat the Lithuanian: inl'lections and also ex-
indentical with the cori’espon-• language sliould be preserved hibits extensive phonetic' <?han 
ding forins in Lithuanian. The because it possesses the key is more likely to be an

unaccustonied 
sounds, and of learning the 
niceties of du elaborate grain- 
mar. llenee a language which 
kas lošt many of the primi-

nouncing

words for God, teeth, to gi ve, į Lo the enigmas of pust un- 
to draw, to go, to be, to see, knovvn history. Others are la- 
to join and many, many others, visli in tlieir praise of our ton-1 
are very similar if not in so-!gue. Dwight, Kant, Taylor,1 

rue cases identical. Later in Muller, Brugmann, Bender,' 
another artiele I shall submit.and many others spare no 
for your reading a list of si- praises for our tongue. To- 
milar roots and words in'day, more and more, because 
Lithuanian, Greek and La- of its antiųutily and beauty, 
tiri. The more one studies Lithuaniunisbeingstudies.lt 
tbese three languages the mo- is being taught in Paris, Ber- 
re he becomes atvarė of an bn, Yale and all tbe forernost 

in

acąuired speech tban a lan-

lt

astoundin^ similarity 
sound and written form.

We have already seen so-

universities in tbe world.

Just a few ųuotations from j 
various autliors in her praise. i

metbing of Litliuania’s very | Uovelaoque „No language of

A|A
JONAS KISKUNAS

mirė lapkr. 15. 1931 m. 4:24 
vai. ryto. 35 metų amžiaus. 
Gimęs Amorikoje.

Paliko dideliame nulimliine 
2 sūnūs. Liudvikų 11 m., Tll- 
chardų 9 m. vienų brolj Liud
vikų Kiftkunų ir brolienę Va
lerijų, 3 seseris, Marijonų Še- 
niežlenę, Klara Tegtmeyer Ir 
Julijonų KtAkunlutę, ^2 ftvoge- 
,rlų Antanų šetnežų tr Haroldt 
Tegtmeyer.

Kūnas pašarvotas 222 5 So. 
Leavltt Str. Laidotuvės (vyks 
Ketverge Lapkr. 19 d. 1931 m. 
Iš naktų 8 vai. bus atlydėtas 
I Attšros Vartų par. bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pnž)s(amus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Hunai, Brolis. Brolienė. Seserys, 

šv<«W«rai, ir Giminės.
LaidotuvAinfl patarnauja grab. 
Lachavich, TeL Roosevelt 2615

ANTANAS PLUNGI8
mirė lapkr. 16, 1931 uv 6:30 
vai. vak. 40 inet,ų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių Apskričio. Še
duvos l’arap. Žibartų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 metų..

Paliko dideliame nubudime 
moterį Paulinų, duklerj Ma- 
destų, sūnų Kazimierų, du bro
liu Juozapų ir Kazimierų, se
serį karotinų K.rlvlekienę, o 
Lietuvoj 3 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6038 So. 
Prairie avė. Tel. Normai 7295. 
Iaiidotuvės (vyks pėtnyčioj lap
kričio 20 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j Visų šventų par. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę)
Moteris, Ihiklė, Suims. Broliai, 

• Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėm,, patarnauja grab. 
Lachavich, Tel. Roosevelt 2515

KAZIMIERAS 
MOCKUS

mite lapkr. 14, 1931 m. 6 vai. 
vak.. suilaukęs pusamžio. Kilo 
iš Raseinių Apskričio, Gedviš- 
kės Parap, Mankačių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolienę Rozaliją Lazauskienę 
po pirmu vyrų Mockienė, 8 
brolvaikius, Kazimierų, Povilų, 
Simonų, Juozų ir Jonų Moc
kus, Onų B'akies, Joganų Do- 
long, Rozaliją Pekurąitis i,r gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2126 W. 22 
Pi. Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
lapkričio 20 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas j Aušros Vartų 
par. bažnyčių, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr p&žjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:’
Brolienę, Brolio Vaikai Ir

Giminės.
laildotuvėnis patarhauja grab. 
I^ichavich, Tel. Roosevelt 2515

Pagražina Išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PLIKOS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

LAIVAKORTĖS | LIETUVA
Tebėra Patogus Laikas Keliauti

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

IŠPLAUKIA-.

EUROPA NOV. 25 
EUROPA DEC. 6 ,

STUTTGART NOV. 26 
BREMEN DEC. 16

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kaino,ja:

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

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

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališhus doku
mentus. Rerjistruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

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

Tel. Yards 4669

ADVOKATAI

JOHN B. BORŪeF
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph, 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryto Tol. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv.. Ir S ubą tos 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

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

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir subatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn,, Ketv. ir Su
batos nuo 7:30 iki 9 J

6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1381

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 — $1 už 10 

8empelis — 10c.

PROBAK CORPORATION
•M nasr AVINUI

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgalte 
Knyga “Eye Care” arba “F.ye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Co.,Dpt- H.S.,9E.OkioS<.,Chic«eo

BULL RUNN— Ha! Ha! Ali Tho« l-ilile Thin<» f)n Seem Very Funny-Uiiiil Ynu Have to Po Them YetrteU.

rusT Poott OU» ( 
Bia.6 sPfdtK, HALf J 

mis liuku šoua. 
tAffV W tuveiUfe/ 

roe nu uneaf

1 Tfus ts a«ea—C)
FotioT IbTfcu.
1(MS

^8uV THAT TėMMIS 
OUTVlT «N -*ue- ,
i wav Morse ") \

A-

Now—Kraft-Phenix* new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
Vdtolesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
dements o f rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Ettry one 
caneat itfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRATT
\Zelveet

y The Delicious New Cheese I

Malonumas
Pypkori..

Ir eiga r.
tuk
jams

Food

10 PIECE CO5METK 
SĖT $1.97

Thia Ir a Fanious Vlvanl and tat 
cludes face powder, $1.00; Rouge. 75c 
Tiasue Cream $1.00, Depilatory $1.00 
Facial Astringent $1.75, Bath Salt 1.0 
Tollet Wator $1.25, Porfumo $2.75, Brll 
llantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totą 
Value ^12.00. Special prlce, $1.97 for' 
ten plecas to introduce thle line.

Vardas ....................... .. ................ 1
Adresas ...........................
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grųžlnami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Vaa 58O-5th Aveniu, N«w Ye

Nesirūpink nieže; 
mu, pleiskanom', 
išbėrimais, spuogą 

ir kitais odos negerumais, 
gauk gydanti antiseptikų Žeme 
saugus. Aptiekose. 35c., 60<

$1.00.

I

žemo
FOR S K1N iBhlTOTtOD1

BY CšRL EO
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<4et 1 doTre 
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LIETUVIAI AMERIKOJE

GRANO RAPIŪS, MIGH.

dėka Mot» Sąjungos kuopai už' 
darbuotę.

Į
----------- j Lošime dalyvavo: K. Rin-Į
Geri), prelatas čionai vadina- 1<US (Severinas kunigaikštis),! 
nias “praneiškiečių Mozė”. p.|ė O. Bražaitė, (Izabelė),1 

Mums malonu, kad taip kil- j. Tauter (Daumantas), L. Gi

WEST PULLMAN, III.
Iš mūsų padangės,

X Lapkr. 15 d., tuoj po pa 
mukią, parapijos komitetas ir

DAKTARAI:

v eiklesnieji parapijonys turėjo 
trumpą’ pasitarimą, kuriam 
vadovavo gerb. klebonas A. 
Linkus. Nutarta surengti ba 
zarėlį parap. naudai: išrinkta 
darbininkai ir dovanų rinkė-

| jungus vivunv ivuupa siucuįc jus;, p-ie m.. omtiuuuic, \ ra- . .
?erb. kun. kleb. J. Lapkus. Se- laW gražų vakai.glį Lošta gota), E. Čižauskas (Vincu- . , , , '
sutės- praneiškietės Pūkiai ;URytų penkių aktą kas), O. Andriuškienė (Mag-! ^ks lapkr.
išpuošė bažnyčioje altorius, o,^.^ A (poiįcijan_ i - vakarais, par.

. , af t. / i Į^vet. Bus gerų.daiktų, o vpae
Garbė sąjungietėms, kad no- tas), M. Paura (vakaro vede- ...... .............................

Sukaktuvės. , . llū* 1UŪSII tautos darbuotojai i;uag (Anelė), S. Grigaliūnas
LapkriAip 5 d., p. S. Bartai ulUi pas 111US atsilankyti! (Levisonas), A. Blaškis (Pet- 

(grabonus šios kolonijos), mi-i -Rytų Pilis”. ras), S. Grigaliūnienė (Bar-į
nėjo savo sidabrinį moterystės į Upkričio 8 d>> gv> Petro ir ,.ora)> F Ranisickas (Danio- 
jubilitjų. Iškilmingas s\. ^p'.Povjjo svetainėje Moterų Są- liūs) ir Minkevičius (teisė- 

jungos vietinė kuopa surengė jas), p-lė M. Salatkaitė, (A-sias jubilijantams atlaike

sesutė Juozefina, su gražiai iš-1 
lavintu mergaičių choru, pili-!

Tel Canul 6764 Kės. Republlc 5350

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CH1KUKUAS 

IK OBSTETKIKAS

Gydo staigias ir chroniškus ligas 
vyrų, moterų ir vu.kų , 

DARO OPEHACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
, * zpietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis tik 
ĮSkalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 W«EST 22nd STREET
CHICAGO

SVARBI ŽINUTĖ

DR. Mi I. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus } 
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 
inai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930

DR. J, J. KOMOS-
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue.

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canai 2330

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. r 
Nedėlioj pagal susitarimą

... ... pagailėjo truso ir lesų suren- ja ir sufleris) ir p-le O. Mitu
kiai pagiedojo. ' . . ,.

,r , , , . giinui tokio
Vakare, Sv. Jurgio svetaine i” ...

lvapids o paiapijonai savo širdingiausiai
vakaro. Grand zaitė (pageibininkė).

je p. S. Bartai turėjo svečiams 
puotą. Tarpe daugelio žymių

acių
Kaitlingu atsilankymu davė jjpfiis-joms, rengėjoms ir skait

gražios paramos — $75.00,
są-tės

daug visų rūšių paukščių. 
Kviečiame svečius iš kitų kolo 
nijų atvykti į mūsų rengiamų 

lošė- bazarėlį.
X l^apkr. 22 d. parap. sve-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 VVest 22nd Street

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Kez. Tel. Hemlock 2374

DR.J.P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avei 
Nedėlioję pagal sutarti

svečių, dalyvavo ir J. M. pre
latus M. Krušas ir komp. A.
Pocius iš Cliicagos. iwiu» praucuM^uu). pagarsinimą. Takos dr-ja. Vakarėlio pelnas

Lapkričio 6 d. J. M. prela-1 Vakaro pamarginimai buvo ’ Po loSįnio> šeimininkės pa- '"“ parapijai.
tas laikė pamaldas, o komp. Į tie. vaišino publiką skaniu užkan-J X Iaiapij°s choras, kuliam
Pocius artistiškai vargonais | Muzika p. Rėklaičių. Mote- Q • Vainavičiai užsi-1 vadovauja varg. S. Raila gra-

ingai atsilankusiai publikai tainėje bus gražus vakaras su c'or. so. Leavitt st. Tei. canai 0222! ofiso vai nuo 9-12 rytais:, nuo 7-9 
vak. Antro Of? Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.

urnios są-res paskvie sesu- įr gei.k klebonui už gražų šokiais, kurį rengia Šv. Vero-i Kezidencija: 6628 so itichmond 

i tėllis pranciškietėms. • • -- - • .............. - Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1—3 & 7- 

Nedėlioj: 10 —
-8 vai. vak.. 
12 ryto

grojo.
J. M. prelatas

rų Sąjungos himnas, 7 ir 8 pragg į namus visus lošėjus.
džiaugiasi skyriaus mergaičių diliuos.;

gražiu darbavimuosi mokytojų Klebono kun. J. Lipkaus ii i 
praneiškiečių šioj parapijoj, pagelb. kun. D. Drinan’o pa- ■

A B O R I A 1:

J. F. RADZIUS i
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS | 

CHICAGOJE

LACHAVICH
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

žiai gieda. Reikia pagirti p-lę
!S. Kiupeliutę. kuri savo gra- 
ižiu balseliu išpildo mišiose so-llo.

i Lapkričio 15 d. parap. mo-l X Mes didžiuojamės turėdu- 
kykla paminėjo vardines per-j n ii labai kilnios širdies biz- 
dėtinės sesers Gertrūdos, prau ' nierių, kurie gausiai remia 

ciškietės. ' parapiją ir dr-jas, aukodami
Sesutės mokytojos kogra- Į daiktais ir pinigais.

Daugiau tokių vakarėlių.

- Varduvės.

Tel.. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
J

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

Seradomis po pietų ir Nedčldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARGUETTE ROAD

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart 819b

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

ltez. Phone 
Englcvvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phona 
Wentworth 3000

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A; RŪTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Haisted St.
Kampas 31 Street

Tei. canai 0257 nes. rrospect 6659, Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak.
DR. Pi Z. ZALATORIS Nedėliomis ir šventadieniais

Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. R. McCflADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. 1IALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

10-12
OFISAI:

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

Išskiriant ketverge po pietų
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-245]

DR. S. A. DOW!AT
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS 

Rezidencija
472# VVest 12 PI. Nedėlipmta
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Rap DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 2—t »o

platų: 7—8:19 vakar* 
Nedėllonoir 19 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

žiausiai išpuošė bažnyčioje ai- j 
ir prirengė visus Į

savo auklėtinius prie Šv. Ko
munijom, kad Dievas suteiktų 
jai geros sveikatos ir toliau j 

misų tarpe darbuot 
Plaukiantis laivelis.

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

OFISAS

Tetef?' canai 6H4 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.'gražiai mūsų tarpe darbuotis

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. įnrėlius 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooseveit 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago

PAIEŠKOMA:

1821 SOUTH HALSTED STREET. I
Rezidencija 660j) S. Artesian Av< | 

Valandos: 11 ryto iki 4 pu pietų !
6 iki 8:30 vakare '

SKYRIUS: 3238 So.
Haisted Street, Tel. 
Victory 4088.

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
pi y?'a dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAF
Turiu automobilius viso 

kiemą reikalams Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

6 Mėnesių Mirties
Sukaktuvės

AlA

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKOŪAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roonevelt 7511

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, III

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAI

1650 WEST 46tli STREET
Kampas 46th ir I’auliua Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

VINCENTAS KAREIVA
l’ersiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 22, 1931, sulaukęs 46 
įlietų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, 
Kauno Apskr., Vilkijos m. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Antaniną 3 dukteris, 2 
sūnų, 2 seseris, vieną brolį.

Šiandiena lapkričio 18 d. 
bus perkelta mylima dukrelė 
Elena pas mirusį tėvą į šei
mynišką lotą. Toji dukrelė bu
vo mirusi gegužio 2, 1914, su
laukus 14 mėnesių amžiaus. 
Perkėlimas įvyks 9 vai. Fyle 
šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, pažįsta
mus ir kaimynus dalyvauti 
kūno perkėlimo apeigose, o po 
visų apeigų visus dalyvius šir
dingai kviečiame i namus, 3600 
So įlmerald avė., kur turėsime 
gedulingus pietus.

Nuiiudusi:
Kareivių šeimyna.

................ .....  ■! I

MODERNIŠKOS 
DYKAI DĖL

KOPLYČIOS 
ŠERMENŲ A|A

. • >
B

••i

' s

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
[Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reik&lingaB.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABOBIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

BALTRAMIEJUS
GERCIUS

mirė lapkr. 7, 1931 m. 1:40
v ik. ryto, sulaukus pusamžio, 
kilo iš Tauragės Apskričio, 
l’agramančio l'ar. Laukininkų 
kaimo. Akierikoje išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Stanislovą, penkias brolio 
dukteris, Julijoną, Oną, Marci- 
joną, Juozefina ir Magdeleną 
ir gimines. Del platesnių žinių 
pašaukti ('anai 3394.

kurnu, pašarvotas 4605 3o.
Hermitage avė. Laidotuvės į- 
vyks pėtnyčloj, lapkričio 20. Iš 
Eudeiklo koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Hunus, Itmlladuktės ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudetkts, Tel. Yards 1741.

Širvinskas Juozus, seninu: 
gyvenęs 25 W. 2 St. ir 237 3rd' 
St..- Bostone. « i

Jovarauskas Jurgis, kilęs iš 
Naukaimio, Raudonės v., Ra- j 
šeinių apskr., Amerikon at-' 
vykęs 1903 m. ir dirbęs ang-; 
lies kasyk lošė.
Consulate General of Lith. I

15 Park Row,
New York, N. Y.

DENTISTAI

l’hone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

AKIU GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VA1TI1SH, OPT.

Tai. Canai 4X2#

DH. 6.1. BtOŽIS
DENTIbtA.8

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

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Saredoj pagal sutarti

Rez. Tel. Midway 6612

DR. R. C. CUPlfft
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wlinaette 196 arba 

Canai 1712

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllab 
ir Ketvergais vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ilį CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

Boulevard 76^9
Re*. Hemlook 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 19 ryto Iki S vakar*

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, cicero 1280
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regystę.

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

Hpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be ūkinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. GUSSEN

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

t)R. G. SEKNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

766 WEST 35th STREET 
Kampas Haisted St. 

Valandos: nuo 19—4i nuo 9—I 
Nedėliomis: nūs 19 Iki. 12.

Tel. Cicero <769

I

J

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2209

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 

'Nuo 7 Iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 Iki 12 dieną

JI L DAVIDONIS, M'. B,
4910 SO. MICHIGAJN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienlc

Tel. Hemlook 8799

Rsa Tek Prospeot 9919

DR. B. ARON j
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6425 So. Californla Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kėt

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0864 
Gazas. X-Ray, etc.

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8 

Gas Eztractlon
Vai. 9*9. Ned. 9-12 

4RK8 80. WE8TRRN ATM.

Phone llemlock 7828
Dn. C.K. Kliauga

Dentlstas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1149 SOUTH 49 COURT, CICERO, II J, IN OI H 
Priešais lietuvių Šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-9 Ir 7-9 vakare

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

Tel. Grovehill 061J

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai, 2-6 Ir 7-9 P, M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marųuette Road

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

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sutartį

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS: || KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. H 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcagoe ofiso Tel. GroveldM :$2«2

s

Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batomls nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

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

4145 Archer Avc. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 i*yto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninka ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis tr NedSllotnis pagal susitarimą.

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

Ofiso Ir Rea Tel. Boul. 6912 ori.n ir i(« T-l Boui 6214

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
75« West 35 Strcrt (Kamp. 3.5 Ir Haisted St)
▼kL: 1*2 Ir 9:29.2:29) v*t vak. VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

Nedėlioj susitarus Nedėlioj i

l
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i s tWwUieni5, bapkr. 18, 1931

C H I C A G O J E
L U nnilkin^H PUnDAC|ir kaikur žandarų buvo dran- V. UAiriUo UnUnAO džiamas net dainuoti. Jo “Kur 
PAGERBS G, SASNAUSKA bėga Šešupė” skamba visur,

* lriiw» 4-«Imti'

neužsidarė nuo ankstybo ryto
iki vėlyvo vakaro. Žmonių 
minios lankė pašarvotą a. a. 
B. Butkų. Gatvėje stovėjo ei

lės automobilių, kuriais žmo-

vykti į rengiamą apskr. “bun
co party”, kuris įvyks lap
kričio 27 d., Brigbton Parke 
pas p. M. Paukštienę.

Į DR. YUSKOS ^AMĄ.

Marąuette Park. — Dr. V.
S. Nares, gyv. 2435 W. 69 St., 

Išklausius visą eilę kitų pra- Pei'kėlė savo ofisą į Dr. Tuš
uos buvo atvykę iš kitų kolo-,'nešimų, nutarta ką nors su-ikos namQ, 2420 W. Marąuette 

kur tik lietuvių gyvenama, ir Įnijų. įrengti į savo kuopos labui. Pir l^d- Jo ofisas yra greta dentis-
Lietuvos laikraščiai prane

ša, kad spalių 22 d. Česlavo 
Sasnausko, neužmirštamo Lie
tuvos kompozitoriaus, kūnas

'per amžius skambės. Jo kan- Antradienį nuo ankstybo
jtata “Broliai” yra lygūs pa- ryto minios žmonių buvo prie 
saulinių kompozitorių klasiš- Masalskio koplyčios. Apie 
kiems kuriniams. Geresnio o- 8:30 vai. J. M. pralotas kun.

L "‘ę* ~ ~ riginalio veikalo Lietuvoje Krušas altorių vaikelių lydi-atveztas j ivauną ir spalių ^.4 # ...... , . , .da niekas iki šiol nėra suku- mas atvyko į koplyčią ir ty
ręs. dėjo į bažnyčią ir paskui su-

d. iškilmingai palaidotas. 
Komp. C. Sasnauskas mirė

minusia bus “bunco” žaidi
mas, kuriam vietą užleido p. 
Ona Dobrovolskienė savo rezi
dencijoj. “Bunco” įvyks gruo 

’džio 3 d. (ketvirtadienio vaka
re). Bilietai po 35c. ’

Po Kalėdų manoma sureng

to Dr. Kliaugos ofiso. Jųdvie
jų pacientų “waiting room 
yra bendras.

n

Kad plačioji Chicagos lie- ėjo minios žmonių dalyvauti šokių vakarą, gi dar vė-
snusio mėn. 5 d., 1916 m., (tai- tuvių visuomenė pasigerėtų gedulingose pamaldose, 
gi šįmet suėjo 1«) m. nuo jo klasiniu Sasnausko kuriniu ir Taip tai tapo atiduotas pas- 
mirties) Rusijoj ir buvo palai- įscpnizuotomis dainomis, įzan- kutinis patarnavimas veikė- 
dotas Uspensko (netoli Peter- ga į Liet. auditoriją nustata j ui, kuriam pavaduotojo bri- 
burgo, dabar Leningradu va- pjgį. $1, 75c., jr 50c.
dinamo) miesto kapinėse. Kfl-Į ge kantatos “Broliai”, bus 
nas buvo ,įdėtas į metalinį duota priedas _ “Lietuviš- 
karstą, o tas į kitą ąžuoliių, ]<as Vodevilius”, t. y. komedi- 

Atkasus dabar kapą, ąžuo-( ja, dajnos; solo, duetai, kvar- 
linis karstas rasta visiškai au-įtetai -r t t visa tai ižpildvs 
trūnijęs, da kiek geriau atro-;L v “Dainos” choro solis- 
de metalini^, bet ir tas keliant ųaj _ y solistės
lūžo. Daugiau nieko neliestai 
ir, sudėjus į naują 
Sasnausko palaikai 
Kauną.

dgeportiečiai neturi.
Vietinis.

Iš SĄJUNGIEČIŲ VEIKI
MO.

West Side. — Lapkričiu 10 
d. įvyko M. S. 55 kp. mėnesi -

PRANEŠIMAI
Humboldt Park lietuvių po

litiško kliubo mėnesinis susi
rinkimas bus ketvirtadienį, 
19 d. * lapkričio, 1931 m., Al
ni iros Simmons svetainėj,

o 1640 N. Hancock str., Chicago,Su Naujais Metals prasidės ?;30 Ta, Bns
Moterį, jungos naujų „anų Mcija kandidatl} valdybon 
Įrašinėj,mo vajus. Be abejo, d?) m2 m svarstoma d 
sios kuopos sąjungietės steng kRų svarWų 
sis kuodaugiausiai naujų na A VaMds,
rių įrašyti, o ką jau bekalbėti

liau atlošti veikalą su kon
certu. *

Taigi, darbo galybės ir są- 
'jungietės jį dirba.

apie mūsų kleboną gerb. kun. 
J. Mačiulionį, kuris iš anksto

PADĖKA.

, Chicagos lietuvių visuome- pi8 sus-mas, kuris buvo skait- pasižadėjo visokeriopą pagel- \u|tg^aį gerb n c 
atvežtu I"' nuogirdžiai Prašoma i§ H««as, gyvas ir gausus įvai- bą. Į' Lenkauskieneiiš lingas, gyvas ir gausus įvai- bą.

anksto ruoštis gruodžio 6 d. riais naudingais nutarimais. Įžengus kp. į antrą gyvavi- ])jdg gerbiamoji*
, j Lietuvių auditoriją ir pa- Įvairių komisijų patiekti pra- mo dešimtmetį, tikimos, kad !

Spalių 24 d. Karmelitų Į gerbti (<. Sasnauską 15 meti) nešimai rodė, kad viskas są- jos darbai neš da gražesnių: Dideliam džiaugsmui val- 
lycioje J. E. arkiv. Karevi- gukakty nuo atsiskyrimo su jungietėms puikiai sekasi, vaisių. Ta pati. jdybos ir narių gavome Tamsny

čius atlaikė pamaldas ir pasa
kė pamokslą. Per pamaldas 
jo žymiausi kurinį ‘Reųuiem’ 
giedojo Lietuvos operos solis
tai ir choras. Palydėti į kapi-

susirinko didelė minia Park _ gv. Pa ___________ ________  ____ _____
žmonių ir organizacijos. PrieS Gimim0 par. klebonija pažymėti, kad Balčiūnienė y daugybės žmonių akyvaizdoje, 
velionį išlydint Vytauto Did. jau pastatyta ir pašventinta, patingai gražų, detali) raportą pašventino Šv. Juozapo lietu- 
universiteto prorektorius prof. &jog apeįgos įvyko pereitą sek turėjo sudariusi, būtent: ku-'vių par. laikiną mokyklos pa- 
dr. kan. BĮ. Česnys, buvęs a. a. niadįenį jas atlik0 J. M. pral. rios sąjungietės atnešė dova-,talpą.

M. Krušas, vietos kunigams rU> kurios lankėsi bazare, 5 vai. buvo par. vakarienė, 
asistuojant. - kiek dovanų laimėtojams išda- Buvo daug žmonių. Pasakyta

Vakare įvyko par. bankic- linta ir t. t. Už gražų prane- gražių kalbų, išpildyta, gražus 
tas. Programą tvarkė pats Simą, ir komisijos pasidarba- programas.
klebonas kun. A. Baltutis. Pa- vimą, susirinkimas ntiošir- j Klebonas kun.*ij. Urba nno- 
sakytą visa eilė kalbų. "Kalbė- džiai padėkojo. Komisijoj dar- širdžiai rūpinasi par. reika- 
jo — prof. F. Mast, adv. J. bavosi pp. Balčiūnienė, Ąitu- lais.

Česlovo mokinys, pasakė kal
bą. apibūdindamas jo žymią 
asmenybę. Kapinėse kalbėjo 
kun. VI. Mažonas, p. Juchne
vičius ir prof. dr. K. Pakštas. 
Atidavė paskutinį patarnavi
mą, savo himno kūrėjui a. a. 
Česlovui studentai ateitinin
kai. Kapuose dar sugiedota a- 
teitininkų himnas.

Tam įvykiui ir 15 m. nuo jo 
mirties sukaktuvėms paminėti, 
L. V. “Dainos” choras, ve
damas komp. A. Pociaus gruo
džio 6 d., šių metų, Lietuvių 
Auditorijoj statys scenoj kla
sišką G. Sasnausko kurinį — 
kantatą “Broliai”; be to, įsce- 
nizuos jo armonizuotas dainas 
pav. “Siuntė mane motinėlė”, 
“Užmigo žemė”, “Lėk sakalė
li” ir kitas.

G. Sasnauskas rusų pries
paudos laikais savo nepapras
tų garsų pagelba kėlė lietuvio 
dvasią. Jo ‘Jau slavai sukilo’ 
Lietuvoje buvo antras himnas

' PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pncahontas Mine Rnn |«.75 tonas 
^nchontaa Lump or F.gg 10.00 tonas 
(įtark Rand Lnmip S.50 tonas
Orėm Vallcy Lump 0.50 tona«

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

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

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

GRANE GOAL 00MPANY 
5S32 South Long Avenue

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

tos dovaną knygą “Šv. Mi- 
Įšių Auka”. Šiuo pareiškiame 
j Tamstai didžiausią padėką vi-

PASVENTIN0 KLEBONIJĄ bazare sąjungietėms ypatin- ( So. Chicago. — Pereitą sek-, Sl> narh? vardu, susirinkime 
sušukę kelis kartus griausmin
gą “valio”...

Telaimina Tamstą Dievas 
Geroji mūsų Prietelė...

Su pagarba
P. Zalatorius,

Kuopos valdybos pirm., 
K. Janušonytė,

Sekretorius.
Panevėžys,

1931, XI. 2 d. Nt*. 48.

ai uo pasauliu. Pav., parapijos bazaro komi- -------------------
Pupa. sijos narės p. M. Aitutienė ir PAŠVENTINO MOKYKLĄ. 
_ S. Balčiūnienė pranešė, kad------------

gai sekėsi dirbti. Pelno priemadienį 4 vai. J. M. pralotas 
bingo” padarė $225. Reikia M. Krušas, būrelio kunigų ir

Rap.

nėlėf Man rodos, negalima 
suprast: reikia pačiam pama
tyti. Viską nulėmė ne jos bran 
gumas ar turinys — bet siun
tėjas. Kas siuntė — ligi šiol 

I nežinome iš arčiau, spėjame, 
kad Panevėžiui artimas as
muo. Bet tas mums nepažįs
tamas asmuo, taigi Tamsta, 
šiuo momentu pasidarėte mu
ms toks brangus, kad neišma
nau kaip žodžiais išreikšti...

Kaip gražu, kilnu, ideališ
ka:' ten už tolimų plačiųjų 
vandenynų yra širdis vieno
dai plakanti, kaip mūsų šir
dys. Ji atjaučia mus, supran- 
1a. O dėkui, dėkui už tą mo
ralę paramą ir džiaugsmą, 
kurį suteikė ši mažutė Tams
tos dovanėlė. Aukščiansis at
lygins jums.

, Keletas žodžių apie mūsų 
kuopos veikimą'. Dabar kuopo
je yra 352 nariai. Vyrų 130, 
o likusieji nariai — mergai
tės. Kuopa yra pasidalinusi 
i kuopeles, kurios gerai vei- 

,kia. Yra dar būreliai vyri) ir 
mergaičių. Bendri sus-mai yra 
daromi maždaug kas mėnuo. 
Kuopa turi nedidelį knygelį, 
futbolą sportui, vėliavas baž
nytinę ir organizacinę, rašti
nės knygas, keletą litų ižde 
it daug gerų norų ir .pasiry
žimų veikti.

Iš šių metų žymesnių dar
bų reikėtų minėt mergaičių

I ’———————
Rendon flatas, 6 kamb, 

niaudinė ir vasarinis porčius. 
$25 mėn. 2-ras augštis. 2143 
W. 24 St.

Chicago, III.

RENDON 6 kambariai vai
kinams. Aptarnavimas ir vi
si patogumai.
K. VILIŠ 1061 N. Oakley blvd. 

Tel. Humboldt 7935

rankdarbių paroda. įvykusi 
I pradžioj rugsėjo mėnesio; pa
statymas sodžiuose keleto va
karų ir k. veikimas kaskart 
plečiasi; pritraukiama dau
giau narių, o ir tie patys įsi- 
sąmonina.

Bet kam čia daug rašyti, 
nes gal, Tamstai net neįdomu. 
Mes labai būtume dėkingi, jei 
Tamsta atsiųstumėte mūsų 
pavasarininkams nors trumpu 
Ii laiškelį.

Sudie! Aukščiausis telaimi
na Tamstos žingsnius ir sie
kius...

Su pagarba
Kun. Antanas Juška.

TAIKLIAI ŠAUDO

Galicijos manievruose lenkų 
artilerija taikliai apšaudė sa
vo pėstininkus, nukaudama 3 
kareivius. Tardymas turi at
sakyti kas kaltas: pėstininkų 
karininkas, kuris ne vietoj pa
guldė kareivius, artilerija, ku
ri ne ton pusėn šaudė ar ug
nies stebėtojai, kurie per taik
liai kliudė. “Tr.”

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholni Place) 3 flati, nauja na
mą po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. J- 
mokAti $3,000, likusią po $35 mfn. 
Arba mainysiu } mažesni namą. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”.

Wm. J. Kareiva
Saytnlnkag

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEM VALLEY 
PRODCCT8 

Olseils šviežių kiauši
nių, sviesto Ir gurių.

4344 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

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. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6628

Aukštai gerb. Tamsta!I
Š. m. spalių mėnesio pra

džioje Panevėžio Šv. Petro 
ir Povilo parapijos kuopa 
“Pavasaris”, katalikiškasis

Grisius, p. Šambaras, p-nia D. tienė, Zaurienė, Žibienė, Viš-(
Kaminskienė, p. A. Lapins- niauskienė ir Budrikienė. 
kas, p. L. Šimutis, adv. K. Iš vakaro 10 metų kuopos’
Česnulis, dr. A. Lauraitis, dr. gyvavimui paminėti praneši-j 
S. Biežis (kuriam įteikta darė S. Sakalienė. Pabirę-j 
brangi dovana dėl pasižymė- žė, kad sukaktuvių vakaras žinomas kontraktorius p. M. knygą: “Šv. Mišių Auka”, 
jimo chirurgijoj ir dėl įstoji- buvęs vienas gražiausių paren- Zizas persikėlė gyventi į nau- Cia valdyba įdeda nuoširdžios 
mo į Am. chirurgų dr-ją), g'»nų ilgametėje kp. darbuotė- ją vietą, netoli savo senosios padėkos raštelį, o aš, kaipo mi 
kun. P. Katauskas, p. Oške- je. Be to dar ir pelno liko ke- vietos. Dabar jo adresas yra nėtos kuopos dvasios vadas, 
liūnas, p. J. Zolpis. Dainavo «etas dolerių. Nudširdžiai pa- 7151 So. California avė. Tel. norėčiau padėką dar skyrium 
— p-nia M. Janušauskienė, dėkota rengimo komisijai ir Ilemlock 5526. pasakyti,
p-nia Oželienė, p-nia O. Bie- kitoms darbininkėms. Beje, va' P-nas Zizas būdavo “busy”, Nežinau, ar įsivaizduojate, 
žienė, p-nia Kaminskienė. ir karo išpudžių aprašyme per ir šiais nedarbo ir biznio de kokį^įspfldį padarė ši dova- 
p-lė E. Jovaišaitė, Akademi- klaidą liko apleistas vardas presijos laikais. Jisai statė ___
(ių gerai išlavintas stygų P- J- Klikunienės, kuri begalo .naujus namus ir varė real es-
orkestras gražiai pagrojo. Pia- daug padėjo šeimininkėms tate biznį po senovei ir tebe
ne duetą skambino — B. Pa- ruošiant vakarienę. Susirinki-' varo. Praeitą žiemą p. Zizas
iliunaitė ir Pfusevičiutė. Trio nie apgailestauta įvykusi buvo išvykęs vakacijų į Ca-

išpildė — Prusevičiutės ir Lu- klaida ir atsiprašyta p. Kli- lifornia. Jisai ir ateinančią 
košiutė. P-lė Katauskaitė pa- kunienės. p.iemą ketina leistis kur nors
šoko. j Į sus-mą buvo atsilankęs į tolimus kraštus.

Žodžiu, bankieto programas svečias Ignas Sakalas; klebo- 
buvo turiningas įr įvairus. 1,0 ir komitetų vardu kvietė 

sąjungietes vėl pasidarbuoti

NAUJOJ VIETOJ.

Marąuette Park. Plačiai jaiinįmas gavo Tamstos siųstą

LIETUVIŲ VALANDA.
Rap.

A. A. B. BUTKUS PALAI
DOTAS.

i paukščių bazare, kuris įvyks Reikia pripažinti, kad jei ne 'v I * •prieš “Padėkos dieną”. Są-!lietuvių radio programai, tai 
I jungietes kvietė pasidarbuoti nedėldieniai pasidarytų tikrai
paskutinį bazaro vakarą. iiobupdūs. Pirmai valandai a

Bridgeport. — Praeitą antra Toliau p. Sakalas Aušros atėjus, nusistatai žmogus ra
li ienį šios kolonijos darbuoto- Vartų parap. choro vardu dio ant WCFL stoties ir tuoj 
jai, draugijų atstovai ir pla- kvietė į choro įvykstantį kon- gauni Budriko krautuvės duo- 
čioji visuomenė suteikė pasku- certą ir čia pat išplatino kon- damą gražų lietuvių progra- 
tinį patarnavimą a. a. Ben. cerio bilietų.
Butkui, daug užsitarnavusiam Abu kvietimu priimti. Į pa- 
veikėjui. ' į lapijos bazarą pasidarbuoti

Kadangi velionis ilgiausia apsiėmė buvusioji bazaro ko- 
ir daugiausia pasidarbavo misija, kurini dar apsiėmė 
Keistučio s pu Ik ai, tai tos spnl- padėti 0. Jankauskienė ir J. 
kos valdyba daugiausiai rūpi-' Virbickienė.
nosi jo laid. Grabnešiai buvo Choro koncerte nutarta da- 
spulkos direktoriai su p. E- lvvauti vin corpore”.
valdu priešakyje. ! Išklausius atstovės prane-Į dio trio smagiai griežė įvai-

Per pastarąsias dienas gra- Šimo iš M. S. Chicagos Apskr.,Irius šokius.

mą. Taip buvo ir pereitam 
sekmadienyj. Daug malonumo 
suteikė klausytojams gražus 
dainavimas ponios E. Rakaus
kienės, soprano, St. Rimkaus, 
baritono ir Chicagos Lietuvių 
vyrų choro po vadovyste p. J. 
Saurio. Visi tikrai šauniai ir 
gražiai dainavo, o Budriko ra-

boriaus Masalskio koplyčia dauguma narių pasižadėjo Žentas.

/
A

R. ANDRELIUNAS ’
(Marąnette Jewelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

Z

Naujas PLYMOUTH kaina 
$535-00 F- O. B. 

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

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių žem- 
lapių knygą.

Budrik Auto Sales
907 West 35th Street

TEL. YARDS 0405

Telef. Republic 63J6

D. GRICIUS
OENERALIP KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinuniausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. 
Hemlock 3347

Namų Telef. 

Republic 6(88

JOHN YERIES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos 

2422 WEST 69th STREET

sri

Tai. Ylctory 1348 ____
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JO8EPH 8HAOZDA8, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkšCle- 

rlal. Įvedame elektrų J namus tr 
dirbtuvės,
MM 8. Halsted Bt. I Augius

t


