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Sveikiname liet. kolegijos rėmėjų seimą!
SEIMAS ĮVYKS AUSROS VARTŲ 

PARAFUOS SALĖJ
Lietuvių kolegija - mūsų tautinė 

tvirtovė
*1 • .

1 • .

: }' S'
Rytoj, Aušros Vartų para

pijos salėj; Chicagoj, įvyksta 
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų 
draugijos V seimas. Seime bus 
atstovaujami šios organizaci
jos sky riai, o taip pat kitos 
mūsų organizacijos bei drau
gijos. Bus svarstoma, kaip 
greičiau išplėsti kolegijos vei- 
kimų ir kaip įtraukti ko dau-

1 ......................... ..... i ■»-.

giausia, žmonių į šios kilnios 
Įstaigos rėmimo darbų.

Semias prasidės 10:30 vai. 
ryte iškilmingomis MiŠiomis 
Aušros Vartų bažnyčioj. Sesi
ja gi prasidės lygiai 2 vai. po 
pietų.

Plačiau apie kolegijos rei
kalus yra parašyta 2-me pus
lapy.

t

* W t

Buvusis \ okietijos sosto įpėdinis su savo broliais dalyvauja parade, Berlyne, minint 
savo tėvuko (dieduko) kaizerio Erideriko III l-'K) metų gimimo sukaktuves.

ROMOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS .

RASTAS PAŠTO KREPŠYS

LIETUVOJE
PROF. VOLDEMARAS 

DINGO

MIRĖ fUSIS SEKRE
TORIUS

ROMA, lapkr. 27. — Šis
šalia geležinkelio, Park Ri- 

dge, rastas perplėštas pašto

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad dingo prof. Yoldema-

ATLANTA, Ga., lapkr. 28. 
— Mirė 11, Smith’as, 76 m. 
amž. Velionis du kartus buvo 
Georgia’os valstybės guberna
torium, du kartu federalinin

miestas pagaliau susilaukė I Repšys ir išmėtyta įvairiausi
milijoninio gyventojų skai
čiaus. Sulyg cenzo, mieste gy
vena 1,004,028 asmenys. Mila
nas turi 993496 gyventojus, 
Neapolis — 843,073.

daiktai. Matyt, plėšikams te 
ko siunčiamos kokios brange 
nvbės. Nežinia, kur ir kaip! 
tas krepšys pavogtas.

SUDEGĖ 14 OŽKŲ

CHICAGOJE
CHICAGOS LIETUVIŲ 

KARNIVALAS

MINISTERIS GRANDI S ŠIANDIE
APLEIDŽIA AMERIKA

Atsistatydino Australijos ministerių kabinetas. 
Prieš vokiečių fašistus iškeliami rimti kalti
nimai. Turkų premjeras sužeistas. Prancūzi 
jos parlamentas pasitiki Laval’iu. Suomijoj! 
referendumas prohibicijos klausimu. 13 de
monstrantų areštuota Washingtone

PASIŠALINO AUSTRALI- 
|OS KABINETAS

GRANDI’S APLEIDŽIA 
AMERIKĄ

Į SYDNEY, Australija, lap
kr. 27. — Atsistatydino Aus- 

įtralijos ministerių kabinetas,
------------ i kuriam pirmininkavo darbo

MUKDENAS, lapkr. 28. —i p a r t i j o s vadas J. H. 
Japonų lakūnai vakar iš oro Scullin’as. Nauji rinkimai į-

BOMBUOJA KINŲ 
MIESTĄ

bombas svaidė į Kinijos mie
stų čingčov, per kurį eina ge
ležinkelis iš Mukdeno į Tien-

vyks gruodžio mėn. 19 d.

ras. Jis išvažiavo j užsienį, | senatorium ir prezidento Cle-’tsinų. 
bet nei jo pažįstami, nei jo velando laikais — vidaus rei- Tientsine gi kinai kovoja 
gynėjai kronų byloj negauna kalų sekretorium. prieš japonus. Daug žuvusių
jokių žinių.

I LIAUDININKAI NORI 
SUSITARTI

BUVUSIOJO KAIZERIO 
ANŪKAS YRA LAKUNU

Yra žinių, kad japonų ka
riuomenė: jau arti Čingčov. 
Tokijo šį kariuomenės žygia
vimų užgina.

60 MILIJONŲ DOL. 
GELEŽINKELIAMS

. BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Vokiečių geležinkelių kompa
nija nutarė išleisti apie 60 mi
lijonų dolerių įvairiems dar
bams.

NFW YORK, lapkr. 27. 
Italijos užsienių reikalų mir 
steris Grandi ’s rytoj aplfi 
žia Amerikų. Prieš išvyksiant, 
vakar jis atsiliepė į Ameril 
kad būtų mažinamas valstybių 
ginki avimasis. Dar anksčiau 
jis užgynė žinių, kad Italija 
nori gauti paskolų Amerikoje,

13 DEMONSTRANTŲ 
AREŠTUOTA

“D. N.” rašo, kad Kaune
(einu gandai būk tai liaudinin-

road. sudegė keli trobesiai. Be • „„„u .• .n kai nori susitarti su tautinm-

Mrs. J. A. Patten ūky, Golf

Vakar vakarų Lietuvių au
ditorijoj, 3133 S. Halsted gat., 
įvyko Chicagos lietuvių kar- 
nivalas bedarbių šelpimo fon
dui..

kitko gaisre žuvo 14 ožkų, ku 
rių pienu vargšų vaikai buvo 
šelpiami.

kais arba krikščionimis demo
kratais. Matyti, vieni jau ne
begali išsilaikyti.

DETROIT, Mielu, lapkr. 27. 
— Buvusiojo Vokietijos kai
zerio anūkas, princas Luis i 
Ferdinandas von Hohenzoller- 
n’as, gavo lakūno vairininko 
“laisnius.” Kelinti metai jis 
dirba Fordo dirbtuvėse.

LONDONE BEDARBIU 
RIAUŠĖS

LONDONAS, lapkr. 28.

LAIKINAI IŠGELBĖTAS

RASTAS NEGYVAS VĖLINĖS KAUNO KA
PINĖSE

PARLAMENTAS UŽ 
LAVAL’J

PARYŽIUS, lapkr. 27. --

Gatvaitėje, 1502 W. Superi- 
or gat., rastas negyvas adv. J. 
F. Tadelski’s, 40 m. amž.

DIDESNI MOKESČIAI UŽ 
GAZOLINĄ

Policijai malšinant bedarbių P’^ncnzijos parlamentas nus- 
riaušes apie 20 asmenų sužei-į Pren<^ė remti ministerio pir

mininko Lavai’io nusistatymų 
‘užsienių reikalais.

sta.

AVASHINGTON, lapkr. 28. 
— Šalia Baltųjų Rūmų komu
nistų vadovaujami bedarbiai 
sukėlė demonstracijas. 13 de
monstrantų areštuota.

FAŠISTAI IMAMI NAGAN

Cook’o apskrities kalėjime 
vakar mirties bausmė turėjo! 
būt įvykdyta teismo nubaus
tam žmogžudžiui Bell’ui. Gu
bernatorius bausmės vykdymų 
atidėjo.

MIESTAS BE PINIGŲ

Vėlinės visoje Lietuvoje gra 
žiai minimos. Tačiau įspūdin
giausias minėjimas būna Kau
ne, kai temstant didėlėse ir 
gražiose kapinėse sužiba tūk
stančiai žiburių. Tai ant kapų

VĖL PUOLAMAS PRE
ZIDENTAS

GAVO GRASINIMŲ

Įžymus advokatas F. J. Loe- 
sch’as, 79 m. amž., kurs su 
nepaprastu pasiryžimu kovoja 
prieš piktadarius, gavo grasi
nimų. Jis yra policijos ap
saugoje.

MIESTO SĄMATA

Pranešta, kad Cbicagos iž
das ir vėl ištuštėjo taip, kad uždegtos žvakės 
neturima pinigų nei reikalin-l Šiemet į Kauno kapines su-

SPRINGFIFLD, III., lapkr. 
27. — Įstatymų leidimo rū
muose yra sumanymas padi
dinti valstybinius mokesčius’ 
už naudojamų gazolinų.

MISIJONIERIAI NE
SURANDAMI

kapų sukniubusi motina ver
kia mirusio sūnaus, vyras gai- 

giausioms išlaidoms padengti.' ęirinko daugiau pusės miesto Ii žmonos ir vaikai šaukia sa- 
------------------- Į'gj’ventojų. Čia pamaldas lai-,vo mirusius tėvus. Visur ska-

WASHINGTON, lapkr. 27.
— Laivyno sųjungos (organi-' McGRATH, Alaska, lapkr. 
zacijos) vadai išnaujo atsisu-!28. — Lėktuvu skridę ir kaž
ko pulti prezidentų Hoover’į(kur dingę katalikų misijonie- 
dėl karo laivynui išlaidų ma-’riai, broliai G. Feltes’as ir M. 
žinimo. Lepeyre’as, jėzuitai, nesuran

dami.

BERLYNAS, lapkr. 27. 
Darmštadto policija .praneša,1 
kad ji padarė kratų fašist 
(tautiškųjų socijalistų) vadi; 
namuose, Hesse, ir rado išda- 

' vikiškų dokumentų.
Vyriausiasis fašistų vadas 

yra ITitler’is. Jis užginčija 
rastus dokumentus. Jei rasti 
bet koki raštai, tai jie neti
kri, pareiškia vadas.

SUOMIJOS PROHIBICIJA

PAŠALINTI Iš TARNYBOS kė ir gražų pamokslų pasakė
------------- karo kapelionas kun. Juška,

Iš Chicagos policijos tarny- primindamas, kad daugelis gu
bos pašalinti poliemonai: Mur- rbingų ir nusipelniusių tautos 
phv’s, Warczak’as ir Dilio- vyrų ilsisi čia, laikinosios so- 
n’as. t ,stinės kapinėse. Čia guli kau-

_______________ lai karių, paguldžiusių galvas
už tėvynę. Jiems visiems vie- 

. ta skirta Vilniuj, Rasos kapi
nėse. Mes turime vykdyti jų 
idealus ir Vilnių atvadavus 
juos tikrosios sostinės kapinė
se iš naujo palaidoti.

Pamaldų metu giedojo Įgu-

mba varpai ir žmonių maldos.

Ir pamaldoms pasibaigus, 
daf ilgai žmonės vaikščioja po 
kapines, prisimindami tuos, 
kurie jau ramiai ilsisi šaltoj 
žemelėj. “Tr.”

PRIEŠINAS DIDINTI 
MOKESČIUS I

\VASITINGTON, lapkr. 27. 
— Yra sumanymas pabrangi
nti laiškų ir atviručių siunti
nių. Šiam sumanymui prieši
nasi krašto prekybos rūmai.

HELSINKIS, lapkr. 28. —
BURMOS KONFERENCIJA Suomii°s vyriausybė šiandie

________ jiarlamentui įduos sumanymų,
kad prohibicijos klausimas bū
tų pavestas gyventojų refere-

IŠKLAUSINĖTA BAIN’O 
DUKTĖ

VOKIEČIAI DEDA PINI
GUS I LIETUVOS BANKUS

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Anglijos sosto įpėdinis atida
rė Bnnnos reikale konferen
cijų.

Burma yra Indijos dalis. 
Nori savyvaldos.

ndumul.

NUTRAUKTAS POSĖDIS

9 INDĖNAI MIRĖ, ŠIMTAI 
IŠGELBĖTA

Apygardos teisme teisėjas 
Chicagos miestui išlaidų sų- Feinberg’as vakar išklausinė- 

mata 1932 m. nustatyta 57,-(jo bankininko Bain’o dukterį
905,466 dol., arba M nuoS. m«- Mrs. Jean Baker, ar ji kar- j ,M ch„;„ U
XX — — a t * iv* i • t • Ižiau, negu šiemet. tais nebežino kur yra jos tė

vo Uždarytų bankų turtų da
lys. Iš jos nieko nesužinota.

ORO STOVIS

11 SUŽEISTA
Padėkos dienų gaisrininkų 

ambulansu buvo vežami keli 
automobilių sužeisti asmenys.
Paulina ir Fulton skersgatvy CHICAGO IR APYLIN- 
ambulansas susikūlė su auto- KĖS. — šiandie debesuota; 
mobiliu ir apvirto. Viso 11 as- popiet gali būt lietaus; kiek 
menų sužeista. šilčiau.

gusarų orkestras.
Žuvusiems kariams pastaty-’

tas paminklas gražiai apšvies
tas puošė visas kapines.

Šauliai, kaip kasmet, taip 
ir šiemet pagerbė mirusius ir 
žuvusius prie jų kapų pasta
tydami garbės sargybas.

Liūdnas įspūdis pasidaro, 
kai prieš žvakėmis apšviestų

Kai kurie Vokietijos gyven
tojai, gyvenų arčiau Lietuvos 
sienos, atsiima iš Vokietijos 
bankų ir taupomųjų kasų pi
nigus ir deda į Lietuvos ban
kus. “Tr.”

Šiemet įvairių spiritinių gė
rimų suvartota daugiau negu 
pernai. Gryno spirito ir deg
tinės” valstybės monopolis per 
pirmus aštuonis mėnesius pa
rdavė pernai už 25,834,000 lt., 
o šiemet už 26,304,000 lt

GALLUPP, N. M., lapkr. 
27. — Zuni apylinkėse keli ši
mtai Navajo paderinės indė
nu gyveno laikinoje stovyklo
je. Jie rinko “pinon” riešu
tus.

Staiga ūžtelėjo sniegas ir 
šaltis. Dalis indėnų apleido 
stovyklų, kad grįžti i savo nuo
latinę gyvenimo vietų. 15 jų 
9 mirė. Kiti visi, kurių buvo 
apie 600, vos išgelbėta. Parū
pinta jiems laikinoji pastogė

“Tr.” ir maistas.

NEPANAIKINS AUKSO 
STANDARDO

ŽENEVA, lapkr. 28. — Pie
tų Afrikos Unijos vyriausybė 
pranešė T. Sųjungos ekonomi
škajam skyriui, kad ji nema
no panaikinti aukso standar- 
do savo valiutai.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 27. — Kilus dideliems 
barniams dėl žydų, nutraukt 
tas rumunų parlamento posė
dis.

SUŽEISTAS PREMJERAS

5 NUSKENDO UPELY

TYlER, Tex., lapkr. 27. — 
8 mylių atstume nuo čia au
tomobilius įsirito į Prairie u- 
pelį. 5 asmenys prigėrė.

ISTANBTTLAS, lapkr. 27. 
— Automobilio nelaimėje su
žeistas turkų ministeris pirmi
ninkas Ismet paša.

KANTONE KARO PADĖTIS

KANTONAS, Kinija, lnp- 
kr. 27. — Čia paskelbta karo 
padėtis.



I

• i'

t

DRAUGAS Šeštadienis, Lapkr. 28, 1931

“D R A U G A S”
Melną kasdien, ISskyrrjs sekmadienius

PRENUMKHATOS KAINA: Metamu — >(.M. Pu- 
Metų — *1.50, Trims Mėnesiams — t S. 00, Vienam 

Beatai — 7Be. Europoje — Mętams *7.00, Pusei Me- 
— »A00, Kopija .Ola.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų nesrų- 
B, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunfilama tam

pašto lankių.

, Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 ral. 
' Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet. —,

vybės keliais ir dėl to savo tikslą pasieks. Kun. A. Petrauskas, M. L O 
Kun. dr.'J. Nayickas, kun. J. Jakaitis ir jų 
bendradarbiai visą savo gyvenimą paaukojo 
lietuvių kolegijai, tai mūsų tautybės tvirto
vei.

SVEČIUOSE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, CONN.), V

“D R AUGA S”
UTHUAN1AN DAILY FRIEND t

Pubiisbed Daily, fiacept Bunday. 
8UHSCRIPT1ONS: One Tear — |«.00. Sis MooUu 
|S 60. Tbree Months — 03.00. One Month — 76c. 
pe — One Tear — 07.00. SH Months — 10.00.
— 03c.

Advertising in “DRAUGAS" brings best rssults. 
Advertising rates on appllcatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Caicagc

DIENOS KLAUSIMAI j

MŪSŲ VILTIS.

Kolegijos rėmėjai dėl»to neapsirinka, 
patys aukodami ir iš kitų aukų prašydami 
šiam be galo kilniam reikalui, nuo kurio 
tiek daug pareina tautinė* mūsų lietuvių a- 
teitis Dėdės Šamo žemėje.

Mūsų skaitytojai, neabejojame, skaitė 
ir gėrėjosi kun. J. Petrausko straipsniais a- 
pie mūsų Įstaigų Tliompsone, Uonn. Tie 
straipsniai mums parodė, kad lietuvių kole
gija jau gerai stovi ne tik mokslo ir auklė
jimo atžvilgiu, bet ir gražius rūmus turi ir 
tikrai yra ideališka vieta moksleivių dar
bui ir gyvenimui. Kun. J. Petrauskas mus 
dar labiau įtikino, kaip reikalinga yra ko
legija ir kaip jau pasisekė Įsikurti gražioje 
vietoje, kurios svetimtaučiai pavydi lietu
viams. >

(Tęsinys) ranokų nebuvo. Taigi nuo pat
Tuo tarpu ant altoriaus įį ry^° svaĮdinio mėgėjai jau ne- 

llostijos Dievo Sūnus tiesia lJU^e*^° j° rankų. Kai kurie 
rankas į jaunuomenę ir švei- SU .Baliukais grėbstė nukri- 
uiu, maloniu, tik dvasiai gir- ^ufc*us nuo medžių lapus. \ a 
dimu balsių visiems sako: !ė sau ai^tę’ nes kitoniškai 
“ Leiskite mažutėliams prisi- IHil lapus reiktŲ bristi> kaip 
artinti prie H^.,77 Kokia žia“» S* »»«■> , ««s. 
-graži, kokia kilni visų nuotai- tuomet ir svaidiniu
įs > žaidimas ir visoki pasibėgio-

Rytmetis jimai. Kiti vėl atsivežę dvi
ratį, turi didžiausio smagumo

Nakvynei, kaip jau esu mi- Į(rauti į ų draugų sugrėbstv- 
nėjęs, gavau labai garbingų tus lttpus. įet kaip juos • auį. 
kambarį. Tą patį, kuriame štug ratus supilti? Glėbiu
buvo gyvenęs vasaros metu negali suimti, išbyra. Šiūpėlė 
J. E. Vyskupas P. Būčys. iigas ir noboduį darbas.

-y> ■***&
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. . . ....... i Kambarys erdvas. Langų Taigi ateina į pagalbą suma-
Tad, rytoj gausingai susmuk,.„e , 1.,.-',mug _ dury8e langai, d

I tuvių kolosuos rėmėjų draugijos seimų ir dur, langai, kampuose !an- prie Upy krūvos ir
Visi dažnai skundžiamės, kad Ameri- 

os lietuvius vis labiau užlieja nutautėjimot
MKiga. Apie tai daug kalbame ir rašome.

iau ne visi esame linkę praktiškai pa- 
lijbėti, kad galėtumėm atsilaikyti prieš 
ąSnutautėjimo bangų, pasistatę atitinkamų
tvirtovę.

f, Mes džiaugiamės, kad vis dėlto yra 
nių, kurie ne tuščiais žodžiais, bet rim- 

Ru Lr sistemingu darbu rūpinasi lietuvy oe. 
Mūsų susipratusioji visuomenė, A. L. 

K. Federacijos vadovaujama, sumanė 
įteigti bernaičiams kolegijų, susitarė Ma-" r-rijūnų Kongregacija, ir kolegiją jau turime.

Mes taip pat džiaugiamės, kad musų tar- 
yra žmonių, kurie gerai supranta lietu

sią kolegijos reikšmę Amerikos lietuvių gy
venime ir nuoširdžiai remia kilnų ir sunku 
nfcgijos steigimo ir išlaikymo darbų, kurį 
Wai Marijonai dirba.
S Tie nuolatiniai, nuoširdūs ir gausingi 

Judggijos rėmėjai yra tie žmonės kurie yra 
Rjūspietę Lietuvių Kolegijos Rėmėjų drati-

n. O toji draugija rytoj turi savo penktą
jį iš eilės seimą Chicagoje, kuris, be abejo-

o, bus gausingas ir darbais vaisingais. 
Lietuvių Kolegijos rėmėjai kaip tik ir

r» tie praktiški lietuvybės palaikytojai A- 
ikoje. .Jie aiškiai 1 supranta,' 

lietuvybei palaikyti reikia pa- 
llMįiįjrti geri vadai, nes be tinkamų vadų nie- Į 
ta nepadarysi.

' Tinkami, tautiškai susipratę vadai ga- 
; išeiti tik iš savų, aukštesnių mokyklų. 

'ai$p, svarbiausias Lietuvių kolegijos tiks- 
ir yra duoti Amerikos lietuvių jaunajai 

fcaftai vadų, kurie sugebėtų jos tautybę ir 
Ibą išlaikyti.

Mūsų kolegijos priešaky stovį tokie as- 
®iys, kuriais galima visai pasitikėti, kad 

,į* lietuvių mokslo židinį nes tikrosios lietu- |

prisidėkime prie praktiško lietuvybės palai-! gaį. visa siena beveik vienu 
kymo šiame krašte.

Šiomis dienomis Amerikos Legijono Fort Dodge (Iowa)

PASTABELES

glėbiais, priėję iš užpakalio, i postas gavo dovanų šių istoriškų iš Prancūzijos atvežtų vė
lungų. Durys galima atsida- verste verčia į jį lapus. Juo- lįaVą. 
ryti ir išeiti į mažytį “bai- kiaši, juokais plyšta, kad taip . ;

“AUŠRA”

Kaip žinome, tautininkų vyriausybė Lie

jkonėlį kurį nuo lietų ir pUįkįai pavyko sugalvoti. Tai 
l darganų saugoja didžiojo, su gį vieni verčia, kiti sulipę j

rėjo, bet kad aš ir
tam pritarčiau, vienas atmai- 

korintiškėmis aukštomis ko- dvįratį — mina. Bet beniinda- Inos nepadarysiu, kaip viena 
liumnomis, priangio stogas, jUį nė nepastebėjo, kad,vežė-[kregždė

čia pat prie “balkonėlio’

labai Dievas tik vienas žino, krak 
metų jis čionai auga. (lai 
daug šimtų metų, gal jau per

pavasario nedaro, tūkstantį seniai peržengę."
tavo. katalikų dienraštį “Ryta” uždarė! . J“ ---- TJ.'. il08(d9ž5> kur vežamuosius Bet šiandie, kada visame pa-,(lai Jis mataravo gyvennne
trims mėnesiams. Po poros savaičių per.'® T”"“ Prld™tintas <lld/iu daiktus kraują) iš užpakalio šaulyje, šūkis skamba: prie daug ir šdto ir salto! Matys 
traukos, jo vietoje pasirodė “Aušra”, kurios1, . t1***“™1“ su u»- neturi jokio paramo - ore “darbo mokyklos”, pne “dar senuosius Amerikos gyvento-
leidėjas yra kun V Mieleška tuonionns, rodos, elektrine- kybo. Neatsargiai pereina pu-ibo ,mokyklos”, tai man ro- jus — raudonodžius indėnus?

' iiib'^|lemputėmis. Langai nuo-, gįaagyyrą įr dk HUSyj< visas Idos, kad geriausiai pritiktų ii Dar Kolumbui gal nė į galvą
Pirmame 

rašo:
Aušros ’ numery’ leidėjas lat pusiau atviri, taigi gryno vežimas su krovikais šust —-'žaislus prie darbo lenkti.

oro netrūko. Miegojau gar- aukštininkas į lapų krūvą... j Kun. Direktorius, pasinau

Liudas Gira.

KNYGNEŠIAI' •

2 paveikslų scenos vaizdelis.

1. Par. — Knygnešio Mirtis.
(Tęranys)

Da, da. O šis jau kelius savo baigė. 
Tik tu, brolau, tiesiai taikai nepraš

ai.
Vis juk žmogus tai. Krikščioniška 

siela...
Gal ir neblogas, už mus gal geresnis.

Juk he šilkus ir ne spiritą nešė, 
tik knvgns savo...

|Rusų žandaras:
Jos draudžiamos, 

preščion iivja.
Rašė prieš ca4ą,

L*|hbdenio kareivis:
Ar tu skaitei? Juk ne mūsų kalba 

tai... 
fM«sų žandaras:

Načalstvo sako. Jinai geriau žino.

knygos, tos

:ilt ragino žmonės.

neatėję buvo keliauti per van
denyną Amerikos ieškoti, o 
jis gal jau čionai stovėjo, 
kaip dabar kad stovi. Gal ne 
kartą, indėnų vadai susirinki-

džiai, bet ne ilgiau, kaip vi- Ka-ka-ka-ka!.. -r- nuriedėjo (lodamas laisva nuo pamokų 
Povilas, tas didysis Kristaus mokslo sklei- [sados- Pusiau penktų buvau nuskambėjo per visą mišką diena, nežinau kur išvažiavo, 
dejas, gyvas būtų, tai jis greta kitų kata- ^Į1 &yva,s" Mat, kas dien tuo jaunas linksmas kvntojimasis. prašydamas, kad aš pats sa-
likvbės mokslui platinti būdų bei priemo- *aiku įpratęs es« keltis. j£ad ir sumaniai buvo su- vimi pasirūpinčiau ir susiieš- mus po jo šakomis darė ir pla
nių neabejotinai pavartotų ,ir spaudą. Ir ne! Priežodis sak(į^ ‘Jąunas galvota, bet vis dėlto nepn- Ročiau sau iš mokinių tarpe,mis statė, kaip gintis nuo a 
be pagrindo taip manoma. Nūn geras ir [ve<lę» ir unkšti kėlęs niekad/ vyko sumanytu pasinaudoti'adą. Nenorėdamas trukdyti j jūnų europiečių T Gąi jis mate
blogas — plačia^rove bėga į visuomenę jš Į besigailėsi”. Nesigailėjau ir Dabar lapais a|H»pų.’>'UriiasiH" jaunimui gaišti, nesiskubinau ne vieną kruviną kaimyninių

spaudos. Ypač dienoš spauda, dienraščiai asiiodo, jodĮ van^entrau lapų krūvos ir nutaria velv raudoti Direktoriaus suteiktą tautų susirėmiųią ii jų krauju
kis buvo tuo metu taisomas, lėčiau, bet tikriau darbą dirb- ja man malone. Bandžiau pats buvo įtręštos jo šaknys? -
tai su vandeniu, Wi visi im- ti. Glėbiais kiek galėdami sė- vienas plačiau susipažinti su k as pasakys? Kas paaiškins?
davo kartu praustis, kai kam mė ir krovė Į vežėčias, kol i Tbompsonu. Žiūrint man į šį girios vetera

.. . , pareidavo visiškai striuka, pamažu visus suvežė į paskir-! Besidžiaugdamas jaunuolių uą (senelį), perbėgo per gai
sra, at ratą i s oji e ma* ir anksti kėlęs to nemalonu- tąją vietą. Ižaidimais, pradėjau -lairvtis vą viskas, ką tik aš kada bu-

mėnesius neg ėjo apsieiti e įemasuo. u i^vengįau ilčiai stenėjau šitą jauni-^plink po parką. Pirmas, Kas vau girdėjęs ar skaitęs apie
«Šv. Mišias man teko taip mo darbą — žaislą. Kartu ir krito man į akį, tai buvo di- Amerikos senovę: ir skalpių 

, . . pat laikyti pirmutiniam, pne smagiai pažaidžia ir naudingą džiulis aržuolas. Jis augo pa- medžiotojai, ir žmogėdros, ii
Į ga es pasirooy i. [didžiojo altoriaus. Kun. Di- dalbą padaro! Kilo man klau- čiame parko pryšakyje — prie Robinsono prietikiai, ir ne-

rektorius ir kun. Jakaitis su syinas: argi ne geriau būtų, pat rūmų priangio. Jo kamė- pereinami miškai su didelįau
Išėjo gana didelis “ tėvynės” j kun. Vitkumi atlaikė kiek kad visi jaunimo žaislai dar- nas tiek storio, kad vargu šiomis buivolų kaimenėmis, ir

nis numeris. Straipsnių sudėta daug, bet S.!vėliau. Bet visos rytmetinės bo principu paremti būtų? [trys vyrai savo glėbiais ji laukiniai indėnai ir tt. Juk
L. A. istorija silpnai apibudinta. ItatiK iato-' Paraaltlos “P8" netruko, Jaunimas iš jauno priprastų apimtų. Matyt, daug jis tarė- jis. šis veteranas, visk* tų tu- 

kaip vieną valandą, visame kame naudos ieškoti jo vargo iškentėti, nes visas rėjo pergyventi. O, kad ,ps
rinių laktų iškaipyta. Nesigailėta pasnieižtiį pUf^yčius kuy^cme visi ii nenorėtų nereikalingai lai- apdraskytas, gumbais nu 4ęs,: turėtų daba’- liežuvį, kad mo-
kunigai ir liendrai katalikai. Benį istoriniam bendrai. ko leisti, kaip kad šiandie daugelis storų šakų nukapota, kėlų žmonių kalba kalbėti
numery, rodos, reikėjo susilaikyti nuo ne-’ Thompsoniškis • BauMvs ’' <klžnai K‘rdime *?'«* nedirbam j tik likusios nuo jų žaizdos ši r-, kiek jis man pripasakotų nuo- 

, I čius ir nemėgstančius dirbti pso ir pasakoja naujoms kur- stabių dalykų!... Bet dabar joATI f OM * «• . l a • |

Šiandie mokiniams buvo jaunuolius. Žinoma, tai tik toms apie pergyventos senio kalba man nesuprantama. 
Apie tai savo laiku plačiau parašysime, laisva diena (free day). Pu man tokios mintys į galvą pu [vargus ir kančias. I (Bus daugiau)

“Sakoma, kad šiandien, jei Apaštalas

šiandieną valdo pasaulį, formuodami viešą
ją opiniją, kurie ją kreipia sau patinkama 
vaga”.

nigas Mieleška šventą darbą dirba, leisda
mas “Aušrą” bent tol, kol “Rytas” vėl

Pasienio kareivis:
Ką žinom, bratec, kas bloga, kas ge

ra... . . '
Tegu dukart josios uždraustos bū

ti) —
vis dėlto žmogų tu užmušei veltui.... 
Juk čia ne karas. Nors medalį gau

si —
G riedi, bratec, griech na tvoju lia- 

žet dušu.

Nuodėmė, džgulė sąžinę tavo.
Husų žandaras:

Nu, tebia k čiortu. Ne jnipas tu 
karkt man...

Pasienio kareivis:; (Stato šautuvą ir nu
siima kepurę.

(“Žandarui) Vis dėlto, bratec, nu
vežk tu kepurę... A

Husų žandaras: (Pasijunta labai nejau
kiai ir, nusivožęs kepurę, nerimas
tingai lamdo ją rankoj tylėda
mas),

\ (Uždanga)

2 PAV. — PAVADUOTOJAI.

Daržely prie namų, kaime; pavakarys. 
Merginos ir vaikinai, gražiu būreliu su
sirinkę, smagiai dainuoja:

Suimtos vakarėlį balno.įati juodbėrėlj, 
Gi lylia, lylia, lylia, balnojau juod

bėrėlį.
Juodbėrai} balnojuų, pas mergužėlę 

jojau,
Oi lylia, lylia, lylia, pas mergužėlę 

jojau...

Jaunimui bedainuojant ši posmą, į 
kiemo vartus įvažiuoja vienu arkliu kin
kyta brikutė, kurioj sėdi jaunus vaiki
nas — Kazys. Merginos ir vaikinai pa
mato ji, kiti {atkyla jo sutikti. Jis, mit
riai iššokęs iš brikutės, išsiima iš po sė
dynės ryšulį ir ateina prie jaunimo. 
Balsai: -

fttni ir Kazelis! Seniai bematytas! 
Kazys:

Sveikos, seselės! Sveiki, brolužėliai.. 
Balsai:

Sveikas, Kazeli Sveikas mielas bro

luži! (Visi su juo sveikinasi).
1-moji mergaitė:

G mes jau manėm, visai užmiršai 
mus... ' y

Kazys:
9Kaip ir galėjai taip, One, manyti ? 

Per visą kelią lig pat mūsą Tilžės
• nesutikau grasesnių aš merginų, 

kaip jūsų sodžiuj. Tad kaip jus už
miršti.

1-moji mergina: x
O ko toks liūdnas atrodai, Kazeli? 
Kas atsitiko?

Kazys:
Tai jūs dar nežinot?

Balsai:
Nieko nežinom.., G ,kas gi, Kazeli?

Kazys: „
Jūs pažinojot gal dėdę Anuprą. 
Drauge į Prūsus mes vaikščiojom

visad.
Ir čia nekartą, žinau, jisai buvo.

Balsai:
K«r gil Pažinoti!! Gal suėmė rus- 

kiaif

Kazys:
Jau nebėra jo. Žandarai užklupo
Mus šiapus sienos. Ir jis — nepa

bėga.
Balsai;

Tai, Dievulėli! Nušovė? Iš karto?
Amžiną atilsį... Gaila žmogelio.. 

Kazys:
Aš negalėjau jam nieko pagelbėt.
Jau benorėjau pats pult, šaut žan

darą.
Bet jų tuo tarpu daugiau susirinko.
Šūvis surinko.. G vienas jiem nieko.
Nepadarysi — tad aš ir pabėgau.

1 Paskui grįižau tik. Bet jo nebradau
jau.

Žmonės pakėlė jį ir pašarvojo.
Balsai;

Amžiną atilsį... Gaila žmogelio...
' Dar gi nesenas... Ir geras kaimynas.. 
1-moji mergina:

G ar tave neptfsergėjo niekas? 
Kazys:

•

(Bus daugiau)
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VILNIAUS REIKALAI

VILNIAUS REIKALAI

teisingumą, būtent: “Lietuva 
turi teisę atsisakyti atidaryti 
susisiekimą, minėta (Kaišiado

__;iių — Lantvaravo) geležin
kelio linija svarbiam atsiti-

9

»u>

Vieną kartą gerai pagalvokime! MAŽIAU ŠNEKŲ, DAU
GIAU DARBO.

Lietuvos savaitraštis *-‘Uki- “Būkime tat gudrus. Tuš- 
su teise, yra daug Šančių, ka'llk-me, gresiančiam jos saugu- !ninkas” aPie niūs'l (katalikiA čios bačkos visuomet skardes- 
'I'. S. taryba energingai ginsi. ’ Juk ik<’JQ) SP

“Ar ne metas apie tai ne tik 
pamastyti, bet ir darban pasi
nešti. j------------------------------------

“Mūsų krašte daugumą su Daugelis žmonių vakaruose, 
<!».:« katalikybę išpažįstant i e- prakalbose, ar šiaip bile ko. 
ji kinui susėjime dažnai pašneku j

“Tat padėkim katalikiška ame savos, katalikiškos spau-! 
jai spaudui, .dos platinimo, rėmimo reiksv

“Tat plačiai tebūna atida-11#- Bet Šnekos, bedarbo, ir pa

spaudą taip rašo: nes, pabaltinti grabai taip pat
“Vieną kartą metuose tni- Pav®s*^ pilni, 

pūtį pagalvokime apie tuos “Kai šiandien ir mūsų
kiai su Lenkija yra šios rū- kryžiaus kelius, kuriais tenka1 krašte kas kart vis daugiau ir rytos durys gerajai spaudai >s’l‘eka šnekomis. Liežuviu ga- 
šies“. spaudai eiti. Kovoje gero iri daugiau paleidžiame dykai’ ar, ;r lifldadnini KutinkAtne klok. IHma visko prišnekėti, bet jei

paprastoj T. S. taiybos sesijoj j užtarėją, kaip Kinai J. Š. Y. į mntvvarimn Hnim« blogo ne tik paskirai einama, j pusvelčiui pamazginių raš- vįeno žinia kuri praneša niu P’ie šnekų nebus pridėta
ekstra sušauk toj šiam konflik Ameriką, kuris būtų suintere-1 hiuo motyvavimu Hagos, a , .T . . 'aaą zimą, kun praneša mu- i v .
tai likviduoti, užeina notas.Bl,„tas mūs teritorijos Integra įvisa žmonijos istorija sukasi'Gyveninę

Viso pasaulio dėmesys atk- teisę, t. y. reikalaus skubaus' 
reiptas į Kinų — Japonų konf Mandžurijos evakuavimo.
liktą, dabar svarstomą Gene
voj Man sekant debatus ne-

Pamoku: 
laiku būtų

jei Lietuva savo 
turėjusi galingą

mui, ar jos gyviesiems reika
lams; Lietuva mano, kad jos 
nūdieniniai politikos santy

palyginti jį su mūsų konflik-' luinu, tai Lenkai šiandien ne 
tu su Lenkais dėl Vilniaus, būtų Vilniuj. Lietuva turi net jB’e^uva Vilniaus užgrobi 

Japonai puolė Mandžuriją, J du didžiuliu kaimynu: Sovie-Įm^’
taip kaip lenkai is pasalų. Ja-'tų Rusija ir Vokietiją kurie, Kadangi šis klausimas grįš 
ponų generolai, kaip ir Želi- Į rodos,turėtų būti labai suin- 
govskis, “neklauso“ savo v y- Jteresuoti mūsų teritorijos in- 
riausybės. Japonai, taip, kaip tegralumu. Bet kažkodėl 1927

pamazginių
bet ir talkos sudaromos. Juk lų — nusigrįžkime nuo jų.

tikrovėje dažnai 
tarp dviejų ašigalių: dorybės taip yra, kad blogybė pirnio- 
ii nuodėmės. į se, eilėse žygiuoja, o dorybė

persekiojama, katakombose,

įas spaudos vargus 'ir rūpes
čius.

‘Nesupranta tas lietuvių,

darbo, pastangų, visos, kad ir 
gražiausios, šnekos dings, 
kaip durnai ore*.

Tiesa, dažnai prie šnekų

lenkai, pasižada viešai T. S. Į m., kai Pilsudskis Genevoj 
tarybai “evakuoti“ užgrobtą-:prispaudė prie sienos Volde- 
ją teritorija, bet, priešingai,
slapta stiprina savo jėgassavo
Manžurijoj. Japonai dabar 
kuria “nepriklausoma“ Man- 
džiuriją, kaip lenkai prieš 10 
metų Vilnijoj sukūrė neva ne-

“Klaidingos mintys ir klai-
sausio mėn. sesijoj iš Hagos din«i Prana8ai «k-

teismo į T. a tarybą tai rei- slanftus
nų darban yra paleidę, kalnus 
popierio išrašo milijonams 
'žmonių brukte bruka skaitvti.

“Ar nereikia šiandien Sa-1 lysime kas mums peršama, 
lainono gudrumo, kad galima! “Nori priešą įveikti, turėk 
būtų laiku atspėti klaidingų j pakankamai ištvermės, imk 
pranašų spausdintu žodžiu:ne prastesni ginklą, kaip jis 

Keistas sutapimas. Dabar, didžiumoj7 ‘nusistačiusi prolen sk,eidziamas mintls- ltnri-

kia tikėtis, kad mūsų vyriau
sybė sugebės tinkamai išnau
doti šį netikėtą, labai palanku

ar vienuolynuose rusena.

“Visi*tai atsispindi ir spau
doje. Pasekime mūsų knygų 
rinką, pavartykime kitus 
spausdintus raštus — pama-

kas mano, kad k» jam pakiši,: jokio darbo npreikia pri(J5ti 
tą jis už gryną pinigą ir ims.

“Maskolių valdžia mums

marą, nei vienas, nei kitas ne-j sprendimą Vilniaus bylos, 
parėmė mūsų vyriausybės. Kie« šia proga aš turiu pažymė
lio čia kaltė, ar mūsų kaimy-|ti, kad T. S. sekretoriatas, v 
nų, ar mū^ų pačių. į pačiai tranzito sekcija savo

kai Genevos areopagas svar- kiškai, sutiko si Hagos teis- 
priklausomą “Litva Srodko-’ sto Mandžurijos konfliktą, tu- Jno sprendimą, tarytum, per 
va“, kurios “Seimas“ vėliau rintį daug analogijos su Vii- ij.-fino trenksmą iš giedro dan 
po Želigovskio durtuvų presi- niaus byla, ateina žinia apie 'gaus: T. S. sekretoriato vieš 

> ja “nubalsavo“ Vilniaus ,‘pri- Tarp. Hagos teismo sprendi- L^jų didžiuma buvo įsitiki- 
jungimą“ prie Lenkijos. mą mūsų tranzito bylos. šis įmis> kad Hagos teismo “nuo 

Iki. šiol analogija visiška: sPrendimas, visais punktais n,onė’’ bus už tranzito atida- 
Japonai aklai sekė Lenkų pa- Pa^ankus Lietuvai ir vienbal-(Galima įsivaizduoti e- 
vyzdį, tarytum laukdami tų S:a* Paimtas teismo narių, la- ifektą, kurį čia padarė šis ne- 
pačių rezultatų, t. y. kad T. S. ka* sustiprina ne tik moralę, Įtikėtas, labai palankus Lietu- 
taryba sankcijonuotų jų fait *r iuridinę mūsų pozicija į vaj Hagos teismo sprendimas, 
accompli Mandžurijoj, kaip Bniaus byloj. Jeigu viso pasaulio dėme-
kad ji netiesioginiai sankcio-' dar Vilniaus byla nelai- SyS nebūtų dabar atkreiptas
navo lenkti fait accompli Vii- meta’ laimėta tranzito byla, j Mandžurijos konfliktą, tai 

f niu j. Bet čia Japonai apsiriko! kad Lietuva nebus pri- gįs sprendimas būtų buvęs
Čia ir baigiasi'analogija. versta atidaryti tarptautinį svarbiausiu §iOg dienos tarp- 

T. S. taryba, kur posėdžiai!- susisiekimą Kaišiadorių -- j tautinės politikos įvykiu.
ja 5 didžiųjų valstybių atsto- Lentvaravo geležinkeliu, kas 
vai (jų tarpe ir Japonijos at- bfdų buvę tolygu atidarymui 
stovas), kaipo nuolatiniai ta- susisiekimo su okupuota Lie- 
rybos nariai su 9 satelitais ^ava *r Lenkija. Tai būtų bu- į 
perrenkamais ir neperrenka- v^s netiesioginis Vilniaus 
mais, — ilgai nelaužė sau gal- knpavimo legalizavimas, 
vos dėl Vilniaus, ar dėl Kor- berods, sieke Lenkai, stuni-, 
fu, ir, nuplovusi rankas, kaip dam^ bylą iĮd Hagos teismui, 
Pilotas, nematė mažiausio rei- tikėdamies ją tikrai laimėti, 

bet kai matome, jie skaudžiai

ko,

J. Gabrys.

IR RŪKOMA ŠIEMET 
DAUGIAU

- •

Pats liežuvis jį atlieka. Tik 
tada jis piktojo darbą dirba: 
blogas kalbas, šmeižtą apie 
kaimyną, arba artymą lei
džia, jam garbę, gerą vardą
piešia. Bet ne apie tuos (lie- j

1,, savo žodį ir savo religi- ,.uvininkus.eg) Ha kalhu.
,K‘ Kalbu apie tuos, kurie kiek

viena proga šneka, kad rei
kia mums sava spauda remti,

I (Tąsa ant 4-to pusi.)

viską kišo, tik imk, tik skai
tyk, bet lietuvis atsakė: ne, 
neįpirši man savo svetimos 
dvasios, nes aš myliu savo tau

APSIMOKA SKELB 
TIS “DRAUGE’

DideisKatalikiškos Spaudos
VAKARAS

ROSELSND E. ILL. VISŲ ŠVENTŲJŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

kai o užstoti Lietuvą, ar Grai
kiją ir nieko nedarė, kad su
laužyta teisė paimtų viršų ant 
brutalės jėgos. Dabar gi, kaip r,lES 
parėjo į konfliktą dvi didžiu
lės valstybės, abidvi turinčios 
savo atstovus T. S. taryboj. 
Genevos Areopagas atsidūrė . 
labai keblioj padėtys sankcijo i 
nuoti Mandžurijos “fait ae , 
compli“, kaip Vilniaus, — tai 
pripažint viso pasaulio aky-; 
vaizdcj savo bejėgumą ir...1 
bankrotą.

Japonijos įtaka iki šiol T.

S. taryboj buvo gau didelė, 
bet Kinų silpnumas tapo kom 
pensuotas aktinga Jungi. 
Šiaur. Amerikos Valstybių pa 
rama. Jeigu kiniečiai nebū
tą turėję šios paramos, tai ka 
žin ar jie nebūtų virtę atpir
kimo ožiu, kaip mes, ar Grai
kai. J. Š. A. Valstybės nebū
damos T. S. nariu pareiškė 
noro dalyvauti T. S. tarybos 
posėdžiuose, kad po pretekstų 
visuotinės taikos palaikymo, 
galėtų geriau “apginti“ Ki
nus nuo konkurentės — Japo
nijos. T. S. taryba pasiskubi
no pakviesti J. Š. A. Valsty
bes prie savo stalo, nepaisy
dama į Japonijos protestą ir 
ne sidrovėdama peržengti T.
S. Paktą.

Jėgų santikiams pasikeitus. 
Kinų naudai dėka J. Š. A. 
valstybių intervencijai ir 
šiuomi atveju jėgai supuolant

apsiriko. "
Pastebėtina, kad Hagos teis 

savo sprendimo moty
vavime pripažino mūsų tezės

Už tabaką ir jo gaminius 
akcizo mokesčio per pirmus 8 
mėnesius surinkta pernai 7,- 
738,000 lt., o šiemet 8,880,000 
It. Patentinio mokesčio iš rū
kalų prekybos ligi rugsėjo I 
d. surinkta pernai 528,000 lt., 
o šiemet — 609,000 lt. “Tr.“

Chicagos Banku
Serą Kainos

1929 Metais ir Dabar
$692
750

(dabar siūlo) $200
150

950 9 9 321
1225 99 389

200 9 9 125
1040 9 9 388
20) O 9 9 175

Central Mfg. Distr. Bk. ’’
First National Bank .. ’’
Harris Trust Bank .. ’’
Metropolitan St. Bk. .. ”
Northern Trust Co. .. ’’
Universal’State Bank ”

Viršminėtos prekių permainos yra sulyg bankų už
darbio ir iš jų matote kaip dalykai stori. Delto-gi galite 
didžiuotis su savo lietuvišku t»anku ir neabejodami pasi
dėti savo pinigus čionais kur teisingai bus apsaugoti. 
Laikant pinigus baksuose darote skriaudą sau ir visam 
judėjimui, o laikyti pinigus namuose yra begalinis pa- 
vojus.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Čhicago, Illinois

ioje, Lapkričio-Nov. 29 d., 1931,8 vai. vak.
Kas yra spaudaP Apie tai plačiai kalbės kap. P. JURGĖLA
A

Programą pamargins gražiomis dainomis 

. PARAPIJOS CHORAS

GLAZOVSKIU

Visi Ateikite Pamatyti Keturis Ristikus

KURIS LAIMES?

Risis:

L. MINGELA su ROLOVIČIU

BANCEVICIUS. su
. (D»-apiežnas dzūkas)

ĮŽANGA 35c. KOLEKTŲ NEBUS

Visas pelnas skiriama pusiau su parapija. Visi kviečiami

/

uvininkus.eg


v i

DRAUGAS SeStadienis, Lapfcr. 28, 193T
SPAUDOS REIKALAI M. Trumpis iš Ckicagos, III. į B. Pocius ds Brooklyno, N. tol remsiu kolegiją! prieš jos kai mane prislėgė ir suvargi- gruodžio 20 dienų parapijos bus suorganizuota Chicagos

‘•siunčiu dolerinę ir linkiu sei Y.: “Kolegijos rėmėjų dar- sumanytojų ir kūrimo vykdy
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) mui geriausios kloties’

no. Tuokart, be savo grynos svetainėj. Po repeticijos vi- Moterų Sųjungos Jaunamečių
bais džiaugiuos. Seimo nutari- j tojų d. g. Tėvų F. Kudirkų širdies ir gerų norų, nieko sos narės nuvažiavo pas mū-i Apskritis gruodžio G dienų.

platinti kad mkia kiekvienon Spring \ alley, mus vykdysiu. Aukoju $1.00” j lenkiu galvų ir sveikinu visus kita prie Seimo pasveikinimo sų kuopos pirm. S. Ališaus ; Bus daugiau apie tai praneš-
įltįįpaIikižknii šeimon katalikiš- Iues> Amerikos lie-, J. Statkaitė iš Brocktono,! seimininkus. ” 'nebeišgaliu pridėti, pasitikę-įkaitę (63 ir Stony Island), ta.JI!.: “Nors mes, Amerikos lie- ,J. Statkaitė iš Brocktono,! seimininkus. ” 

v . . I A . . - *tuviai, turime nemaža įstaigų,- Mass.: “Sveikiname rėmėjų
nebeišgaliu pridėti, pasitikę- kaitę (63 ir Stony Island),

la» lairaitia įvesti, bet darbo lu,,u'e I“1“*'*' w*'”" o’-“-— *«•“« Barbora LabuUeuė iš Yon- ,hm» Ser,au™ blusų Viešpa-
neprideda. ' kurios iš mūsų reikalauja uuo šernų, dedu $1.00. [kers, N. | Y.: "Siunčiu $400 ™b k“'Patsigausiu ir vėl

j * •_ ; lėtinio rėmimo ir aukų, bet A. TiškienS iš New Haveno, nuo|atin5 Marij K„ kolegijai aukosiu!”
Liežuvis, pridėtas prie usssi- bernaičių kolegija turi šian- Conn.: “Prašau seimo suras-_ . 4__ a_,.

mojimo dėl kurio kilnaus dar- tjįen užimti pirmųjų vietų, nes ti priemones didesniam Ame- 
bo, gali, labai daug nuveikti. šį įstaiga mūsų ateičiai — ber likos lietuvių skaičiui supa-
Senovės graikų išminčius ai naičiams šioj šalyje vienintelė žindinti su bernaičių kolegijos Pranciškų Iii 1' 
sopas yra pasakęs; “Lidžuvis lietuviška aukštoji mokykla reikalais ir tuomet cĮvigubai w , pU ^na?
yra tam kad bė jo nieko gera tautos gyvybėj palaikytoja, padidės Marijonų kolegijos ič i„..k
žemėje negali būti, nei įvyk- rpaj kiekvieno susipratusio lie įnėjų skaičius. Dedu dolerinę
ti.” (Jis taip pat pasakė, tuvio būtina pareiga jų viso- aukų.”
kad liežuviu yra įvykdomos Ir.is jėgomis remti ir išlaikyti. O. Ringailienė iš Yonkers, i,n5- t • . • „lano,L didžiausios pasauly blogy- Priimkite $51)0 aukų.” N. Y.: “Marijonų Kolegijos Ldž^ viešpats. Nors metai

F*0" M. Kašėtienė iš Stougbton, rėmėjai, sveikinu jus seimuo- Legaunu darbo> turiu 50 ,a
Dėl to, visi, kam tik rūpi Alass.: “Sveikinu penktųjį jančius linkiu Dievo palaimos įajnžiaus> inaitinu keturis vai

kad katalikiškoji visuomenė seimų, aukodama $2.00.” ir dedu $3.00 už “Laivų” ir keliug> kurių vyriausias dar
'•būtų apginta nuo plintančių M. Vasiliūtė iš Waterbury, $1.00 kitiems garbingiems imetų, bet Dievui pade-
nedorybių, visokių išnaudoji- Conn.: “Ačiū už pakvietimų į Jūsų darbams paremti!” Idant nenusimenu, ir šiaip 
nių; kad katalikų tarpe būtų k. r. seimų, priimkite mano S. Daugėla iš Chicagos, III.: praminta ir dvasiai sie-
glaudi vienybė, susipratimas; pasiryšimų liktis rėmėjų am- “Sveikinu seimų su $10,00 au- kįu gavo anižįn0jo gyveninio 
kad mūsų spauda atsistotų ižinųjų nare, ateinančiais me- ka”.
ant tvirtų pamatų, reikia per tais sumokant ' $50.00 kolegi-į j smįĮgįus įg Chicagos, III.

“Draugo” vajų mažiau jos fondui”.

iegijos rėmėjų 
bingų seimo 
dytoja”. 

Pranciškus

narė ir gar- 
darbų vyk-

iš

Šiame svarbiame darbe pa 
sitikėjimas Dievo pagalba 
testiprina visus kolegijos rė-

tikslų.”
Domicėlė Kardelienė

kur turėjo mėnesinį “Sočiai 
gathering’ ir naujų narių ‘ini 

tiation”, dėkodamos Ališaus-

Q. Ivinskaitė,
Jaunamečių organizatorė.

Anastazija Mickevičiene lilk“itei. už > «“rdHus va*’
gius n- •-punch”. Ji antrų Skaitykite ir platinki- 

bepajėgiu Seime dalyvauti,!k<trt* Pakviete IUUS 1 savo . te lietuvių katalikų die- 
nes liga mane prielėgė ir no- nraštį “DRAUGĄ” ir

Visų Chicagos jaunančiu remiate tuos biznierių 
renkitės ir išrinkti ir profesionalus, kurit 

i susirinkimų, nes garsinasi jame.

Chicagos rašo: “Gaila, ne-|;

rs nebetekau ištekliaus, bet 
tvirtai pasitikiu, kad Vieš
pats visa kų į gerų nukreips skyriai, 
ir mūsų Kolegijos rėmėjai'tstoyes 
Dievo garbei savo darbus ge-! 
rai atliks! I

CHICAGOJE

si draugo vajų uiazuau jus lonuui . I)gl menkog SVeikat0S ne
žųekų, o daugiau darbo!' , A. Jekavičiutė iš AVatetbu- ga!gsiu seinie dalyvauti. Au-

Padėkime kontestininkams 'ry, Conn.: “Kvietimų daly- $100() Kol įik pajėgsiu,
f Jubilėjinio “Draugo” va- vauti ,seime gavau, bet dėl Į '____________________
jaus kontestininkai-ės išsiri- tolumo nebegalėsiu atvykti,
rikiavę po visas kolonijas dir- tad priimkite nors mažų $3.00 
ba kilnų, šventų darbų. Ta dovanėlę”.
čiau jų darbas, jų gražios pas- ---------------
tųngos neduos gerų vaisių, jei 
katalikai įmonės neparėms, 
jei tik šnekės apie ‘ ‘ Drau- i 
go” vajų, o pasyviai laikysis,’ 
nepadės kontestininkams jj 
sėkmingu padaryti.

Katalikiškame spaudos pla 
tinimo

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunag, Borden)

• ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

apaštalavimo darbe 21^ 22 St. 6 iki 9 vak.
, t . , .... . ... ' Telephone Roosevelt 9090visi katalikai turi stoti i dar „ . „ , „r Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
bą. Tik tada visapusiai laimė-1--------------r---- iitia
sime! A, Ai SLAKIS
Vakaras, ristynės Roselande.i . \

Kytoj Roselailde, Ilk, Visų Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St
Šventųjų parap. salėje, 8 vai.;R?®nJ 1®02 . t Tej. centrai 2978 

1 1 d ' Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų
vakare įvyks didelis vakaras1 --------- ,

. . . . . Vakarais: Utarn., Ketv„ ir Subatos— ristynės. Lietuviai — mū i — 6 iki 9 vai
sų drutuoliai — Mingėla ii lu4B Archer Ave TeL 7887

Bancevičius (drapiežnas dzu
kas) susikibs su svetinitau ; 
čįais drutuoliais. Kieno bus 1 
stipresni kaulai ? Visi roselan I 
dieęiai sueikite pažiūrėti.
Programų pamargins parapi
jos choras gražiomis dainomis 
Buvęs Lietuvos kariuomenės 
kapitonas P. Jurgėla kalbės 
apie didžiųjų pasaulio galybę.1 
Vadinas, vakaras bus nepap- Į 
rastas. Tat, ryt vakarų visi 
laukime parap. salėje.

Namų Tel. Uyde Park 389R

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 8o. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vakar? 
TTta.rn.. Ketv. Ir Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

KOLEGIJOS RtMĖJŲ 
LAIŠKAI.

ALFRED B, CLARK
Attorney At Law 

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

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381

NAUJAS IŠRADIMAS

Chicagos rašo: “Nors ęsu 
Kolegijos rėmėjų amžina na į 
rė, bet dabar nedarbas gero-

BRIGHTON PARK.

, Nekalto Prasidėjimo para-į 
pijos svetainėje įvyko pirma 
repeticija Motetų Sųjungos1

20 kuopos jaunamečių skv-i 
liaus kuris statys veikalų 

“Gyvų rožių vainikėlis”,

■To — .--frO. - W - KM.V

TRIUMFAS
NAUJAUSIOS 1332 RCA VICTQR RADIŪ IR 

PHONŪGRflFAS KROVOJE

upyk . , .
algos Dienoje

t
Algos diena tegu bus jūsų taupymo die
na... patyrimas įrodė, kad tai geriausias 
būdas. Čia yra daugiau teisybės, negu 
poezijos. Tie, kurie depozituoja taupymo 
sųskaitoii, kuomet maino algos čekius, vi
sada turi atsargos reikalui esant. Pradėk 
taip daryti, gavęs sekantį algos čekį. Dalis 
to, kų uždirln, priklauso tau ir tai reikia 
taupyti.

I

Peoples National ‘Bank
and cjrust Company

o f Chicac/o
47th Street and Ashland Avenue 

Pinigy Siuntimas . . . Laivakortės

X). Pejtrauskaitė iš Provi- deksnio galinga mostis,

dpnce R I - “Te eeriausias kurios Paulis per šimtus metų lau- uence, iv. i.. įe geiiausias kė jau yra gatava. iiek„nio Galinga

Dievas padeda gražiai tvar- ; Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtin-| 
* ° gų elementų, Tš visų kraštų svieto i

kyti visus Kolegijos lteįuėjų girių visokių medžių aliejų. Deks-į
I . -ii i- i - - n'° Galinga Mostis kaipo saulės spin-SeiinO reikalus, linkiu gėliau- dūliai, pasekmingai gydo: Reuma

to pasisekimo šiame kilnia- Nugaros skau-
L di limų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar

ine darbe, nors pas mus da- saiusi kraują, nlkstelėjimų ir šiaip'
. ii- 'visokius skaudėjimus. Tūkstančiai!

bar didžiausias nedarbas, bet'žmonių yra pagiję, o milijonai da,
siunčiu nors mažutėlę doleri-!nefXn*o‘\iX>gu Mostis yra tiek; 
ne aukele; ač.iu. kad nepa- verta aukso, kiek ji pati sveria, suug

naudos gydymo, Gvarantuojam: Jeigu 
miršote manęs, ir aš visuomet neimtų taip kaip rašom, pinigus gra- 

,. . . . . , ... • žinain Pursiduoda visur. Klauskite'atminsiu Jus, kai tik gausiu taip: deken’s new discovery’ 

darbų, pasiskubinsiu ateiti ^NTMENT_K^im u. <Įentat
, . DEKEN’S OINTMENT CO.

aukomis. HARTFORD, CONN.

U. Sanisonienė iš CIeve- ............ - ■ ■ ■ •
land, Ohio; “Ačiū už jjakvie 
timų manęs į seimų, bet at
vykti negaliu: mano šeimyna 
maža, aš per menka jums pa
dėti, džiažigiuosiu jūsų nu
veiktais gražiais darbais ir 
linkiu Dievo padėjimo.”

A. Bražinskas iš KOinersvil- 
h», Conn., rašo: “seimo nutari- 
m<i> kiek tik galėsiu vykdv- 
siu. sveikinu su $5.00”.

Pazimek iš Užpakalio
Ką ši radio turi: Synchronized 
tono sistemą 4 screen grid tū
bas, Tono kontrolę, 8 tūbų Cir
cuit, /Plačiai illiuminuotę dial, 
Electro Dynamic Speakerį. Pa
darytas parduoti už #129.00, 
dabar tiktai už

$99.50
Su 8 RCA tūbomis.

i*4*

»io.M ĮMOKBTi

Dykai gyvas kalakutas stažus 
suolelis arba elektr&įttis ląil 
dis.

LIETUVIŲ PROGRAMAI:

WCFL, 970 kyloc. kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų; WHFC„ 142G, 
kyloc. Ras ketvergą nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

Jos. F, Budriu Ine,
VIDURIUS SUTAISO

VALUOS Arl»sta yra gertuuHtae 
vaistus nuo inkstų ligų, pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VAI.POH ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprinu vidurių sistemų. (-) 
Prekė 81.00, Rašykit lietuvišku! J

LINCOLN LABORATORY 
831—^th St.

U'uiikegan, III.

oje
3417-21 South Halsted Street

BUDRIK’S REX KRAUTUVE
3343 South Halsted Street A

TELEFONAI BOULEVARD 8167 — 4705

Pagražina išvaizdų Patenkinimas garantuotas

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

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ
*.-■ *

Tebėra Patogus Laikas Keliauti
Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuyų, kreipki

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTU GERMAN 
LLOYD” laivais: BKEMEN — COLUMBL'S — EU
ROPA i c kitais.

IŠPLAUKIA:

EUROPA DEC; 6 BREMEN DEC. 16 
EUROPA DEC. 29 GEN VON STEUBEN DEG. 31

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

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

PASINAUDOK IT PA PIGINTOMIS KAINOMIS.
Taip pat apdraudžiatne nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS M ŪSU PATARNAVIMU.

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

Tel. Yards 4669
4
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METINE VAKARIENE
NEPĖLIOJ, LAPKRIČIO (NOVĘMĘĘR> ?Q PL, 1931

DIDŽIOJOJ PARAP. SALĖJ PRADŽIA 6 V AL. VAKARE.

Ši vakarienė yra tai iškilmingas parapijos pokilis. Bus skanių valgių ir gėrimų, nes gaspadinė^ 
rūpestingai prirengė. Baigiant valgyti bus labai graži programa. Vietiniai ir svečiai artistai išpildys 
po vadovyste geri). KASTO SABONIO.

Visus kviečia Į garsų pokilį KLEBONAS ir KOMITETAI.

w «• »• >“-> • jK* »x*«, 49 «'•<

on tlie liardwood 
W ėst Side kas added ‘ ‘
1S

Venskunas wliile Marųuette 
,5 \\ill rely on the šame youngs- 

\ \ tęrs wlio earried its colois 
®) p ' lašt y ear. Council 24, sporting 
C C i cavdinal and white outfits, 

! vili certainly have an edge in 
v v Į lviiglit over the Sontk Siders.

floor,' pass as the wearęrs ųf tlu. 
L>oc ’ ’ j Purple and Oold. Lašt year,

c l

SPORTAS. į Ibis epoch, marking the However, the latter were
--------------- start of the fiftli season vili įa„. greaį guns toward

Pirmas šio sezono žaidimas l-ring joy and despair, drama Gf tliį* year and with the 
tenka Ižaiste naujai perorgaui-j and tragedy to the ten coun- i experience gained, they ought 
zuotai VVėst Pullman 3o-ai kp. į mis enteied in the league, «t.s show their rivals a lesson 
prieš Bridgeporto'lG-os kuo- veli as to the fans who vili or two abGUt basketball. 
pos tymų. Pirmajam tymui tai be eliampion? Acęording to
bus ne tik pirmas šio sezono pre-season “dope“ the census 
žaidimas bęt ii- pirmas tos of opinion is that either Town 

oi' Lake — a newcomer — or 
Cicero vili valk off with the 
ęrovn. Reports emanating 
from other councils, notablv 
Bridgeport, Indiana Harbor,

:o-
tlic

playįng Nortli Side, Vvhicli fi
nished second, they passed so 
veli that they had the Polar 
Boys tied in a knot, vliile eli- 
citing the genuine appfause of 

the assemblage. The Žukaus
kas brothers, Budrick, Petrai
tis, Jurgele, Stankus and 
Balsis present a fomridabie 
entry in anl nian’s league.

Depression B There won«t 
be anl sliortage of baskets 
filis year. In fact this looks

LIETUVIAI AMERIKOJE sų Šventųjų par. svetainėj 
įvyks įdomus vakaras, kokių

In v’hat sliould be the live- jįke one of tlię best years the

ROSELAND, ILL.

Tretininkai veikia.

Visų Šventų parapijos treti
ninkai, savo kleb. kun. J. 
Paškausko vadovaujami uo
liai darbuojasi. Kas mėnuo 
laiko savo susirinkimus baž
nyčioj. Klauso dvasios vado 
brangių pamokymų ir jhos 
vykdo gyvenime. Visi nariai 
turi gerų norų darbuotis savo

kuopos gyvenime, neg per 4 
metus AVest Pullmane neturė
jo tymo Basketball lygoje. Vi
si susidomėję ne vienas nuga
li pasakyti, kų VVestpullma- 
nieč.iai gali.

liest tussle of the day Provi 
dence takes on Town of La
ke in the lašt battlę. The

Knights of Lįthuania ever 
enjoyed certaiuj#, they’ll ha
ve the best tekins ever who

sielosv išganymui ir bažny-

Antrani žaidime susitiki ge

' Providenceand Marąuette in-•• pennąnt. Town of Lake, a ne- 
dicate that they, too, are of vcoipęr ^hįs yeąr vili preseųt

spotlight vili be on this ga- will be Champion? It’s a long 
me because it has importance 
in the championsliip race be- 
cause both council eye the

fight to penantville boys.

BRIGHTON PARK.

Would you likę to aeųuaint 
yourself vitli our Girls - -

čios bei tautos labui. Artėjant 
parapijos- sidabrinio jubilie
jaus iškilmėms, tretininkai 
rūpinasi tose iškilmėse gra
žiai pasirodyti, ne tik patys 
bendrai dalyvaudami, bet ir 
gražių dovanų įteikti. Tam 
tikslui buvo pakviesti Chica-

rai visiems žinomu Brighton thaipp,onsIup callber’ a Veteran outfit witli familiar
Parko ir Imi. Harboro kuopų1 Bridgeport and Wesf Pull- laces. Led by “Ansi“ Laų- Baseball Champs? Tlien come 
tymai. lnd. Harboro tymas man tangle in what mušt be raitis, sinootli, polished and ; a~Banquet and Dance, lieki 
šiais metais turės daug per-' fetyled the mystery game. Lit- dangerous, the vildcats boast m their honor Saturday, 
mainų, bus naujas menedže- tie is known of tliese two oi Al Jesulaitis, Phil K rausė, n ov. 28, 1931, at the Parišk 
ris ir daug naujų įžaidėjų, k. u- teams, althougli eącli has Joey Karčauskas and Barškis Hali, 44th and Fairfield avė. 
rie tikrai žada šiemet nepasi- been practicing long and dili- ant others eųually fast and Entree ąt 7 P. M. and vdiat a 
duoti nė vienai kuopai, bet gentlv. The new 1931 edition aggressive. Hovvever, this does menu!!
laimėt čampionatų. of the St. George aggregation not deter Providence who vili Į On this festive ųcęasion, the

AVest Sidės tyme perinaiuų Uoms up as one wįtli a lot of have in their midst “sure champs vili be presented vith
šiais metais mažai Vra spren- spoed and power. John “Bau
džiant iš praėjusių metų pasi- <k;uffs Lassky erstvvhile C:

siiot“ Stumbrus the best shot* -v* 1 <« - f , T: t , •
in the league and fprnieHy

‘Loying £up”.

The winjng of this first 
clianipionship on the part of 
our girls vili, vitliout doubt, 
lead to many niore similar 
achievenients. So, let’s tlie 
girls a h and, by making a 
perfect attendance Saturday 
niglit. Rali, Rali, Rali — Bn- 
gliton Girls.

The Committee.

gos artistai suvaidinti “Gra
žią Magelionų”. Žmonių prisi
kimšo pilna svetainė. Supran
tama, liko ir daug pelno, kurį 
tretininką^ įteiks parapijai 
per jubil. iškilmes. Visi tuo
met pamatys, kad tretininkai 
ne tik. moka melstis, bet ir 
gražų bažnyčiai darbų dirbti.

Vaidinimas pa vykų ko pui
kiausiai. P. Dundulienė via 
scenos mėgėja ne tik pati vai
dina, bet ir kitus moko. J. 
Zolpis turi nepaprastų gailu
mų vaidinimui. B. ir L. Liud- 
kevičiai visų mylimi už gra
žius jų vaidinimus. Kiti vaidi
los išsilavinę ir tinkamai sa
vo vaidmenį vaidina: Dauk
šas, G. Julevičiutė, O. Jųlevi- 
čiutė, F. Sutkus, A. Jucius, V. 
Prašei ukaitė ir N. Tribicius. 
Žmonės, kurie matė šį vaidi
nimų, visi buvo labai paten
kinti ir yra dėkingi gabiems 
vaidiloms.

Įdomus vakaras.
! Lapkričio 29 d. 7:30 vak. Vi-

; r.

rodymo, Marąuette turėtų cero star guard vili be in a vith Bridgeport. Tali, slim i « »» «Į

retai būna šioje apylinkėje. 
Dvi poros gerų ris tiku risis ir 
parodys, kad ne tilf svetim
taučiai moka ristis, bet ir mū
sų jaunuoliai nė kielf neatsi
lieka nuo jų. Žmonės ląbgi 

mėgsta žiūrėti įvairaus spprtę 
ir važiuoja gana toli tąj, pa- 

j matyti. Lapkr. 29 d,, turęųjį- 
Įme tai čia pat vietoje ir visi 
Įgalės pamatyti mūsų jaunuo
lių gabumus ir jais pasi
džiaugti. Programa bus pal
vai rihta dainomis ir kalbomis. 
Vpač bus įdomu išgirsti Lie
tuvos kariuomenės kapitono 
kalbų.

leškojimo biuras ir prarastas 
kūdikis.

Gruodžio 6 d- 7:30 Yisųį Šv. 
par. svetainėj bus suvaidinta 
dvi graižius komedijoj. “Ieš
kojimo biuras“ yra labai juo
kinga komedija. Nuo pradžios 
iki pabaigos žmonės negali 
ištverti juokais. Kurie kartą 
matė šį veikalų, antrų kartų 
dar labiau nori pamatyti.

(Tęsinys 6 pusi.)

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTAand elusive as an eel, if this 

fellow breaks away from thę
new setting for the warriors, 

bįnij Practically nothing is knoun
Ketvirtas žaidimas bus To- West Pullman which is ma- guards Town of Lake ęan k;ss 

vn of Lake prieš Dievo Ap- bing its debut for tlie first.ti- Į their gan^ę good-bye.
\eizdos par. tymų, su tais pat "'e- They may be the dark j Tlietwo teams drawing 
įžaidėjais, kurie laimėjo caru- borse of the league.- |byes are North Side and Ci~
pionatų 1928-29 metais, žada the second encounter In- ceio. North Side will have a 
dar geriau pasirodyti ir leng- diana llarbor, which finished team of six footers as usual. 
viau nugalėti oponentus šiais socond lašt yeai has old sco- Įl. ndęi the inspued leading pi 

metais. les settie with Brighton Konnie Savickas versatile fo,
Komisionieriai šiemet yra 1‘ark. The Indiana ąuinttt, v ard of the Purple and whitc 

visiems gerai žinomi ir patv- stiengthenęd by several high and aided by tlie Zalenas ant. 
Jonas Juozaitis, Juozas f el>ool stars may be surprised į Kaminskas boys, council J

gana lengvai laimėti. Pamaty-

Musu KostMams ir Rėmėjams
Mūsų Banko Direktorių nutarimu pakeistos Banko 

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

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

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

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

r<
Valiulis ir Pranas Šnekutis, bv a totally revamped Blue & !ought. to do tliings and
Jie žada laikyti pavyzdingų “Five” who hope to places. The Champion Cicero
tvarkų ir publikų patenkinti. (kuockt he Hoosier crovtįs lio-Įteam is standing pat with the 
todėl nė vienas nepraleiskite I,es into a eocked hat. addition of Balsis and N. Rau

The third contest brings to- jbn, who is just breaking in. 
gether natūrai enemies that Perhaps no other team car.

9 Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltą 
Suraikytą Duoną

tos progos pamaįvti gražių 
mūsų jaunimo darbo vaisių. 
Organizaeijk labai dėkinga ~ 
tiems biznieriams, kurie rėmė
mūsų lygų, įsirašė rėmėjais 
(boosters) ir prašo visų narių 
ir publikos nepamiršti remti 
tuos, kurie mus remia. Rėmė
jų pavardes ir adresus rasite 
programoje (scbędulęs).

Sportininkas.

“Draugo”Sieninis 1932

ATUĄARVK SĄSKAITĄ DABĄR1!
.Dėl saugumo Jūsų pinĮgy, pasirinkite Ban

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

BASKET BALL BEGINS 
TO M0RR0W.

By “Joev“.
St. Phillips Gyni, located on 

vedzie & Jackson Boulevard, 
o-niorrow becomes the mec- 
a of Litliuanian sporting 
»lood. Sbarply at 1:30 P. M. 
'ridgeport Council 16 and 
A ėst Pullman Council 35 t’or- 
nally inaugarate the opening 
>f the Knights of Lithuania 
lasket bąli League.

Metams Kalendorius Jau
GATAVAS

GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 
AGENTUS IR “DRAUGO” 

TALKININKUS

Sekmadieniais Chicagoj pardavinėjami prie visu 
bažnyŽiy.Uetuvišky

Visi dabar pirkitės tų kalendorių ir siųskite saviš
kiams į Lietuvą.

KAINA 25c.( Kitų kolinijų agentai prašomi tuoj 
siųsti orderius.

W «•< f f**

Jau atėjo laikas, kada žmones daugiau mintiju apie 
biznius ir gyvenimo reikalus.

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

Teikiame paskolas lengviausiomis išlygomis, 
l’askolas galima gauti pirkimui arba taisymui namų. 
Alokame 3 nu<»š. ant padėtų pinigų.
Parduodame saugius pirmus morgičius, nešančius 

6 nuošimtį.
Siunčiame pinigus j Lietuvų ir i kitus kraštus pi

giausiu kursu.
Mūsų yra pirmutinis ir seniausias (’bieagos lietuvių 

bankas ir čia jįjs laukia greitas ir teisingas jūsų rei
kalų atlikimas.

ATEIKITE SV SAVO REIKALAIS PAS MPS.

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

*r

i......................................................................................................................................................................................— ------- - -........ ............ ..... ..........-

New ProcessBaking
Gompany

KUCHINĄKAS BROS., Savininkai
ė , /

Lietuviai llenikite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

_

SS/



i *
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LIETUVIAI AMERIKOJE ■ Čia j Lietuvą. Kad ir kiti iru- kalendorius į Lietuvą nu- 
tų pavyzdį ir pasiųstų “Drau'vyks į Kretingą, į Pranciško-

ROSELAND, ILL. Ivo Motinos Sopulingos, lapkri nėms.
go” kalendorių savo ginii- nų Vienuolyną. Tą kalendorių 

Lietuvos pranciškonams (lo

voje yra maloni amerikiečių
dovana. , , ,1 w

Visi siųskite “Draugo’* 
kalendorius į Lietuvą. Pirkti

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
“Prarastas kūdikis” taip pat

Čio 29 d. Šv. Antano par. s ve Q gįeninis <«Draugo» kalen_ vanojo marąuetteparkietis Pe galima pas “Draugo” agen-
i 2 «•» 1 -r «-» nviA lino Alio ° J  A l   • i! - I. . ■ . . _ _ -Į tainėj. Per vakarienę bus duo 

'damos dovanos toms narėms,
dorius labai dailus. Kurie ?ras Adomaitis. tus, o ateinantį sekmadienį

Telephone Lafayette 8227
KAZ HEAT INTENSIFIER 

COMPANY
A. KAZLAUSKAS. Sav.

4624 So. AVestern Avė.

T«Įephone GrovehiU 2362
WEST ENGLEVVOOD 

RESTAURANT
CHAS. BRAZAITIS, sav. 

HOME COOKING 
Atdara Dieną ir Naktį

6219 SO. ASHLAND AVĖ.

, . • oa ‘Draugo” neprenumeruoja, j- • x kurios išbuvo draugijoj 20 me, . .yra įdomi komedija ir verta • . \ , 'tiems kamoja 25c. Badio sto-... tų ir neėmė jokios pašalpos, ■ _ . . .pamatyti. Atsilankiusieji pa- f itis patarė visiems ciceneciams, v i • 'taip pat ir toms, kurios išbu-'matys gražius vn, _i r r
dinant.

Toliau vienas geradaris į bus platinami Cbicagoj prie

veikalus vai- F . ’’ ... 'geriau atnaujintivo 10 metu ir neėmė jokios pa ,, 
šal s Įaugo”

P ’ 'gauti tą puikų sieninį kalen-
' Per vakarienę bus Painia->

savo “Dr-

Panemunėlio par. savo gimi
nėms pasiuntė net 13 kalen
dorių, kitas tosk geradaris į

visų lietuviškų bažnyčių.

Vietinis.

WESTVH1E, H.L
ligi 30 m. už pusę įstojimo 
mokesčio. Nepamirškite eiti iš 

Petro ir Povilo par. svetainėj pažinties lapkr. 28 d., o 29 d. 
bus rodomi įdomūs judamieji susirinkite svetainėj 7 vai. 
Lietuvos vaizdai. Paveikslus ryto; iš ten visi drauge eisi- 
rodys ir aiškins p. J. Milius. į me prie Šv. Komunijos, 7:30 
Visi lietuviai kviečiami atsi- į mišios.

Lapkr. 29 d. 7 vai. vak. Šv.

lankyti. Įžanga nebrangi.

GHICAGO HEIGHTS, ILL.

prenumeratą ir dykai Simno par. pasiuntė 10 kalen
dorių. Po mafcesni skaičių 
tai jau daugybė išsiuntė.

mos naujos narės nuo 16 ligi| ‘ ______________ “Draugo” kalendorius pa-J
20 metų nemokamai, o nuo 20 “DRAUGO” KALENDORIAI mėgo visi Amerikos lietuviai,

Koresp. M. S.

Parapijos vakarienė
Lapkr. 22 d. įvyko šv. An

tano parapijos metinė vaka
rienė. Žmonių prisirinko pilna 
salė, daugiau, negu praėju- 
siais metais. Gerb. kleb. kun.

Atlaidai.
Šv. Kazimiero par. bažny

čioje, Chicago Heights,
Lapkr. 29, 30 ir gruodžio 1 d. Vai{mas buvo vakaro vedčįa 
bus 40 valandų atlaidai. Tai- Kalb5i„; kun Vaitukaitis, 
gi, maloniai kviečiu visus to-Įdr p Atkočiūnas, dr. Gus- 
mis dienomis pasinaudoti Valan}ius ir k p.,?
vo malonėmis. Tikras esu, kad K„tait5 pnikia; padainav0. 
Chicago Heights ir' apylinkių Bav„ sūvaidintas jnokingtts 
lietuviai katalikai nepanurS veikalas „Tarnas jpainioio„
tos brangios dvasiškos pro- Vaidino. j T.apeikis, Taln- 

•gos. Gausiai lankys bažnyčią MpskaitSj Nakro5ius ir K įft.
ir stiprinsią savo sielos išga- D^kas sn savo su- 
nirao reikaluose. ;r dukterim ,abai

Kun. A. Martukus. pP<.r0jo Kastantinka ir smni- 
ku. Jaunutis vaikelis A. Sir
tautas taip pat pagrojo kas 

_________ į tantinka.
Tradicinė puota. I X Daug ciceriečių ruošiasi

Draugystė Lietuvos Karei- dalyvauti Marijonų Kolegijos 
vių surengė metines pramo- rėmėjų 5 seime lapkričio 29 d. 
gas praėjusi šeštadienį L. L. į Aušros Vartų parap. salėj, 
svetainėj. Visi gražiai links-1 X Lapkričio 17 d. Šilalis- 
minosi prie geros muzikos, kių “buneo party” gražiai 
Keturi draugijos nariai gavo pavyko. K. Žilvičio namuose, 
po aukso žiedą už pašalpos X “Draugo” agentas p. J. 
neėmimą per 10 metų. Žiedus Mockus jau turi lažai puikių 
padirbo laikrodininkas p. Po- “Draugo” sieninių kalendo- 
cius. j rių 1932 metams ir kviečia

Dabar visur kalbama apie visus, kurie dar skolingi nžsi- 
blogus laikus. Bet šv. Antano mokėti, jei nori dykai gauti 
par. svetainė tą vakarą buvo gražų “Draugo” kalendorių, 
kupina žmonių. Tokiais lai- Gaus visi, kurie atsilygins už 
kais niekas to nesitikėjo. Bet “Draugą” ir kurie užsirašys 
organizuotai veikiant, viskas “Dr.” ateinantiems metams.

P. A. Bemadišins užsisakė 
pas p. J. Mockų 25 “Drau-

------------ go” kalendorius, kuriuos žada
Sukaktuvės. 'pasiųsti į Lietuvą savo gimi-

20 metų vakarienė sukaktu- nėms. P. Bernadišius beveik 
vių rengiama dr-jos Šv. Die- kasmet tiek kalendorių siun-

CICERO, ILL.

galima padaryti.
Koresp.

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

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

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

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

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIU vlaų llrj Ir 
mialrrlmų paeina nuo skilvio Ir netinkamo „Įdurtu 
valimoai. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir MOTERŲ, kurte 
kentėjo nno visokių lirų. m dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL'S ALL HERB TONIC. SU 
labai Švelnu* tonika, yra padarytas II 20 aklrtinrų 
(lydančių žievių, šaknų, novų, lapų Ir žolių. Neturi 
,avy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra aiate- 
moi reruliuotojaa, kūno bndavotojaa Ir kraujo valy
toja,. Ateikite 1 muaų sankrova nemokamam pasi
tarimui. Daktaro ecsaminacija yra visiškai dykai 
kada vartojate Dr. Mlchael’, Ali Herb Tonlc. Arba

valykite mums, prlslųsdami 50c, o mes prisiusime Jums $1.00 bonka Dr. Miehael'g Ali 
Herb Tonlc, ir tada patys Įsitikinsite, kad Jei niekai kitai Jums nepacelMjo. tat pa- 
relbd! DR.. MICHAEL'S ALL HERB TONIC

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Koiulto dykai kada perkate 1 
bonk« DR. MICHAEL'S ALL HERB TONIC.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
♦715 BO. A0HI.4VP ' E.
1000 MILtVArKEK AVKNU1S,

1047 W. VOKTU AVENUE

LIETUVON.

Pirmas “Draugo” sieninis

o Lietuvoje jie mėgiami dar 
labiau, negu Amerikoj. Todėl 
“Draugo” kalendorius Lietu-

DABAR

GERIAUSIA PROGA
PIRKTI

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. 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. Dimša

821 W. 34 Street
M. šlikas

10555 S. State St.

Phone Rooeevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CI.ASS BARBER 8HOP 
Halr Bobblng and Shlngling for 

Ladlea Our Speclalty 
2203 West 22nd Street

Teleplione Lafayette 1515

MAROZA'S BAKE SHOP
Kazimieras marozas. sav. 

Pirmo* Klesos Duonkepykįa
4330-34 S. Califomia Avė.

Phone Canal 1088

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaaions

2242-44 WEST 23 PLACE

JULIUS SZLICKIS
General Repairing and 

- Contracting

7005 S. Washtenaw Avė.

Tel. Grovehill 2962
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau visokios rugies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIKORNIA AVĖ.

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

Phone Republic 10256 
MODEHN DRUG STORE

G. Benosius, R. Ph. 
Presoriptlona Filled Aecurately

Ioe Cream — Candy 
Poerders, Creams and Toilet 

Articles
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Plano Moving 

Local & Long Distance RemovaI 
3244 S. HALSTED ST.

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVIŲ

Kainos Stebėtinai Sumažintos
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI!

KOMBINACIJOS
RADIOS

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

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

$99.50
Kiti nauji radios parsi

duoda nuo Si 9.50
iki $295.00

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

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

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

MŪSŲ 1'ART.O R SETŲ DIRBTUVĖJE, dirbame se- 
tus ant specialių užsakymų, taipgi taisome ir panauji- 
nara senus rakandus. Darl>ą pilnai gvarantuojame ir 
teikiame prieinamesnes kainas kaip kitur.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKINAMI 
VISIEMS

4177-03 AACHCR AVt. cee RICHMONO ST

4177-83 Archer Avė.
Kampas Rtchmoml gntvPa

Lafayette 8171

2030-40 W. osvd n. 0 MAM-CWOOO AVĖ

2536-40 W. 63 St.
Kampus Vfnplčwoo<1 Jtalvfs

Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

ŲAMEI
LINIJA

U
Tel. Yards 4442 Tel.

<Ar- ^e-žAm/u-raya
nrams ■niASiu>mvAr«*vBBua

KALĖDŲ EKSKURSIJOS
Išplaukia Iš Ncw Yorko

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

M. L. „GRIPSH0LM” 
Gruodžio 8 d, š. m.

Reikalaukit kalėdinio cirkulloro 
Informacijų Ir laivakorčių 

kreipkis į vietinį agentų 
arba tiesiog į:

SYVEDISH AMERICAN 
LINE

181 N. Mlchlgan Avė., Chicago

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Brldgeporte
3457 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 9832
FRANK MICKAS

LIETUVIS SIUVĖJAS y 
Siuvame visokius rubus ant užsa

kymo. Taipgi Valome, Dažome, 
Prosljame ir Taisome 

4146 ARCHER AVENUE

Vlctory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SG. HALSTED ST.

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

VVF.STERN AND SOUTHERN 
LIPE ENSURANCE CO. 

Office 1638 WEST 63rd STREET

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

pain-expeller

A. PETKUS
JEWELER.

Diamond*, Watches and Jewelry 
Watch Repairing Our 8pecialty
4601 So. Hermitage Avė.

marquette park 
restaurant

p. MUREIKA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

’ Reumatizmas satisgėlė;
■ Neslkankyklte tavęs Bkau»- 
H mala Reumatizmu, Sausgėla.
* Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ _ raumenų sukimu: nea skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybe 

Ir dažnai ant patalo paguldo.
B CAPSICO COMFOUHD _mo-
■ stis lengvai praBallna vlrtml-
■ nėta Ilgas: mums Šiandie dau- 

gybė įmonių siundą padėka-
■ vones pasveikę. Kaina 60c per
■ pastų B5o arba dvi ui 81.SS.
_ Knyga: "BALTINIS 8VEI- 
— KATOS” augalais gydyties, kal-
■ na SO centų.

■ Justin Kulis
" 8259 SO. HAL8TED ST.

„ Chicago. III.

Tel. Vlctory 0728
S. DAUGĖLA

MILKMONAP
Užlaikom visokios rųfiies pieno 

produktus: pieną, sūrį, sviestų ir 
t. t. Prlstatorri į namus Ir J Storus.

3251 S. Emcrald Avenue

Tel. Calutųet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

i

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop
1818 W. 46th STREET

Tel. Yardo 8164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Weddlng and famtly groups our 

Speclalty
4862 80. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9828

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų ir Selpjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 60th STREET

Tel. Vlctory 7041

Michael Messar
PHARMACI8T 

Lt e tu vilką Aptleka 
8201 8OUTH HALSTED 8TREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY A MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel. Prospect 3930

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
<661-68 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Vlctory 7201

J. S. Ramančionis
HARDVTARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republie 4980

BECKER dLEANER
A. PHILLIPS. Prop,
We Call And Deltver

2408 WEST 63rd STREET

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Saperlntendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BUKAS, Sav. 
1845 West 47th Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
hilla Pocius and Stella Juskle, Sav.

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVIGZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Falrfleld Avė.

Phone Prospect 0964

GASS THE TAILOR
C. J. GERVTLIS, Prop. 

EXPBRT W0RKMAN8HTP
Cleaner and. Dyer 

2543 WEST 71st ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičiy Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičlus
2342 So. Leavitt St.

Phone Lafayette 1287

VINCENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints, Varnish, Glass 

Electrlcal Appllcances, Btc.
2738 West 47th St.
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CHICAGOJE Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankuueko Aptiekus .

Cicero, III.Vai.: 9-9

parapijos svetainėj
rengia vakarų gruodžio 13 d. (Washtenaw ir 68-str.). 'lių. Visų tų gardumų, gražu-
Bus vaidinama 4 tragikumedi atsi na) ir malonu™, bus galima
ja “Kumucių rojus’ . Artistai , , . .... . - Ii... . . .. „ , lankyti i susirinkimų. Prieš iuoliai mokosi savo rolių. Pats , , , . . . i... , . ., r, . . metų galų turėsime nemažaveikalo autorius «J. Zolpis , , , , A., , .. dalykų apsvarstyti.
padeda rasuoti. , , * Valdyba.

Tel. Canal 0257 
e

DAKTARAI
Rea Prospect 9669. M1RQUZTTE PARK X Mūsų apylinkės biznie-

—....... ... liai pradėjo organizuotis, kad
X Parapijos vakarienė ge-: geriau sutvarkytų biznį ir 

įai pavyko. Valgiai buvo gar-Į žmonėms geriau patarnautų, 
tižiai parengti ir programa I To jau senai reikėjo.
Įvairi. Žmonių buvo nemaža. X b. Vyčių vietinė kuopa Gimimo 
larapijai liks pelno. Tikietus
uoliai platino S. Stoškus, Vi- 
kertas, A. Oškeliūnas, M. Za- 
ronibienė ir kt.

X Pono Šimučio, mūsų ko
lonijos gyventojo, pagerbimo 
vakaras tikrai gerai nusisekė.
Nors oras buvo blogas, bet 
žmonių gausiai susirinko.
Garbė mūsų kolonijai, kad tu
rime didvyrių savo tarpe. x

X Šį sekmadienį vėl turė-

X Jaunimas džiaugiasi ku-J 
nigas P. Katausku, kad jis, 
jais rūpinasi. Rodos, kas va
karų įvyksta jaunimo susirin
kimai. Mokyklos vaikai taip 
pat žaidžia “basket bąli” po

BRIGHTON PARK.

X Briglitonparkiečiai susi
domėję klausinėja vienas ki
lų, kada .vyks gerb. kleb.sime įvairų ir graizų vakarų- pamokų. Verta jaunuoliams ir .’ ; . r . kun. A. Bnskas 20 m. jubinekoncertų, kuriam mūsų daly- merginoms stoti i jaunimo 

vaus Įžymūs dainininkai: pp. draugijas, nes tada galės dau- 
Oželienė, ■ Rakauskienė, Biežie įgiau kų gera nuveikti.

Vietinis.nė, p. Rimkus ir k. Šv. Kaži 
miero akademijos orkestras 
taip pat dalyvaus. Koncerto
pelnas
naudai.
eiti.

skiriamas parapijos 
Pasistenkime visi at

jaus pagerbimo vakarįenė. 
Taigi, prašau visus j susirin
kimų lapkričio 29 d. 2 vai.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

__________ 1821 SOUTH HALSTED STREET

Patieks kalakutų ir karve- Re*‘denclJ* ••°° 8- Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

* iki 8:80 vakare

natyti, 
už 50c.

girdėti ir jausti tik

Todėl visi northsidiečiai ir 
jų bičiuliai nepamirškite 
lapkr. 29 d. atsilankyti į par. 
metinę vakarienė su gražia 
programa, žavinčiomis kalbo
mis ir skaniais užkandžiais. 
Lauksime ir svečių.

Koresp.

LIETUVIŲ RADIO 
VALANDA.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5850

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRŲCAS
Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

popiet į parapijos svetainę.! Nepamirškite sekmadienį,

DR. A. G. RAKAUSKAS/
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOS11A, W1S. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarnlnkais, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. .Grovęhill 32H2

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

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki S vai.).
Seredomls ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-8 ir 9:89-8:89 vai. vak. Vai : 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nsdėltoj susitarus
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt 8t. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Kviečiame draugijų, kuopų lapkr. 29 d., nustatyti savo ra
mbų

veikėjus pasitarti kad mūsų Išgirsite

Marciuette Parko Lietuvių , . . , . , , , . .... ..... v , . - • • skvnų ir kliubų valdybas ir dijų WXJr L 1—2 vai. popiet.\m. Piliečiu kliubo mėnesinis \ . .... .. . . ». - ..gražių’ lietuviškų
darbas būtų/pavyzdingas. Ma- tlainų ir muzikos. Ypač teks 
teme briglitonparkiečiai lap- jums gėrėtis gralžiu Jono Ro- 

į krieio 22 d. veikėjo ir tiesos mano ir p. Šaulienės daiua- 
skelbėjo gerb. L. Šimučio 20 vimu, skambus orkestras taip 
ai. jifbiliejaus pagerbimų. Tad pat pagros keletu gražių, nau- 
ir mes tinkamai mokėsime pa- ,ių dalykų. Ši valanda rengia- 
gerbti savo gerbiamų dvasios ma lėšomis didžiausios lietu-

siuirinkimas Įvyks lapkr 
d. 2 vai. popiet, šv

G R A B O R I A L

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE i

ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8o. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4888.

P.
29
M

Tel. Grovehill 1595

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

DR. A. L. YUŠKA

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak Ned. pagal sutar 

itL Tel. Boulevard 782U. Na-
Laidotuvėse pa- Į .

tarnauju geriausia , Patarnauju laidotuv.se kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

vadų.
Koresp.

X L. Vyčių 36 kuopa ren
gia bankietų beisbolo čempio-' galutinai nupigintomis kaino 
nėms pagerbti lapkr. 28 d. ■ mis.

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

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais m*i. 6641 So Albanu A V 6., 
2422 W. MAROUETTE RoAD FfOSpeCt 1930.

vių muzikos parduotuvės Jos.
F. Budriko, 3417 S. Halsted 
St., kur dabar vyksta didelis
įvairių radijų išpardavimas valgymų ir gėlimų, 0 Ofiso Tel. Vlctory 3687

DR; J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2«03 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St, 
Tel. Canal 2330

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

Tel. Lafayette 5793

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

Phone Boulevard 4139

, A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningai Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių. ,

Nauja, graži ko- 
ply^'t dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

OllIII

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

parapijos .svetainėj, 7:30 vai. 
vak. Po bankieto šokiai ir žai 
diinai. jžanga 50c.

X L. Vyčių 36 kuopa ren- 
gia metinį šokių vakarų sau-

Ž valgas.

KVIEČIA DALYVAUTI.

mėsininkų

narna.
3319 AUfiURN AVENTTE 

Chicago, Dl.

Britlge porte
šio 10, 1932, MeldaEiaus sve- groserninkų 

Turiu automobilius viso- tainėj. Bus geriausia muzika, kviečia dalyvauti ir kitų ko
kiems reikalams. Kaina priei-įnes L. V. 36 kp. Visuomet tu-Joni jų groserninkus ir mėsi- 

i rejo malonų orkestrų ir jauni-ininkus jų rengiamam pasi- 
, mo suvažiuoja keletas šimtų, i linksminimo vakarėly, lapkr. 

X L. Vyčių 36 kp. dramos 129d . 7 vai. vak., Lietuvių au-
ratelis kažin kodėl snaudžia.
Girdėjau, artisfai su režisie
rium Kubu šnekasi apie tre
jetų vaidinimų.

R&porteris.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Rooseralt 7881

ir

A. PETKOS
LIKTUVn GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virgiui* 1290 

Yards 1138 
Chicago, BĮ

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampa* 4«tl» Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Gerbiamas drauge!

Malonėk ateiti j Saldž. V. 
J. Širdies dr-jos susirinkimų, 

'kuris įvyks gruodžio 6 d. 2 
vai. popiet parapijos mokyk
los kambary (44 Ir So. Fair- 
field avė.). Būtinai turi atei
ti į šį susirinkimų, nes bus 
renkama 1932 in. valdyba ir 
sumokėti mėnesinius ir pomir
tinį mokesčius ulž a. a. K. A-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪ8Ų GRAB0RIA1 

Didysis Ofjuuui
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

of. ir Rez. Tei. Hemiock 2374 Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

taip pat ir linksimos muzikos. ;
Gali ateiti bet kas. Įžanga Į DR. J. P. POŠKA

3133 S. HAL6TED ttiREET
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. AKTEŠIAN AVĖ.
Atydžiai skaitykite biznie- o«so vai. kuo 9-12 rytais: nuo 7-9

vak.. Antro Of. Vai. z JNuo 3-6 dof’ų garsinamus bargenus pj®t. utarn. ir subat. nuo 3-9 vau.
Šventadieniais pagal sutartina.

: 75c.

susivienijimas
D E N T I S T A I

ditorijoj (3133 So, Halsted 
St).

Minėtame vakarėly bus gar-

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRfŽO IS LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTĮSTAS 

į 4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal MM

DR. 6.1. BLOŽIS
DNMTIgTAe

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

Vaiandoa Nuo 9 Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki t vakare 

SeredoJ pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių {tempimą kuria 
, XT • v, X • • Priežastim galvos skaudėjimo.Inuzj. Nepamiršk atsivesti nors svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu-
viena nauin nari Tnin n.lt no 8kuudam* •*»«» Nuimu, \ienų naujų IiaiJ. raip pat ne-įcataractus. Atitaisau trumpą regya-

; pamiršk atsilankyti ir į meti-,tę plr, tol,m» regystę.I . . J 1 | Prirengiu teisingai akinius visuose
IUĮ susirinkimų, kuris įvyks at*uikln»“o»e. egzaminavimas daro- 

h ....... . mas su elektra, parodanča mažlau-I 1932 m. sausio 3 d. Už neda
lyvavimų susirinkime bus 
skirta bausmė pagal konstitu-

i J. Gajauskas, pirm.

NORTH SIDE.

■lM klaidas.
Speciale atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va

kare. Nedėliomls nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų aky* atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiai kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
JTel. Boulevard 7589

Boulevard 7889
Rea. Hemiock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
/ Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Parkelė savo ofisą po nuuie/iu

4729 fc4G. ASHLAND AVĖ. 
SUECU ALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrą Ligų
VaL: ryto nuo 10—18 nuo 2—4 ge 

pietų

Tel. Wentwortli 3UU0
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Tolo. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, DL

vai.

\
DR. P. P. ZALLYS

DENTISTAS
30 EAST lllth STREET

Kampas Wabash Avenue 
Tel.; Pullman 0888 
Ganaa, X-Ray. etc.

-18 nuo 8-
7—8:89 vakare 

Medeiiomu 14 iki š>

Telefonas Midway 2880

Rea. Tel. Midway 6618

DR. R. C. CUP1ER
OX D ŽIOJAS 1H ČIUKURU AH 

Oakiey Avenue Ir 24-tas ■ Street 
Teief. VVilinette 196 arba 

Ganai 1718
Valandos: 8 iki 4 p. p. Panedeliak 

ir Ketvergais vakare

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED SJR&ET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4991 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomtd
Tel. Cicero 2888 y Susitarus

DR. T. DUNDULIS9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Vlrglnia 0036

Metinė parapijos vakarienė
Štai. jau artėja šauni par.

I į vakarienė, kurios nekantriai 
[ laukia visi parapijonai Cho- 
Gas net kelis sykius savaitėj 
dainuoja gražias ir dar negir
dėtas daineles. Mokyklos vai 

Į h učiai irgi dalyvaus progra
moj. Šeimininkės žada pa
naudoti visus savo gabumus, 
1 ad ši puota skirtųsi nuo ki
tų.

Te». Yards 1829

DR. G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

Phone Hemiock 29*1

DR. JOSEPH KHLA
DENTISTAS 

Oas Eztractlon
VaL 9-9. Ned. 9-18 

4 R 68 HO. WEHTWRN ATM

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV& 

Tel. Tards 0994
Rttsldenoljoe Tel. Plasa 8299

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107I
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 3 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadlenlr

Tel. Hemiock 9711

Rea. Tel. Prospect 9*10

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 18 dieną 
Nuo 2 ikt t p« pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 Iki 12 dieną

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 19—4: nuo 8—8

Nedėliomls: no» 18 iki 18.

Phone Hemiock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

. arti Western Avė.

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Rea <707 S. Arteelan Ava

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2428 West Marąuette Road
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas <166 South Kedzie 
Rez. <426 So. California Ava 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket---- ----------------------- j---------
Hemiock 8151 '

DR. V. S, NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 įkl 12 ryto. 7 iki S vak. 

Ųtarn. Ir Ketv. vak. pagal autarlj

laidotuv.se


8 D R A U$I S Šeštadienis, Lapkr. 28, 1931
3B: 33: 3S

MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 5-tas SEIMAS
— Įvyks

Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 29 d., 1931
Aušros Varty Par Salėj, 2323 West 23 PI.

C H I C A G O J E gausiai susirinkti. Yra svar- prisidėjo

J‘EI, ŠEN GI, BROLIAI, 
~ VISI, KAM MIELA TĖ

VYNĖ BRANGI!”

T0WN OF LAKE.

Pranciškiečių pramoga.

10:30 vai. ryte suma rėmėjų intencija. Pritaikintų pamokslų pasakys ge- 
rb. Kun, A. VALANČIUS. 12:30 vai. parapijos salėj iškilmingi pietūs dele
gatams. Nuo 2 vai. iki 5:30 vai. toje pat salėj šeirio posėdžiai.

Marijonų kongregacija savo darbuotę auks inio ir švietimo srityje ple
čia. Seime delegatai ir svečiai išgirs pranešimų apie gyvavimų naujai įsteig
tos šv. Marijos Kolegijos Thompson, Conn. Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami skaitlingai atsilankyti.

* ' ' ' ,, S ‘
RENGIMO KOMISIJA

bių reikali} aptarti. Prašoma parapijos jubiliejinio koncer- 
gnjžinti surengtų pramogų to lapkričio 15 d. M ėldažio 

Valdyba. salėje: komp. A. Pociui, pp.' ti Įlietus.

prie AuSros Vartą dovanų.
Ačiū visiems! 
Rengimo komisija;

Janušauskams, p-lei G. šidiš-
Antaninair Pr. Skamarakai, 

J. Brazaitis ir Klebonas.
! Šv. Pranciškaus seserų rė- kiutei, p. A. Peržinskienei, p- 

Šv. Pranciškaus seserų vie- j mėjų 3 skyrius lapkr. 29 d. 7 1<‘ L. Daukšaitei, p. J. Kudir- 
nuolyno rėmėjų 3 skyrius ren 'ab vak. rengia “bunco par- kai, p. J. Romanui, p. P. Leo-

ty” pp. Sudeikių namuose 
(4509 So. Paulina St.) Visi 

kių, namuose (4509 So. Pau- kviečiame atsilankyti ir pa- 
lina St.) 7 vai. vak. (remsite kilnų tikslų: visas pei-
.Visi esate širdingai kvie-:ras tiriamas sesutėms. Žy- 

!čiami atsilankyti į “bunco” in* veikėja p. M. Sudeikienė 
ir tuo būdu paremsite sese- visus atsilankiusius priims 
m reikalus. k’r pavaišins. Bus gražių dova-

Kas atsilankys į “bunco ,nib Visi i “bunco” nebūsit

ginsi “bunco party” kuris 
įvyks lapkr. 29 d. pp. Sūdei

party” nebus apviltas, nes p. 
M. Sudeikienė visus visuomet 
mandagiai priima ir puikiai 
pavaišina. Bus pagaminta 
gardžių pyragaičių. Į talka 
pasižadėjo atvykti visiems 
gerai žinomas, jaunas darbš
tus veikėjas P. A. Vardaus- 
kas.

Visi į “bunco’* lapkr. 29 
d.

Rėmėja.

PRANEŠIMAI
Labdarių Sų-gos 1 kuopos.

apviltė. Rėmėja.

nardui, p. K. Pažerskiui. Nuo 
širdus ačiū visiems už palan
kumų ir Aušros Vartų para
pijos parėmimų su jūsų pagal
ba koncertas taip puikiai pa I 
vyko, kad geriau jau negalėjo 1 
būt.

Koncertas pavyko kogeriau 
šiai ir morališkai, ir materi- 
jališkai. Ačiū: mūsų dienraš-

penterių unija sutinka mažin
ti atlyginimą 20 nuošimčoi.

WEST SIDĖS LIETUVIAI
‘Jei jūsų automobilius reika 
Jauja pataisymo, tai atvežkite

HORTCMBAHKERS
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. To

lį pas mus, Mes išanksto ga- jikiame advokatiškus patari- 
ilinie pasakyti, kiek jums at- niuP dykai.

2608 W. 47 St.

SUTIKO MAŽINTI AT
LYGINIMĄ

BOSTON, Mass., lapkr.
— Praneša, kad vietos kai-j seis. Geriausias darbas'garan- 

tuotas. Kainos prieinamos.

GRAND OPENING 5 841 w
~ BENNIE’S AUTO REPAIR

- SHOP
2444 West 22 Street 

BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Roosevelt 3360 

Namų Tel. Cicero 6372

TO\YN OF LAKE. — JLI-Į 
CVS STSTERS restoranas jau i 
pertaisytas'iš vidaus ir iš lau-, 
ko. Dabar viskas žiba ir bliz

v. . . .ga. Grand Opening ŠEŠTA-
ciui Draugui , kuns davelDIExy LAPKRIČIO 28 D.

Brighton Park. — Apašta- vietos mūsų koncertui garsin-
lystės Maldos dr-ja lapkr. 29 
d. 7 vai. vak. turės “Bunco 
Party” Nekalto Prasid. Pane
lės šv. par. salėj. Įžanga 30c. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. Valdyba.

1608 We?t 47th St.

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWIGZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

AČIŪ.

ti, įvestsidės solistams p-lei
A. šiauliutei ir pdėms. A. \ a Reikalingas West Side geras
ramutei ir A. Mikšaitei, L ap§ji^ytas kambarys prie ma-
Labananskui ir smuikininkui / „ . .. .C .zos šeimynos. Atsišaukite tuo-
Kalody. . _ . (jaus į “Draugo” ofisų, 2334

Aeiu chorui, kuns ruuest.n g
į gai prie šio koncerto rengė- ■7?( 
si, ir savo dalį gerai atliko.

Ačiū šeimininkėms p. Šiau- į

7791.

Savininkas parduoda labai pigiai

Norime tarti širdingiausių. lienei, p. Pocienei ir p. Stan-vili "tymu aapsiido-
ačiū visiems svečiams, daini- J kienei už užkandžio paganai-in,,- tn°dernifikas visais tviigsniaiA j- 

’ j x ° . mokėti $3,000, likusią po $35 men.
riinkams ir muzikams, kurie nimai ir pp. Jasnauskams už j Arba mainysiu į mažesni namą. 1522

Į So. 51 avė., arti Douglas Tk. "L".

4a/
R. ANDRELIONAS *

(Marąaette Jcwe1ry A Radio) 
Pirkusieji pas mua už *5 ar dau- 

*lau bus dykai nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREElf VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4044 80. PAULINA STREET
Tel. Bouievard 1889

Tai ištrauka iš Č. Sasnaus
ko kantatos “Broliai”, kurią 
L. V. “Dainos” choras, 15 me 
tų sukaktuvėms nuo kompozi- 
torio mirties paminėti išpil
dys Lietuvių auditorijoj, gruo 
džio 6 d.; 7:30 vai. vakare. So
lo dalį dainuos p. Justas Ku
dirka, buvęs Lietuvos ope
ros artistas.

č). Sasnauskas, įžymusis 
Lietuvos kompozitorius, yra 
parašęs ne vienų klasiškų vei 
kalų. Pav., jo šedevras “Re- 
ųnieni”, pasak žymių muzikos 
žinovų (čekų prof. Galia ir 
kilų) turėtų skambėti visose 
pasaulio bažnyčiose ir koncer
tinėse salėse.

Jo kūrinys kantata “Bro
liai” yra taip pat lygus pa
saulinių kompozitorių veika
lams.

Jo dainos kad ir neleng
vas, bet atskiri balsai greitai 
išmokstami. Kiekvienas jo 
muzikos sakinys, mintis ilgai,
ilgai pasilieka ir dainininko HIS’rinkimas įvyks lapkr. 29 j 
ir klausytojo atminty. Sasnau PP- &v‘ Kryžiaus j
sko muzikoje dvelkia graži,ino^' ^aniharv. Visi kviečiami
i.ietuvos gamta, žalios pievos, ' U W M | T r
žydinčios gėlės, paukščių činl- I E m I K I T L
besiai, mergelės rūtelių dar-, ------"
želiuos, ilgesiai, svajonėlės ir Storas ir 2 flatai, akmens 
didelis traukimas prie savojo Foundation, and karų linijos, 
krašto. namas geram stovi. Įmokėti

Kantata “Broliai” kiaušy- $1,000.00. Morgečių $1,500. 
tojams daro nepaprasto įspu- Kaina $2,500.00. 
dlžio. Rodos, klausytum ir Trys mūriniai namai, Lietu- 
klausytum, ir niekad nepabos- rių kolonijoj. Kampinis na
tų. Tai patvirtins tas, kas y- rias, Storas ir flatas, ant vir- 
ra jų girdėjęs. šaus 2 flatai po 5 kambarius.

Išaugęs į milžinų L. V. Prie šalies namas, 4 flatai po 
“Dainos” choras (100 narių), 4 kambarius!, kitas namas 2 
sutraukęs geriausias Chica- flfctai po 5 kambarius. Morgc- 
gos lietuvių dainos meno pa- &us $5,000 ant 3 metų, įmo- 
jėgas, gruodžio 6 d. kantatų keti $2,500. Kaina $12,500. 
“Broliai” išpildys taip, kad Priimsiu mainius.
visus sužavės. i 2 flatai 5 ir € kambariai,-

Mums, lietuviams, 0. Šaš- pirmos lubos karštu vandeniu 
nsnskas yra labai brangu?, apšildomas, antros lubos pe- 
Jis surinko daug tautos žiedų 6iu apšildomas. 2 karų gara- 
— meliodijų ir supynė juos j ges- Ant 69 St., tarpe Western 
nevystantį vainikų. Taigi, vi- ir Califomia. Įmokėti $1,850. 
si ruoškimės į Lietuvių audi- Kaina $5,850.
torijų gruodžio 6 d. pagerbti Biznavas namas ant 63 St. 
šviesia didžiojo kompozito- ant karų linijos. Storas ir flo
rinus atmintį 15-kos metų su- tas, 2 karų mūrinis garages. 
kaktuvėse. Karštu vandeniu apšildomas.

Be kantatos “Broliai” L, Įmokėti $3,500. Kaina $13,500. 
V. “Dainos” choras įsceni- Mūrinis Bungalow 5 kambu
zuos keletu Sasnausko dainų, liu, 1 karu garages, Marąue- 
taip pat bus lietuviškas vode tte Manor apielinkė. Kaina 
vilius: komedija, dainos ir $5,500.
t. t. Atsišaukite:

Pupa. ( 2839 WEST 63 STREET

Telefonai: __ Taip, jus ga-

-ANuLlb5799 W
VU WHOLESALE KAINAS IŠ

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2426 So. Hakted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per vlrft 35 metus pardavinSJame tiktai pačias geriausias

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

Bandyk mūsų Lietuyįškas Smetonines Anglis (Litb- 
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50 
Mūsų faunos žemesnės, neęen visų departmentinisį storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg .. ................................. tonas $6.00
Illinois Egg ........*.............................. ” 6.00
West Va. Lump.................................... ” 7.50
Black Band Egg ................................ ” 7.50
Black Band Lump ............................. ” 8.50
Red Asb Erie Lump ......................... ” 9.00
Blue Grasa Lump................................ ” 9.50
Francy Lump........................  ” 9.50
Pocabontas Mine Run ........................ ” 6.75
Pocahontas Lump................... '............ ” 9.00
Pocabontas Egg .............................. ” 9.50
Pocahontas Nut ............................. ” 8.50
Pocahontas Pea ......................  ” 6.5A
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų .................  ” 10.00
Canell Block ............. .......................... ” 9.50
Minkštų anglių Ssreenings................. ” 4.00
Best G radę Chestnut ......................... ” 16.00

ORDBRIUOK DABAR
Mes pristatome visame mieste.

Mm ename užbondeuotl mleeto «verlkal ir kiekviena* veftimaa, kuria 
Iftvažlueja Ift muaii yardo, turi oflclalaua ava riko lenkia. Tas garan
tuoja parodytų Gint tikleto svarumų.

PRAN ESI MAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeveryką 

taisytojas praneša Marąuette Park lietuviams, kad ati
darė tnoderniškai įrengtų čeverykij taisymo Šapų — sboe 
repai ring shop, naujame Dr. Yuškos name, 6649 South 
Artesian Avenue.

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

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

AR 2At)I 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 KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6624

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKA8)

WATCHMAKER A JEWELER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir ’auksoritis

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

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenne

Tel. Lafayette 3315

Telef. Republic 439<

D, GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlausloa

2452 WBST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

giiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiimiliiiitiiimiiinimitmiiimimiiimiiiiiis
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. t 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
MttiiiiiiuMiHimNiliiiiiiiiiniiniiniiiniiiiiinntimiiiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiuniia

v
MlllUI

Sapne Telef. . 
Hemlock 3317

Namų Telef. 

Republic MSI

JOHN YERKES
Plumblng A Heetlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Meno darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tai. Vlctory 1343
DOUGLAS ELEOTRIO 00.

JOSEPH SHAOEDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkSčis- 

rtal. Įvedama elektrų { namus tr 
dlrbtuvAa.
Bin 8. Halsted St. ■ Ancfttts


