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Telefonas: Roosevelt 7790

Europa dirba prieš karo skolų mokėjimą

KARO sn KLAUSIMA GALI 
SPRĘST! TIK KONGRESAS

ISPANIJOS IŠTREMTIEMS MONAR- 
CHISTAMS BUS LEISTA GRĮŽTI

DEL KARO SKOLŲ NEMO
KĖJIMO

TAI KONFERENCIJOS 
IDĖJA

MNDONAS, lapkr. 12. — 
Fo įvykusių J. Valstybėse pre 
z’dento rinkinių Europos vals
tybės suskato pradėti kovų. 
prieš karo skolų mokėjimų A- 
mcrikai. Pirmiausia Anglija 
pasiuntė notų į AYasliingtonų, 
kad ji neišgali mokėti ka:o

LONDONAS, lapkr. 13. — 

Anglijos ir kitų Europos vals

tybių pakilimas prieš karo sko 

lų mokėjimų Amerikai yra Lo

zanos konferencijos idėja.

Lozanos konferencijoj J. 

Valstybės nedalyvavo. Tačiau j 

tenai be Dėdės Šamo atsiklau-

Sudarytas pastovus Pasaulines Parodos 
komitetas

PROF. F. MASTAS IŠRINKTAS KOMITE
TO PIRMININKU

Penktadienio vakarų Lietu- dos Komitetų pirmininkus pa- 

vių auditorijoj įvyko gausin-i statyti trys kandidatai: prof. 

gas draugijų valdybų ir vei- F. Mastas, adv. A. Šlakis ir 

kėjų susirinkimas Pasaulinės adv. Jurgelionis. Prof. F. Mas 

Parodos reikalais. Susirinki- ,tas gavo 92 balsų, Šliakis 54 

me dalyvavo katalikų, tauti- į ir Jurgelionis 16. Komiteto

ninkų, sandariečių ir socialis

tų draugijų atstovai. Taip 

pat visų laikraščių (išskyrus 

bolešvikų) redaktoriai. Susi

ni rmininku 

Mastas.

išrinktas prof.

Vice pirmininkais išrinkti: 

Varkala, J. Mickeliunas irdr.

skolų dalies gruodžio 15 d. (simo padaryta Europos vals-

1. Žemesniųjų kongresų rūmų Washingtone vidus valomas. 2. Naujas vandeniui užtva- 

'ras Lockport, III.; tas priklauso prie * Illinois ’o vandens kelių sistemo, kuriuo Didieji Ežerai

rinkimų atidarė ir jį vedė lai-1 j po§ka; sekretorium, atsisa- 

kmasis pirmininkas p. J. Mic- kius adv j Grišiui, — Vai-

XI • • i • vi i. • • ■» 1 ’nghjų, kaip pranešta, pase-(t)bių sutartis. Pareikšta, kad į Avenol. 

ka Prancūzija, Belgija, Itali
ja ir kitos valstybės.

I sujungiami su Mississippi upe. 3. Naujas T. Sųjungos genąralis sekretorius, prancūzas J

jei Vokietija atsisako mokėti 1 --------------------------------------------------------------------------------------------

reparacijas, kitos valstybės IŠ VATIKANO NUGINČIJA-
Pasirodo, kad Europos vai- atsisako mokėti Amerikai ka- MA ŽINIA

ĮSAKYTA TURKAMS PA
SISKIRTI PAVARDES CHICAGOJE

1
•

stybės dirba vieningu frontu. 
Svarbiausias jų argumentas 
prieš mokėjimų yra tas, kad 
Vokietija nemoka joms repa
racijų.

ro skolas.

šiai idėjai priešinosi prezi-

HOOVER’IUI KERŠTAS ’

PARYŽIUS, lapkr. 12. — 
Sutartinas Europos valstybių 
pakilimas prieš karo skolas, 
kai kas aiškina, yra “kerš-

1STANBULAS, lapkr. 12.— 

Turkijos vidaus reikalų minis 

ja ir kitos valstybės žadėjo' žinių, būk Vatikanas yra su- teris turi pareūgęs įstatymų, 

mokėti skolas. Bet kada prez. įsisiekęs su Hollywoodu’u, J. kurj jis pasiryžus griežtai vy- 

Iloover’is rinkimus pralaiinė- (Valstybėse, tikslu imtis kala- kdyti. Tuo įstatymu turkams 

jo, Anglija ir kitos valstybės Ūkiškųjų kratomųjų Vaizdų įsakoma pasiskirti sau pavar- 

dabar suskato laimės ieškoti.' gamybos. Ši žinia griežtai nu

ginčijama. Tai prasimanymas.

VATIKANAS, lapkr. 12.-

dentas Hoover’is. Tad Angli- Pasauliniai laikraščiai padavė

AIRIŲ RESPUBLIKONŲ 
RIAUŠĖS POPIEŽIAUS KONSISTO

RIJA ATIDĖTA
tas” prezidentui Iloover’iui. 
Kitados jis visiškai netikėtai

DUBL1NAS, lapkr. 12.

Airių respublikonų

paskelbė karo skoloms ir vo-Jkeli tūkstančiai narių sukėlė (Sekančioji Popiežiaus x konsis 

kiečių reparacijoms morųto-(riaušes, kada policija sulaikė, tori ja atidedama iki gegužės 

riumų. Tuo būdu jis nustebi- jų paradų. Daug sužeistų. Ke-! ar birželio mėnesių ateinan 

no visų Europų. Tad tegul jis liolika areštuota

pats dabar stebisi vieningu

“armijos” VATIKANAS, lapkr. 12.-

dės, kokios kam tinkamiausios 

ir jas įregistruoti.

Iki šioliai turkų liaudis ne

turi pavardžių. Moterys yra 

bendrai vadinamos “fatimo- 

inis”, o vyrai “mustafais,” 

“ Huseinais ” ir dar keliais ki

tais bendrais vardais.

PO 100,OCO DOL. AUKOJO

Europos veikimu. SUGRIAUTAS MIESTAS 
BUS APLEISTAS

čiais metais. Šis pranešimas 

aiškiai pasako, kad šiemet 

konsistorijos nebus.

KĄ DARYS VYRIAUSYBĖ KATALIKŲ KUNIGAI 
PRANCŪZIJOJEHAVANA, Kuba, lapkr. 12.

WASHINGTON, lapkr. 12. Į— Kubos vyriausybė imasi vi- 

— Anglija ir Prancūzija jau sų priemonių gelbėti nukentė-j PARYŽIUS, lapkr. 12. 

įdavė notas dėl karo skolų'jsius nuo audros gyventojus Šio šimtmečio pradžioje Pran 

nemokėjimo. Prezidento Hoo-'centralinėj salos daly. Įcūzijoj buvo apie 44,000 pa

ver’io vyriausybė nežino, kas 
tuo klausimu daryti. Notų

Tikrasis žuvusiųjų skaičius (saulinių kunigų. Šiandien nė- 

nėra dar žinomas. Tik spėja-' ra nė 32,000. 1900 metais kas 

nuorašus siunčia prezidentui ma, kad žuvę apie 2,000 as-867 gyventojai buvo vienas

elektui Roosevelt’ui. Sako, 

tegul jis šį klausimų spren

džia. ,

TAI KONGRESO DALYKAS

VVASHINGTON, lapkr. 13. 
— Europos valstybėms karo 
skolų klausimu negali gelbėti 
nei prezidentas Hoover’is, nei 
prezidentas elektas Roosevelt. 
Šis reikalas priklauso išimti
nai kongresui.

menų.

Jūros bangos nuplautas Sa

nta Cruz dėl Sur miestas bus 

visai apleistas.

kunigas, o šiandien vienas ku 

nigas yra kas 1,250 gyventojų.

KANADOS DELEGATAS

4 KOMUNISTAI SUŽEISTA

BARCELONA, Ispanija, la

pkr. 12. — Komunistai puolė 

vienų politinį susirinkimų. Ki

lo kova. Keturi komunistai 

sužeisti.

VATTKANAS, lapkr. 12.— 

Tomis dienomis apleido Ro

mų apaštališkasis delegatas 

Kanadai, Jo Eksc. arkivysku

pas A. Cassulo. Išvyko į Ka

nadą.

LEIS MONARCHISTAMS 
' GRĮŽTI

J. V. JAPONŲ PUSĖJE

ŽENEVA, lapkr. 12. — A- 

nų dienų nusiginklavimo kon

ferencijoje japonų delegatas 

kad būsi-

vada; iždininku — adv. Šlia- 

kis; iždo globėjais — p-nia 

S. Sakalienė ir p-nia Bytau

tienė.

Naujai išrinktasis pirminin

kas pasakė kalbų ir Į pavil-

keliunas. Raštininkavo adv.

Grišius, laikinojo komiteto

sekretorius. Įžanginę kalbų
parodos reikalais padarė p. A.

Kalvaitis, Lietuvos konsulas.

___________________ (Ilgai svarstyta lietuvių pavi-

TEISĖJAS PRIEŠ AGEN- ,!■ jono statymo reikalai Galio i ild
tino tuo klausimu nutarimo ! . . , . , . ,

, , , , .susirinkimo paskyrė: kons. A.nepadaryta, bet palikta busi- . . f T
TUS

Federalis teisėjas Slick dis

trikto teisme Hammond’e nu

peikė prohibieijos agentų vei

kimų. Vieno “butlegerio” su

mani komitetui sudaryti pla-i 

nai ir referuoti kitame drau-

Kalvaitį, red. L. Šimutį, reti. 

P. Grigaitį, arch. M. Žaldokų

ir red. Vaidylų.
gijų susirinkime.

Pasaulinės Parodos proga j Susirinkimas buvo gyvas ir 

gavimui jie panaudojo kita ,nntarta surengti Lietuvių Die- įdomus. Jis buvo gausingas 

“butlegerį ” Teisėjas pareis- in$ Hanus sudarys komitetas, (veikėjais ir profesionalais. Ti

kė, kad sukčiaus nutvėrimui iPro8ramos komisija sudaryta .kimusi, kad susidarius pasto- 

iš visų Chicagos lietuvių cho- iviam ir veikliam komitetui, 

rų ir orkestrų vedėjų. (tuoj prasidės prie parodos pri-

Į pastovų Pasaulinės Paro- sirenginio darbai.

panaudoti kitų sukčių yra pa

čių agentų nusikaltimas. Jie 

neprivalo taip daryti.

PARVEŽTOS LĖKTUVO 
AUKOS

DIDELĖ JAPONŲ SĄMATA MUITAI DAVĖ 43,439,000 Lt. 
________ | PAJAMŲ

TOKIJO, lapkr. 12. — Ja

ponų ministerių kabinetas pa-
iki spalių mėn. 1 d. iš mui

tų buvo gauta 43,439,000 lt. 

pajamų. Šiais metais iš viso 

numatyta gauti 53,5 mil. lt.

PITOSBURGH, Pa., lapkr 

12. — Ambasadorius A. W

Mellon’as ir jo brolis R. B. j. F Hirt, Forest išlaidoms sųmatų, kuri y

Mellon’as davė kiekvienas po , , . - . ~
m innn i i • • ♦ • Products Bngmeering Co. pre- ra nepaprastai didele, nes net iKon,netetin<ri asmenvs sako

h.O.OOO dolen, „etos gerove, /u|(,ntfls. s„ Juo jo jeny „ ,„s

ihnona ir kita motenStoė eu n)08 662,,000,000 jepij skiriama 5. 6 mllijoMh daugiau,

,2 mažais vaikais. Tennesaee kariuomenei ir 372,000,000 ka-1 Mgu numatyta gauti. Perei- 

(valstybėje lėktuvas nukrito ir ro laivynui 

visi skridusieji žuvo.

Anų dienų iš Chicagos žie

mų praleisti į Floridų lėktuvu! gamino 1933—34 metų valsty

fondui.

PENN'O ATVYKIMO 
SUKAKTUVĖS

PHILADELPHIA, Pa., lap

kričio 12. — Čia minima 250 

netų sukaktuvės, kaip šin 

kraštan atųyko William Penn.

ŽUVO 24 ANGLIAKASIAI
------------------------- x

LONDONAS, lapkr. 13. — 

Edgegreen anglių kasykloje, 

aru Wigan, nuo įvykusio spro 

ginto žuvo 24 darbininkai.

MAJORAS UŽ ALŲ

Šį šeštadienį jų visų lavo

nai parvežti į Cliicagų.

Numatomas didelis nepritek 

llius.

tais metais iki spalių mėn. 1 

d. buvo gauta muitų 57 mil. lt.

NEPAPRASTAS IŠLAI
DUMAS

NUMATOMI KALĖJIMŲ 
PRATUŠTĖJTMAI

OKLAHOMA CTTY, Okla., 

lapkr. 12. — Statomas naujas 

EI Reno federalis kalėjimas. 

Architektas Parr padavė su

manymų kalėjimo talpumų į-

MADRIDAS, lapkr. 12. - 

Ispanijos vidaus reikalų mi- j įdavė sumanymų, 

nisteris Casares pranešė, kadmiuose karuose būtų uždraus- žymiai sumažinti. Nes jei 18- 

artimoj ateity ištremtiems is-Įfa naudoti nuodingąsias du- 

pananis monarebistams bus j jas. J. Valstybės šiam suma 

leista grįžti į tėvynę. nymui pritaria.

osis priedas bus atšauktas, vi

sam krašte kalėjimai žymiai 

pratuštės.

Pasibaigus politiniam rinki

mų triukšmui Chicago miesto 

majoras ir vėl išvyko į atos

togas. Prieš išvyksiant jis pa

sisakė už greitų pigaus gero 

alaus grųžinimų.

Būtų gerai, kad majoras 

taip pat pasisakytų už piges

nį važinėjimų gatvekariais, už 

pigesnį gazų, elektrų ir tele

fonus.

Nuo 1911 metų iki šio lai

ko Chieago miestas išleido 4,- 

124,537 dol. tranzito eksper

tams, advokatams ir komisi

joms už parengiamus susisie

kimų ordinansus (įstatymus) 

ir, bendrai imant, susisieki

mų klausimams spręsti.

Dabar pasirodo, kad tais 

darbais mažai kas naudinga 

padaryta. Imamasi priemo

nių toliau tos rūšies išlaidas 

ko daugiausia sumažinti.

JAUNAS PLĖŠIKAS
Policija sugavo J. O’Dea, 

19 m. amž., kurs išpažino, kad 

padaręs 114 pasisekusių plė

šimų.

STEIGIAMAS AUDIMO 
FABRIKAS

Telšių elektros stoties savi- 

OLENDALE, Cal., lapkr. rinkas, žymus vietos biznie- 

13. — Vykdamas į Wasbing-1 rius p. Augustinavičius Tel- 

tonų prezidentas Hoover’isšiuose organizuoja naujų au-

KALBĖJO IŠ TRAUKINIO

čia keletai minutų sustojus iš 

traukinio kalbėjo per radijų. 

Jis kvietė respublikonus gel

bėti būsimajai krašto vyriau

sybei, kad tik veikiau graži 

nūs kraštui gerovę. Ragino

dinių fabrikų. Žada pradėti 

darbų šių metų pabaigoje. Iš 

karto fabrike būsianti audžia

ma medžiaga maišams. Vėliau

ausiu įvairius audinius.

Telšiškiai fabriku džiaugia-

respublikonus organizuotis a- nes spėjama, kad jame gaus 

darbo kelios dešimtys darbi

ninkų.
teičiai.

PREZIDENTAS ELEKTAS 
SERGA

ALBANY, N. Y., lapkr. 12. 
-- Prezidentas elektas Roose
velt’as pagavo “šaltį” ir gy 
dvtojas įsakė per kelias die
nas jam būti užsidariusiam sa
vo bruto. f •’

PREZIDENTAS GRĮŽTA 
Į WASHINGTONĄ

PALO ALTO, Cal., lapkr. 

12. — Vakar vakarų preziden 

tas Hoover’is specialiu trau

kiniu išvyko į Washingtonų, 

kur bns antradienio pusiau

dienį.

i t
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Koronerio teisine nustatyta, kad į nu

žudytąjį sargybiniai, paleido keletu šūvių. 

Taip pat nustatyta, kad jis žuvo nuo sargy

binio McNatt kulkos. Šis teisinas visų reikalų

pavedė “grand jury.”
J. Valstybių distrikto prokuroras dukart 

darė tardymus ir neprieita galutino nuospren

džio. O McNatt yra laisvas. Jis aiškinasi, kad 

veikęs pats save gindamas. Matyt, taip vis

kas be nieko ir baigsis. Daug tos rūšies įvy

kių be nieko baigės, žmogžudžiai yra krašto 

tarnyboje ir kų jie nori, tų gali daryti. Tuo 

labiau, kad nužudytas yra vargšas meksiko- 

nas.

Laikraštis “El Paso Herald Post” šį į- 

vykį rimtai svarsto. Reikalauja, kad būtų 

pravesti nauji tardymai. Žinovai sako, kad 

tai tuščios pastangos. Ši tragedija nėra pas

kutinė. Prohibicijos kazokai visur veikia.

w *•

D RAUGAS

LAIŠKAI Iš KAUNO IR PROVINCIJOS
(Važinėjančio po Lietuvų korespondento įspūdžiai)

MOKSLO METAI

p’r’";■ dieni s, lapkr. 14 d., 1932

DIENOS KLAUSIMAI

DAR VIENA PROHIBICIJOS 
TRAGEDIJA

Jau ir vėl prasidėjo mokslas 

mokyklose. Studentams, atva

žiavus studijuoti, Kaunas pa

daugėjo keliais tūkstančiais 

gyventojų. Tas kauniečius 

džiugina. Dabar jau ir tuščių 

butų sumažėjo ir kainos seno-

I
viškai pakilo. Valgyklos pil

nos; jos visos gerai uždirba. 

Eina mokslo metai ir provin

cijoj. Susirinko mokiniai į au

kštesnes, amatų, vidurines mo

kyklas. Visur judėjimas pa

gyvėjo. Mažieji taip pat ne

atsilieka. Ir jie eina dainuoda

mi, šūkaudami į savo kaimo

mokyklų ragauti pirmųjų mo

kslo metų vaisių. Dabar Lie

tuvoje mokslo alkio nėra; vi-

Nesenai įvyko South El Paso, Tex. J. 

Valstybių pasienio sargybiniai nušovė An

tonio Benavides, 36 m. amž., gatvaitėje ties 

jo namais. Nužudytas Benavides per 11 me

tų nuolat dirbo geležinkelio dirbtuvėje. la

ko žmona ir astuoni vaikai. Toje vietoje, 

kur jis nušautas, nerasta jokių svaigiųjų 

gėrimų, nė jokių narkotikų.

Trys sargybiniai, kaip jie patys pasa

koja, nakties metu grįžo nuo upės, kur jie 

mėgino sugauti svaigalų šmugelninkus. Jie 

ėjo gatvaite ir pamatė žmogų su revolveriu 

rankoj. Vienau sargybininkų sušuko, kad tas 

žmogus Mestų ginklų. Jis nepaklausė. Tad 

į jį paleisti keli šūviai ir jis sudribo. Jie ne

žinojo, kas jis/per vienas. Tik veikė apsigini- 

mui. . . ,
Mrs. Benavides išaiškino, kad iš jų na

mų kiemo daug daiktų buvo pavogta. Be

navides buvo speeialis pašerifis. Kada ėmė 

plisti vagystės, jis gavo leidimų namie tu

rėti ginklų. ‘f J

Nelaimingųjų naktį jis nugirdo kieme 

šlamėjimų. Su ginklu išėjo laukan. Paskui jį 

išbėgo du didesnieji vaikai. Neužilgo išgirs

ta keletas šūvių.. Mrs. Benavides išbėgusi 

rado savo vyrų mirtinai pašautų ties varte

liais jam išėjus iš kiemo. Šalia pašautojo 

stovėjo trys sargybiniai. Pašautasis paimtas 

į ligoninę ir tėnai mirė.

Mirusiojo kaimynai pasakoja, kad nu

žudytas Benavides buvo ramus ir doras 

vyras. Jis nevartojo svaigalų. Jie liudijo ko

ronerio teisme, kad nužudyto namų kieme 

įvyko kelios vagystės. Pavogti iškabinti bal

tiniai, tai automobilio dalys, o ant galo ir 

visas automobilis. Įsigijęs kitų automobilį, 

jis įsigijo ir piktų šunį (bulldogų), kurį na

ktį pririšdavo prie mašinos kieme. Vienų 

rytmetį rasta šalia automobilio šunio nu

plėšta sargybinio uniformos rankovė. Apie

šį įvykį niekas daug nekalbėjo.

Įvykusieji krašto rinkimai labai prare

tino prohibicijos rėmėjų ir šalininkų eiles ir 

tuo būdu padaugino prohibicijos priešų skai

čių. Anot žinių, šiais rinkimais dešimtyje val

stybių sugriauti prohibicijos įstatymai. O se

ptyniose valstybėse jau prieš rinkimus nebu- isur įvestas priverstinas moky 

vo jokių įstatymų. Tokiu būdu šiandien turi- mosis. Aukštesniųjų, vidurinių 

ma jau 17 valstybių, kurios viešai priešinasi | bei amatų mokyklų mokslo 

neįvykdoma jai prohibicijai. , kaina labai prieinama. Tai ne

Prieš rinkimus negyvavo prohibicijos į-j anie, priespaudos laikai, kada 

statymai šiose valstybėse: New York, AVis- visoje Lietuvoje buvo vos vie

consin, Montana, Nevada, Rhode Island, Mas- 

sacbusetts ir Maryland.

Praeitų rinkimų dienų gyventojai aiškiai 

pasipriešino prohibicijai šiose valstybėse: Mi- 

cbigan, Connecticut, Louisiana, New Jersey, 

North Dakota, AVashington, Colorado, Cali

fornia, Oregon ir Arizona.

Michigąn valstybė visam krašte buvo pa

garsėjusi savo sausuoju įstatymu. Keletas 

žmonių skaudžiai nukentėjo. Praėjusiais rin

kimais gyventojai pagaliau sukilo prieš šį 

griežtų ir nežmoniškų sausųjį įstatymų' ir nu

sprendė, kad jis būtų žymiai modifikuotas, 

jei jau nebūtų galima jo visai sugriauti. Šis 

reikalavimas yra lygus įstatymo panaiknimui. 

Tokiu būdu ir ši valstybė įskaitoma slapiųjų 

tarpe.

North Dakota visais laikaSs dar prieš 

prohibicijos įvedimų buvo pažymėjusi savo 

sausuoju fanatizmu. Dabar ten dauguma gy

ventojų reikalauja atšaukti valstybini sausų-

į jį įstatymų.

I ' AVashington valstybė taip pat ypatinga, 

ši valstybė J. Valstybių senate turėjo atsto-

. vų Jonės’ų. Šis senatorius anais metais pa- 

| garsėjo. Jis yra “penkių ir dešimts metų” 

įstatymo autorius. Šį įstatymų, atkreipta 

prieš prohibicijos peržengėjus, kongresas už- 

gyrė. Dabar šis senatorius neteko kongrese 

vietos ir sausoji valstybė keičiasi į Slapiųjų. 

Colorado valstybė nuo 1914 metų buvo

sausutėlė. Dabar prohibicijos įstatymas atšau 
kiamas.

Kų veikia žinoma prohibicijos globėja 

Anti-Saloon organizacija, nežinoma. Apie ją 

niekur nėra nė žodžio. Prieš porų metų šios 

organizacijos vadai fanatikai šiame krašte 

taip švaistėsi, kaip komisarai Rusijoj.

na, antra mokykla ir mokėjo 

vienas, kitas skaityti ir rašy

ti. Dabar to jau nėra. Ir pats 

mokslo personalas jau netoks, 

kaip kad buvo prieš keliolika 

metų, kuriantis nepriklauso

mai Lietuvai. Tuomet su mo

kytojų vietomis buvo labai go

tose patalpose, dulkėtose sa

lėse greit gauna džiovų, su

menkėja — sugadindami sa

vo sveikatų jaunose dienose 

ir dar ypatingai ten — kur 

jo sielai duodama saulėto jx* 

no. Pas mus tarsi užmirštama, 

garsų romėnų posakį: “In co

rpore sana, mens sana” (— 

Sveikame kūne, sveika siela). 

jDaugelis dejuoja, kad tas pa

taisyti negalima, kad trūksta 

pinigų, krizis...

Tuo tarpu Kaune dyksta 

milžiniški rūmai, milonai au

kojama valdiškai statybai. Da 

bar kiekviena ministerija, kie- 

įkviena valdžios įstaiga susta- 

tmėja namų statymui sųma- 

tas ir, daugeliui jau jas pa

tvirtino, daugelis jau pasistatė 

rūmus. Žinoma, čia gražu ir 

naudinga, bet kai tas eina mū

sų kaimo sųskaiton, kai kai-1 

mas liekasi nuskriaustas — 

darosi' būtina.
Matyti užmiršo mūsų ponai, 

kad jie patys išėjo iš kaimo,

ui

>1

♦ JI K
M

Komp. Antanas S. Pocius, Beetboveno konser
vatorijos vedėjas, kurio vedamas praizinis stygų 
orkestras gros “Draugo” 'kumštynių tumamente 
vempijonatui laimėti lapkr. 17 tl., C. Y. O. Centre, 
prier Wabash ir Congress gatvių. (Turnamentas pra
sidės 8:15 vakare). Be to, komp. A. Pocius daly
vaus ir “Draugo” ruošiamam kumštininkams pa
gerbti bankiete, lapkričio 21 d., Congress viešbuty, 

room” (prie AVabash ir Congress gatvių).■goltl
kad jie ir dabar viskų ima iš '(tuosius statybos darbus. Tai mei — susiimki kokio darbo 
kaimo ir, jam pačiam duoda [žinoma nereikėtų versti, o tik kad negalvojus^
tik trupinius arba tikriau pa

sakius — nieko!
pasiūlyti ir patys ūkininkai, 
kur niokosi jų vaikučiai mie- 

Nieko nėra negalima! Būtu lai Prie to statymo prisidėtų.
nelabai sunkiausiai galima pa

ra; kas buvo baigęs porų kia- statyti šimtų, kitų mokyklų,

sių — tai ir gaudavo kur dė 

styti koki nors dalykų, apie 

kurį jis pats mažai nusimano. 

Dabar daug aukštesniųjų mo

kyklų mokytojai baigę aukš

tuosius mokslus, ir pradžios

Šitoks statymo planas suma 
žilitų mokyklų statymo išlai-

Kiti savo gyvenimo ramy

bę, džiaugsmus randa smuk

lėse, restoranuose, pasilinksmi 

nimo vietose. Jų dabar Kaune 

pilna, jų iškabos visuose ske-

jeigu ši valdiška statyba su-'da8 ir> vietoje, kad dabar ra- ngatviuose, gatvėse; jų pilna 

mažėtų, jeigu valdančiųjų dė-įn£°vains sumokame 40,000— ir priemiesčiuose. Matyt kau- 

mesys būtų daugiau atkreip-l^G.OOO litų— būtų galima pa- mečiai jiems atiduoda visus 

tas į kaimo kultūrinimo rei- 'statyti tokios pat mokyklos ir savo uždarbio skatikus.

už 10,000—12,000 litų. * Tačiau apie tai, kitų kartų!

Mikas de la Rietavą
kalus. Kaime statyti mokyk

las, jei tik valdžia panorėtų 

mokyklų — tam tikrose speci-1 galėtų išdirbti tam tikrų pla- 

ahnėse seminarijose. Taigi ,r r„, sulig kuriuo išeitu pigiau k„UB kai,„/„lokvkll! gWty- 

pedagoginis mokymas duoda i, geriau: žiHOina, tekti; sta- bai _ „lcs už j_5 met jau 
daug daugiau vaisių. Jau bū- • tvti iš medžio, nes mūro mo- 1 

sima karta bus geriau išauk-' kyklos labai brangiai atsiei- ' 

lėta, susipratusi tautiškai, kul- tų. Mūrinių mokyklų pastaty-1 

tūriškai bei ekonomiškai, nei K:as priklausys jau būsimoms 

kad yra dabartinė. Vis dėl to, kartoms. Tuos planus turi vy- 

Lietuvos mokyklai dar daug riausybė išsiuntinėti — supa- 

žindinti su savivaldybėms, a- 

tatinkamoms organizacijoms, 

mokytojams. Kviesti prie sku

baus mokyklų statymo visuo-

trūksta ir svarbiausiai tos są

lygos, kuriose ypač tenka di

rbti pradžios mokyklų moky-

tojams.
Nėra tinkamų butų, patalpų menė, savivaldybės, 

ir, net nesistengiama, kad jie 
gi eit būtų. Mokyklos esti pas

To plano realizavimui, vy-

Tad atkreipus sumas nuo j 
valdžios statybos ir jas per

daug kur turėtume erdvesnius,

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 

i Naujojo Įstatymo, su Vulga-

tmkamesnius mokyklų namu:,,, , , , . ,
„ . , . , , , , 1 tos tekstu, Antras Tomas, plo

Koks tai būtų kultūros dar- . .... , . .
bas!

Tačiau abejotina, ar šie, ku
rie pirmiau barė savo pirni- 
takūnus už valdiškų rūmų sta
tybų, dabar patys toli nuėjo

nais popieriniais aptaisais, 

kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny

ga, patarlių knyga, Eklezias- 

tikas, Izajo pranašystė. Vertė

ir tikriausiai nenorės pažvel- j įr Komentorių pridėjo Vys- 

gti į gyvuosius kaimo reika- kūpąs Juozapas Skvireckas, 

'lūs. plonais popieriniais aptaisais

, .v , , riausybė turėtų duoti mokvk-
ukininkus įsnuomuotuose bu-i. j . ... ,w.

, . v . , lu statybai miško medžiaga,tuose — drėgnos, mažais lan- , ... , . . ?

. . v m i • ii apmokėti meisteriams; gi, ki-gair. ir žemos. Tokiose mokvk- L . , , . . .

i i i .r u' - i tus darbus, kaip įrenginius ir
lose tenka dirbti musų moky- Į . .
tojams! 'Gaila jų sveikatos;turėtų rūpintis savi- 

taip pat gaila ir tų mažųjų įvaldvbė. Ūkininkai suvežtų 

Lietuvos vaikelių, kurie ankš- medžiagų, atliktų paėmus juo-

Gaila,.kad mūsų kaimas da-!kaina $3.00,

vęs tiek jėgų ir vadovų mūsų 
valstybės vairui — dabar li-

Šventasis Rastas, Senojo ir 

Naujojo Įstatymo arba Testa-

kosi užmirštas, alinamas ir jų j mento su Vulgato tekstu, Ket- 

kultūros židiniais visai nesi-;virtas Tomas, kaina $4.00. 

rūpinama. ’ Viršminėta* knygas dar ga-

Tokių faktų akivaizdoje daĮlima gauti:

rosi liūdna ir kad užsimirštu DRAUGO’ KNYGYNE

Ktm. Pr. J. Vaitukaitis

Sv. Pranta Asyžietis
(Tęsinys)

Nieko nežinoma, kaip tėvai ir jo bi

čiuliai jį sutiko. Tačiau, galima numany

ti, kad visi nusistebėjo ir iš kai kurių, 

tur būt, susilaukė pasityčiojimų, o gal ir 

pašiepimų. Gal tėvas ir pyko ir rūstinosi, 

nes daug išleido Pranciškaus įsirengi mui 

ir visų viltį bnvo įdėjęs į gražių sūnaus 

ateitį, kai sn garbingais atsižymėjimais 

būtų grįžęs iš karo lauko.

Trumpu laiku viskas praėjo ir tapo 

užmiršta, tarsi, nieko nebūto atsitikę. 

Pranciškus pradėjo naujų gyvenimų ir sa

vo bičiulius linksmino dideliu svetingu

mu, nežiūrint į dideles išlaidas. Ir vėl jis 

tapo linksmasis jaunuolių vadas; ir visi 

linksminosi, smaginosi 'ir žaidė, kaip pir

miau. Tačiau, nors Pranciškos sykiu špo- 

eavo ir dainavo, vienok jo širdis ir dva- 

wa buvo toli nuo to viso linksmaus pa

saulio. Jis kas kartų tapdavo tylesnis ir

labiau užsimųstęs. Paties linksmumo me

tu jis užsisvajodavo ir būdavo lyg įkvė

pimo pagautas ir jį slinku būdavo pri

versti prie žaidimo. iftti manydavo, kad 

jis yra įsimylėjęs. ATenų kartų vakare po 

linksmaus pokylio pasitaikė, kad visi sve 

čiai, jausdamiesi linksmi, susimetė į po

ras, ir išėjo, dainuodami, gatvėmis, bet 

Pranciškus pasiliko užpakaly. Kai kiti 

patėmijo, kad jo nėra jų tarpe, išėjo jo 

ieškotų ir jį surado bestovintį šalygatvy; 

jis stovėjo nejudomas ir įsižiūrėjęs į dau

sas, visai nenujausdamas, kas dėjosi ap

linkui jį. Jo širdis buvo kupina dangiš

kojo malonumo ir jo veidas atrodė tie 

siog angeliškas. Jis pats nežinojo, kaip 

ilgai stovėjo tokiame stovy ir tik, kai jo 

bičiuliai jį pašaukė, jis atsipeikėjo ir atė

jo į save. Paskui pasakojo, kad tuo metu 

jis buvo praradęs visų sųmonę apie save.

“Kas gk yr, Pranciškau?” pašaukė 

vienas linksmas bičiulis. “Tur būt esi 

įsimylėjęs? Tur būt suradai gražuolę, ku

ri tave užkerėjo?”

“Taip”, atsakė Pranciškus. “Aš tik
rai esu įsimylėjęs. Mano gražuolė yra kil

ni, skaisti ir turtingiausia visame pasau

ly.”

Jo bičiuliai pasipylė juokais. Tačiau 

Pranciškus daugiau nejuokavo. Jis turė

jo įeiti į naujų gyvenimą, kurs jam bus 

sužiedotinė, o gražus jos vardas bus Lab

darybė ir Neturtas.

Ir nuo to laiko Pranciškus buvo dau

giau tylus ir visai užsimųstęs. Jis tiks

lesniu pamatė šio gyvenimo tuštumų ir 

niekumų, ir dėl to gailėjo, kad tiek daug 

metų tuščiom praleido, taip pat gailėjosi 

dėl nuodėmių, kurias, jo manymu, jis pa

pildė, aikvodamas turtų ir jaunatvę pa

versdamas nieku. Dabar jis pasitraukė iš 

viešumos, atsiskyrė nuo .senųjų bičiulių 

ir pažįstamų; jis troško apleisti Asyžio 

miestų ir vienatvėje, atsiduoti maldoms 

ir atgailai. (Jis dažniausiai praleisdavo 

laikų apleistuose urvuose ir troško atsta

tyti griūnančias bažnyčias). Netoli nuo 

miesto viename kalne buvo urvas, į kurį 

Pranciškus mėgdavo eiti ir jame slaptai 

praleisdavo ilgas valandas maldoms. Jis 

ieškojo vargdienių ir juos vaišino. Jei kas 

gatvėje melsdavo jo išmaldos, jis niekada

neatsakė, atiduodamas visus pinigus, ku

riuos turėdavo prie savęs. Jei jis kar

tais jų neturėdavo, tai atiduodavo savo 

drabužį, kepinę, ar net ir savo apsiaustų. 

Jis daug pinigų leisdavo, prigelbstant ne

turtingoms bažnyčioms. Ir tai žymėtina, 

kaipo viena iš daugybės labdaringųjų jo 

ypatybių.
Nūngi, jis turi tik padaryti vieni 

svarbių atmainų savo gyvenime. Jis turi 

atsižadėti turto, giminių, smagumų iš

eiti iš tėvų pastogės ir maldauti duonos 

sau, kaipo vargingiausias elgeta ar išma

ta. Gan ilgų laikų Pranciškus mušte ir 

paslaptingojo balso. Jis nekentė savęs, 

buvo neramus ir susimaišęs. Kad gauti 

šviesos ir stiprybės, jis pasiryžo atlikti 

kelione į Romų. Kai atvyko į Romų, jis 

numetė nuo savęs puošnus rūbus, iš elge

tos nusisamdė prasčiausius drabužius ir 

vieną dienų lies Av. Petro bazilika stovė

jo, kaipo paprasčiausias elgeta ir malda

vo išmaldos.

(Bus daugiau)

Kilnumų žmogaus galima spręsti iš 
; trijų dalykų: jeigu radęs svetimus pini

gus jų nepasisavins; jeigu du vienu likus 
si| moterimi, nesikėsins įžeisti jos garbę; 
jeigu savo priešininkų radęs, pavojui, pu-

1 duos jam pagalbai rankų.

* * *

Jei trokšti laimės ir pasisekimo, imk 

sau kasdieniu draugu ištvermę, patarėju 

— prityrimų, vyresniuoju broliu — atsar

gumų, o viltį — angelu sargu. Adisonas

» ♦ ♦
I

A’ienos minutės ifžtenka tam, kad nu

sistebėti, ištisas šimtmetis reikalingas, kail 

padaryti stebėtinų dalykų. Helvecius
• * *

I ' \

Nuotaika yra viskas gyvenime. Ji pa

daro iš akmenų auksų, iš aukso akmenis.

H. Laube
s * *

Laimė yra pačiame žmoguje. Laimei 

ir žmogaus sielos ramybei yra reikalinga

dorybė. Artisfenas
* * *

Uždaryk langų nuo saulės, o atidary
ti duris gydy tojui. Italij priežodis

I
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LIFH'V'U ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaikų skyrius, kurj prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

,-CX3<5>-

MŪSŲ BRANGIOJI

Mylėkie, vaikeli, 

Gimtinę šalelę, 

Mylėkie Lietuvų,

Mūsų brangių žemelę.

Kas tėvų nemyli, 

Nedoras yr vaikas, 

Kam tėvynė niekas, 

Tas išgama, paikas.

Adelė Montikaitė, 

Aštunto* skyriaus

ngtas; šienas, “cornstocks”, 

raganos urvas, taip gi juodos 

ir tamsiai geltonos spalvos da

vė kambariui daug mistišku

mo. Visas vakaras buvo pra

leistas lietuviškais kontestais, 

dainomis, juokais ir žaidimais. 

Mes žinojome, kad turėsime 

gerų laikų, tat norėjome duoti 

ir mamytėms progos su mu

mis pasilinksminti, tat ir jas 

užsikvietėm. Žaidimai “Gra

žios Rožės” ir “Žilvytis” y- 

patingai patiko mūsų mamy-

ZUIKUČIAI

ĮDOMUS radiniai auš- (šimtmečio antroje pusėje Įtenkinti mūsų obuolių rūšimi,, Valstybių obuolius, nors

ROS VARTUOSE
(jiems buvo pavesta minėtųjų i švarumu ir supakavimu. Nu- 

šventenybę saugoti ir globoti, i rodoma, kad lietuviški obuo-

Šie

geriau atrodo ir patvaresni už 

mūsiškius. Vieno obuoliu va-

——.—.—

muitais ir kitomis išlaidomis 

kaštuoja apie 6000 frankų. Ur

mo prekyboj lietuviškus obuo-

Rusų viešpatavimo laikaisihai yra skanesni už Jungtinių gono transportas į Belgijų su liūs pardavinės po 1,1 frankų. 

Aušros Vartai ir koplyčia bu-į - ------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Į......................................
Didžioji mūsų tautos šven-1 

tov« yra Aušros Vartai Vilnių |v° Pusf*inai 

jo, kur budi stebuklingasis Die| pagražinimas j
pradėtas 1927 m., tačiau ta-1 

sai darbas buvo atliktas labai 

paviršutiniškai. Tiktai 1931 m. 

imtasi rūpestingiau remontuo

ti Vilniaus šventovę ir užsi

mota sugrųžinti Aušros Var- 

• ■
tams pirmykštį jų grožį.

Beremontuojant surasta la- 

Į Dai. įdomių senoviškojo Auš

ros Vartų papuošimo bei įren

gimo liekanų, kurios gana ryš

kiai atsklendžia senoviškų j į tu 

Vartų vaizdų bei istoriškųjį jų 

vaidmenį:

Nuardžius tinku, Vartų sie-

vo Motinos paveikslas, globo

damas Gedimino sotsinę ir vi

sų Lietuvo šalį. Patys vartai 

seniau buvo vadinami Medi

ninkų vartais, kadangi jie už

tverdavo vieškelį einantį iš, 

Vilniaus į Medininkų miestelį 

ir pilį. Vartai pastatyti XVI 

šimtmečio pradžioje toje vie

toje, kur seniau stovėjo kariš

kas bokštas, įterptas į tvirtas 

mūro sienas, gvnusias Vil- 

niaius miestų nuo netikėto 

priešininkų įsiveržimo.

Aušros Vartai pastatytieji

KONCERTAS
S IŠPILDYS

Artistė
P-lė EMILIJA MICKŪNAITĖ

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

ti'ms. Jos ir mūsų didžiai ge

------------------------------ rb. klebonas kun. A. Martin- Į mūsų sostinės gynimo tikslu,

Vienų kartų zuikučiai ture-1 kus džiaugės, kad mes moka- ne vienų kartų buvo priešinin- 

jo didelį persekiojimų: mede- line lietuviškus žaidimus ir pra1 kų apardomi, apgriaunami, 

lai ir jų šunys, vilkai, lapės se neužilgo vėl suruošti pana- bet vėl iš naujo atstatomi.

Ir kiti žvėrys, ereliai, vana- J šų vakarų: A akarų baigėme su Prie vidurinės vartų pusės 

>ai — visi, kas gyvas, noro-Įdainuodami “Eisim broleliai

noje buvo rasti 5 aukšti, bet ] 

siauri langeliai, pritaikinti 

šaudymui iš miesto pusės. Tas! 

reiškia, kad Aušros Vartai bu

vo Vilniaus miesto tvirtovės

|o zuikelius pagauti ir suėsti. 

Euikeliai tos medžioklės nusi

gando, dienų ir naktį, būdau ii 

paimėje, *verkė ir kalbėjo: — 

kaip mes nelaimingi esa-

Įne! O Dieve, Dieve! kam-gi 

Ir.us ir ant svieto leidai? Ge- 

fiaus būtų, kad mes šiandien 

lumirtumėm. — Eiva, — tarė 

rienas kitam. — Eiva į ežerų 

|r pasiskandykime; geriau 

rienu sykiu visas bėdas pa

baigti. '

Taip susitarę jie nuėjo pa-

Įiskandvti. Bet > kada prisiar-

namo, namo. n

Vladas Sobutas

BINGO PARTY

Mokyklos komisija padirb

dino patraukiančius skelbimus 

apie Bingo Party. Ištikrųjų 

daug ir patraukė, nes nevien 

mūsų mokyklos mokiniai atsi

lankė, bet kitų mokyklų moki

niai ir didelis skaičius suau

gusių žmonių.

Zofija Bumauskaitė vpatin- 

igai pasidarbavo kad. Bimro

ino piie ežero kranto, juos|par|y pasisektų.

bamatė žaliosios varliukės, ku: 
J I
|ios tuojau nuo kranto plump

sėjo į vandenį.

— Ar matote, kas ant 'svie- Į 

|o darosi, — tarė vienas ki

mi. — Kaip mus, taip ir ki

lus pikti sutvėrimai persekio- 

štai, varliukės mūs nusi

gandę jau pasiskandino! Mes 

nedarykime. Geriaus bus, 

Įad mes taip padarysime, kaip 

Įisi gyvi sutvėrimai daro: kę- 

ime vargus ir bėdas šio svie-

> f I i je-
t

Taip nusiraminę zuikučiai 

įgrįžo į girių ir iki šiam lai

dui gyvena.

Paul Marcinkus
Šv. Antano parap. mok.

6 skyriaus mokinys

Stanislova Jankauskaitė

BICENTENIAL PROG
RAMAS

Ikaip atsirado neapy- 
LANTA TARP SUNŲ, KA

ČIŲ IR PELIŲ?

vrai priglausta koplyčia. j.j , dalis ir vaidino tam tikrų vaid 

pastatydino iš medžio 1671 m.. menb ginant sostinę nuo prie- 

basieji karmelitai. Gaisrai bu-

vusieji 1705 ir 1715 m. medi

nę koplyčių visai sunaikino. 

'Jos vietoje 1720 m. pastatyta 

mūrinė koplyčia, kuri išstovė

jo iki mūsų dienų: Toje kop

lyčioje kabo visam pasauliui 

žinomas stebuklingais paveiks

las. Seniau jis kabojo pačių 

vartų viršūnėje. Koplyčion 

stebūklingųjį paveikslų perkė

lė basieji karmelitai, kai XVII

Kirpėjas — Todėl, kad ju

ms tada plaukai atsistoja ir 

man patogiau kirpti.

Virginia Palcniūtė,
Aušros Vartų mokyklos

8 skyriaus mokinė

Spalių 4 d. Šv. Kazimiero

mokyklos mokiniai nuėję į Mt. įjome šimtas metų atgal? 

Carmel mokyklų pamatė gra- J 
žų ir pamokinantį programėlį | 

apie Jurgį Washingtonų.

Zofija Bumauskaitė

Mokytoja. Ko mes neturė-

Toje vietoje, kur užpakali 

nė koplyčios siena prisiglau

dusi prie Vartų sienos, atras- i 

ti tam tikri graižai Vartų mu- 1 

ruošė, kurie rodo, kad patys1 

vartai turėjo būti kilnojami 

aukštyn ir nuleidžiami žemyn.

Vidujinėje sienos pusėje po 

tinku buvo rastas lipdytas ant

ras Lietuvos Vytis, maždaug j 
toje pačioje aukštumoje, kaip į 
ir išorinėje pusėje, kur jis yra ■ 

išlikęs nesunaikintas.

Užpakalinėje sienos pusėje, j 

nukrapščius storų tinko sluok- I 

snį, buvo rastas lipdytas barei 

jėfas, vaizduojųs vyro galvų. 

Toji galva vaizduoja pagoniš

kosios Romos dievaitį Merkū- 

rų, prekybos verslo globėjų.

Išėmus plytas, kuriomis bu-1 

vo užmūryta viena gotiško sti-1 

liaus kiaurinė, visai netikėtai,

VARTOK WELDONA TABI.FTI S
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių "History of Rhe- 
umattsm" dykai. Kreipkis J: 

WELDONA CORP. 
tiesk 8, Atlantic City, N. J.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins j 5 
minutas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykj kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis, 
Išbėrimais, spuogais 

kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. S 6c., 80c.,
81.00.

(UOKA!
GYVOJI MIRTIS

Kartų du žydeliu ėjo per

Senovėje bobutės susitaru- 

ios parašė prašymų karaliui 

padavė jį šunukui, kad nu- 

Įeštų karaliui; šunųkas, tin- 

Įėdamas padavė kačiukei; ka- 

iukė, beslankiodama, prašy

lu pametė; peliukės rado ir 

lukramtė. Po kiek laiko bo

butės, negaudamos atsakymo 

luo karaliaus, klausia šunuko 

Ir nunešei prašymų; šunukas 

Įakosi atidavęs katei; katė pa- 

letusi, o pelės sukramčiusios. 

kuo to laiko bobutės neken- 

lia šunų, šunys kačių, katės

plių.

Antanas Kazmauskas,
Šv. Antano mokyklos 

7 skyriaus mokinys

f girių.

Staiga pasigirsta šūvis ir a- 

bu žydeliai iš baimės sugriū

va į krūmus. Kiek laiko pa

gulėjus, vienas kito klausia.

— Joškė! Joškė! ar dar tu 

'gyvas?

— Gyvas, o tu, Moiškė?

— Ui! vai aš jau negyvas.

KIRPYKLOJE

Klijentas — Kodėl jūs mar? 

visada pasakojat tokias bai

sias istorijas? (

JkVKTUO VAKARAS

Chicago Heights, III. — La- 
tričio 3 d. vaikučiai-tarnau- 

įjai ir Nekalto Prasidėjimo 

Irnugija surengė gražų vaka- 

|ą. būtent “Harvest Party”. 

kambarys buvo gražiai išre-

Vaikas — Manęs.

Edvardas Bakaitis,
6 skyriaus mokinys!i5 tOB

____________________________ ti sveikutėliai riešutai, išgu-

! Įėjusieji tenai kelis šimtme

čius. Spėjama, kad kiaurinėje 

turėjo būti apsigyvenusi vove

raitė. Gaisrui ar karo audrai 

siaučiant, tas gyvulėlis galėjo 

būti išbaidytas, o jo susineš

tieji riešutai pasiliko apleis- 

tame lizde ir šimtmečius lūku

riavo savo šeimininkės sugrįž

tant. Nesuskaitoma daugyliė į 
mūsų praeities ir mūsų kultū

ros grūdelių slepiasi apleis

tuose Vilniaus mūruose.

DRĖGNA LOVA

Girtuoklis, eidamas gatve 

parvirsta į purvų ir snausda

mas pradeda murmėti:

— Kokie čia žmonės; ir čia 

drėgna lova. Rytoj persikelsiu 

į kitų butų.

DIEVULIS SERGA 
Mažiukė Marytė: — Mamy

tė, mamytė, tik pamanyk, kaip 

baisu — Dievulis susirgo...

Motina: — Kų tukalbi? Iš 

kur tu tai žinai? į

Marytė: — Še paskaityk, 

štai laikraštyje rašo: “Šian

dien Viešpats Dievas pašaukė 

Daktarų Vijurkų.”

Lincilė Juzėnas,

BELGAI PATENKINTI 
MŪSŲ OBUOLIAIS

Eighth Street Theatre
Wabash & Eighth Streets

NEBELIOIE, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė Emilija Mickūnaitė atvyks/ j Chicagą da

lyvauti Draugo Boxing Turnamento bankiete, lap
kričio 21 d.

Sekmadienį, lapkričio 27 d , 3:15 P. M., Eighth 
Street Teatre ji išpildys ilgoką koncertą, kurį ji 
nesenai išpildė Philadelphijoj.

Emilija Mickūnaitė mokinosi Romoj 5 metus 
ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrįžus iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuviu muzikos dvasią.

Chicagiečiams bus progos išgirsti ir pasigė
rėti nauja muzikos meno artiste.

žemo
FOR S Kirsi ifiRiTOTIONS

Buy gloves wlth what 
it savęs

Nerslk mokėti 60c. u< 
dantų mostj. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 36c. 
Tėmyk. kaip gerai Ji vei
kla. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai |S.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25e
PROBAK-

Pirmasis Lietuvos obuolių 

transportas jau gautas Briu

sely. Lietuviški obuoliai Bel- 

Aušros Vartų mokyklos Į gijoj gerai užsirekomendųvo iŠ 

8 skyr. mokinė J pat pradžių. Importeriai pa-

................ $1.65 Ine. Tax
......... ..  $1.10 Ine. Tax

Balcony ......................... $0.55 Ine. Tax
Tikietus galima gauti “Draugo” Ofise 2334 So.

Oakley Avė., Tel. Roosevelt 7790.

įžanga: Main Floor

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

(PPOBAK BtAPEi

BZLIZ’S UNCLE
1AV MOTUOS HALF FUSLMCVi 

AM’ half aus vualiam am hmjp 
SUltblSM —AM' MV VATH^ViS 
Hšū Jtunss AM HM-F OūTCH

AM' X'M A KĄETH0D\ST*

.--/Yhl ' jJį . ; A.* • •
i T ' >

U'

.t
■

-MO
UJONbBU VOU

GOT F*ECVaJE.S 
ALL OVtR. YOUfc
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CICEROS LIETUVIU ŽINIOS
CICERO, ILL.— šv. Anta- ta per narius likusioms šelmy- 

no draugijos susirinkimais bu-Inoms $5,230.50. Toliau pačios 
vo lapkričio G d- Pirm. J. Gry- draugijos reikalams, kaip tai 
bauskis atidarė susirinkimą už spaudą, knygas, konstitu- 
nm'.du ir iššaukė valdybą, kuri Į cijais, už svetainę susiriuki- 
buvo beveik visa, išskyrus kon mams laikyti, algos vakly-
trolės rašt. kurio vieton išrink- j boms, Federacijai 
tas A. Valančius. buvo po G centus nuo

Nutarimai vienbalsiai priim
ti. Po to skaitytas laiškas, 
kviečiantis dalyvauti Pasau
linės Parodos susirinkime, lap.
11 d., Lietuvių Auditorijoj. Iš
rinkti atstovai.

Ligonių dr-ja turi tris. Vi
siems pašalpa išmokėta. Pra
nešimai iš Federacijos ir lab
darybės priimti.

Iš pranešimo pasirėdė, kad 
vakarienė puikiai pavyko ir 
biskį draugijai liks pelno. Bet į kotą $5.00, našlaičiams $38.00, 
raportas buvo ne pilnas, nes muzikantams per patrijotiškus 
ne visi nariai sugrąžino pini- apvaikščiojimus $10.00, kun. 
gus už parduotus tikietus. Se-'A. Valančiui per primicijas į 
kantį susirinkimą bus patiek- $25.00, moksleivių seimai $5. 
tas pilnas raportas. Už dova-)Viso aukomis per tą laiką iš- 
nas nariams išmokėta $135.00 mokėta $1,128.12. Per tą laiką 
Pašalpos nariams išmokėta [ draugija turi nesirgusių narių 
$85. Viso tą dieną išmokėta per dvidešimtį metų GI ir jie
$220. Pajamų tą mėnesį (įm

LIETUVOJE siais vasaros įspūdžius. Kokį 
vieną ir aš Tamstoms papasa

kosiu.

tuvoje. Gi čia, štai, faktas:1 UKMERGĖJ SURADO SLA-
prieš mane Trockio krautuvės 
iškabu. Tačiau, tai esama kito 
žydelio su anuo Trockiu gal 
tik tiek bendro turinčio, kad 
šis ir anas — žydai. Tat nusis
pjovęs ėmiau ir pasukau Ne-

mokestis 
nario,

dabar mokama po $2.00 į me
tus, Lietuvos ir Amerikos pas
kolos bonai, “Draugi)” bend
rovės 5 šėrai. Viso draugija 
išmokėjo $3,543.73. Aukų baž
nyčiai $650.12, labdariams 
$140.00, Šv. .Kazimiero vienuo
lynui $50.00, Tautos Komiui

(Mūsų korespondento) ! •• Praėjusių vasarą teko bati
, T,į . [Kaune. Įdomios statvbos esa-Dabar gilus ruduo. Užeina - . v. L , . .

....................... .... . . rina ir ruošiama. Gi eia krizio
ir pirmieji žiemos simptomai. ( . .. .- .j. . . . ... metai. Matomai, tiems visiemsšalčiai, na, ir vienas kitas sme-, ... . ,T vv.

...... XT ... . . I ponams krizio nėra. \ alkanojo kristalėlis. Neužilgo jais . , . .
. . . , i. v jau Laisves alėją, t zsu-bas visa žemė nuklota, visa, , A ., ,. kau Kanto gatvėn, ls tolo knnkas vasarą rodė kokius nors > , -. *

, . v ,, , , ! ta į akis iškaba su sekančiaisgyvybes ženklus, dabar jau1 v • . .
, v ,v. ;žodžiais; “Krautuve Troe-dveiks šalčiu. |A , .

, . ;kio. Na, manau sau, štai prie 
; Dabar žmoneliai tik prisi- , ,
j r ko priėjo buvęs Lenino drau
įmena vasaros malonumus ir> „o.,.;- i:u„t • i ,. v. gas ir Kusi jos diktato nūs Iro- davo kada zvilgtereti i laikra-

1 susirietę laukia žiemos. Tiesa,' , • L- i , - . r • •

• . . eitis. Zuinu, n akimis netikiu, scius, nebent šventadieniais,
{domu pasinaudoti su savai-

PTĄ BANKĄ, DARIUSI 
MILIJONINES OPE

RACIJAS

Ukmergėj susektas slaptai 
veikęs bankas, kurio savinin- 

muno gatvėn, į užmiesčio auto! kai yra keli broliai Judęlevi- 
busų stotį. I6i,u- Bankas įsteigtas prieš

_________ .porų metų. Judelevičiai savo
nelegalų biznį buvo labai iš
plėtę. Bankas turėjo ryšių su 
daugybe D. Lietuvos ir Klai-

IManoma, kad nuostoliai bus 
dideli. Banko veikimas susta
bdytas.

manau,

Užėjus ilgesnėms naktims, 
žmonėms bus daugiau laiko

— Studentai katalikai—mi
sijonieriai susirinkę Šveicari
joj, nutarė leisti laikraštį pa
gonims studentams kiniečiams 
ir rūpintis atvažiavusiais Eu
ropon studijuoti.

Ciceros lietuviai, 
sų reikalas.

Čia mūsų vi-

Visi į vienybę.
$55.00, Lietuvos kareiviams Susirinkimą paskelbs parap. 

pasiųsta į Lietuvą prez. A., Pranešėjas, taip. pat bus pa- 

Stulginskui $129.00, Raudono

jo Kryžiaus rėmėjams paau-

ins yra suteiktos dovanos už

rių men. mokesčiai) buvo $29. [nuėmimą pašalpos 
Komisija paaiškino vakaro įs-Įjos kasos; jiems yra išmokėta 

pūdžius, kad vakarienė buvo
gardi, kad ją paruošė patys 
vyrai, kurie moteris subytino, 
kad svečiai buvo patenkinti. 
Bravo, Šv. Antano draugijos 
vyrams, kad gražiai moka val
gius gaminti.

pasiskaityti laikraščiams. Juk , v. • , ,1 ' ; pėdos krašto pirkliais, kurie

per vasaros darbvnietes nebu-1. ,• į Ukmergę atvykdavo pasko
lų gauti. Už paskolas, kurio-

... _ ... mis daugiausia tas bankas ve-
j« jau Trockis, Žmones j»u dabar galvoja buv0 inlami aukjįti pr<>

įsitaisė Kaune krūmelį, tai kr. kokius laikraščius užsisakvti:
centai. Kaip teko patirti,da nore toks pats likimas nu- {ar tuos pačius, o gal pamėgin- Į

sišvpsos ir Stalinui. Tik čia'ti kuri kitokį. Juk įdomu, ką nansų ministerijos valdininkai 
ir abejouė ima. Juk, ištikrųjų, j gero ir kaip tasai rašys. Rei-j^vyko į Ukmergę apskauuuo-

skelbta ir dienrašty ‘Dram-c’ !niekur neteko skaityti, kad j kia pasakyti, žmonėms katali-kiek br. Judelevičiai pada- 
A Valančiu# ■ ^rock^s Būtų apsigyvenęs Lie- Į kiški laikraščiai labai patinka, i rė valstybės iždui nuostolių.

Ten Marijam Bsi 
jas rate metu

Lapkričio 10 d. — 
Kenosha, \Yisconsin.

Lapkričio 13 — 20 d., Law- 
iš draugi- tll, Mass.

Lapkričio 23 — 27 d., Mel* 

ruse Park, 111.

Lapkričio 27 — 29 d., Ke-
už dovanas, kurias draugija 
suteikė , $610.00. Taipgi per (
tą laiką draugija turėjo išlai- torių dešimtų valandų ŠŠ. Sa* 
dų $16,874.85. Draugijos tur
tas pabaigoje 1931 m. buvo

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

"Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jia jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
met as nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerį ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-E.\pelieris 
jį išgydė."

A. S.
Manchester, Conn.

Novena

FIRST

LITHUANIAN

TOURNAMENT

kramento Adoracija ■*— šv. 

Kazimiero bažnyčioje, l*itts* 

burgh, Pa.

Lapkričio 28 d. — gruodžio 

6 d. rekolekcijos ir ketiniu 

dešimtų valandų ŠŠ. Sakia*

. .. T ......................................... mento Adoracija — Cicero, III.

kun. H. J. v aiciųnui uz jo ge- , , .„. , ...v. x A .v , . . I Lapkričio 30 d. — gruodžio
8 d. Švenč. Panelės Marijos !

$4,360.48.
Šv. Antano draugija dėko-

šeštadienio “Drauge“ buvo ja visiems bankieto dalyviams, 
klaida. Pasakyta, kad pirm. J. Į taipgi mūsų gerb. klebonui 
Mikolainis atidarė vakarą, pa

sakydamas įžanginę kallią. J. rą širdį, už atsilankymą ir vi-

Mikolainis niekad nėra buvęs Įsiems kalbėtoj&mjs: adv. Mas- 

tauskui ir L. Šimučiui, o y- 

pač komisijai, kuri viską taip
pirm. Šv. Antano draugijos. 
J. Grybauskas yra pirm. drau
gijos ir jis pasakė įžanginę 
kalbą ir vakarą atidarė. Ko
misija, kuli rengė vakarienę; 
Grybauskas, Stankevičius ir p 
Gerdžiunas, o ne Grybas. To
liau pasakyta, kad kalbėjo kun 
A. Valančius., kurio visai ne
buvo. Jis buvo išvažiavęs su 
reikalais į Kenosha, Wis. Jei 
rašoma korespondencija, <ai 
reikia žinoti apie vakarą, kas 
yra veikiama, tada nebus ap
sunkinimo draugijai Jr redak
cijai nereikės atkartoti.Po tam 
dar viena klaida apie gavimą 
dovanų. Tie nariai neėmė pa
šalpos iš draugijos per dvide
šimts metų ir tie nariai dova
nas gavo jau antru kartu. Tai 
stiprūs vyrai ir geli draugijos 
darbotojai. Šie gavo dovanas: 
Kakanauskas, Valaitis, Stan
kevičius, Mikolainis, Petr&še- 
vičia, Laurinaviče, Kiškūnas,. 
Vietoje J. Griogenis, turi būti, 
Sriogenis, Albrikas.

Dabar draugija turi pilnų Į 

narių 171, čia gimusių 15, iš 
tų vienas kun. A. Valančius. 
Iš klierikų yra Urba, vienas 
daktaras (Daujotas), vienas 
aptiekorius (B. Jankauskas). 
Biznierių daug priklauso ir vi
si geri draugijos nariai.

šv. Antano draugija tajio 
suorganizuota sausio mėnesį, 
1911 metais.Pajamų mokes
čiais į draugiją sumokėta $17,- 
331.35; nuo piknikų, balių ir 
vakarienių Įėjo $3,909.98; sy
kiu sudėjus draugija tur pauja
mų $21,241.33. Per tą laikotar
pį ligonių buvo 213, pašalpos 
išmokėta $4,862.50. Mirė narių 
ii viso 30; pomirtinės išmokė
ta $1,500. Pomirtiuės išmokė -

graziai priruošė.

Iš poli tikos 
Lapkričio 6 d. Šv. Vardo kam
bary buvo politiškas susirin
kimas. Pirm. buvo p. Kubilius, 
rašt. Petrauskis. Nutarta sut-1 
verti klubą ir tuojau susirašė 
50 norinčiųjų ir padavė savo 
vardus ir pavardes ir adresas. 
Kitas susirinkimas bus už po
ros savaičių. Kviečiami visi 
Ciceros vyrai ir moterys, ir 
vaikinai bei merginos, ku
rie yra piliečiai. Kitame susi
rinkime bus renkama valdyba 
ir duotas klubui vardas. 
Mums, lietuviams, senai rei

kėjo susiorganizuoti ir laiky
tis vienybės politikoje. Dėl to 
kitame susirinkime būkit visi

Nekalto Prasidėjimo 

— Cambridge, Mass.
Lapkričio 30 d. Šv. •Andrio* 

jaus atlaidai ir gruodžio 4 — 
lt d. Šv: Teresės Novena — 

susirinkimo. Andriejaus bažnyčioje, Į
Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — šv. 
Juozapo bažnyčioje, So. Chi
eago, III.

Gruodžio 12 — 18 d. — St. 
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. reko 

lekcijos Šv. Juozapo namuose 

— Hinsdale, Tll.

Gruodžio 19 — 23 d. — re 

kolekcijos Šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Mich.

Misijoms vadovauja marijo 
nai misijonieriai: kun. Auta 
ras Petrauskas, M. I. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 
kun. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

f

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus. •.‘t,

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

AGENTŪRA TEL.IfOO’IVlM2334 So kr t

SANCTIONED BY THE C- A. A. U.

FINALS
AT

0. CENTER
CONGRESS & WABASH AVENUE

THURS. NOV. 17.
GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine. 

RESERVED SECTION fl.lO Tax Ine.

i
i



Pirmadienis, lapkr. 14 d., 1932 D R A V O X S

CHICAGOJE
SKULPTORIAUS P. RIM

ŠOS VEIKALAI SHER- 
MAN HOTEL PA

RODOJE

'.dalyvauja ir dr. Račkus. Ten 

bus išstatyta didžios vertės

; retenybė: Lituanicos ekspona

tui. Be istorinės gintaro kole-

------------------------------- kei jos, Kęstučio, Vytauto ir

Lietuviai yra girdėję apie kitokių senovės Lietuvos mi- 

įzymiausį Lietuvos skulptorių nėtų, bus ir Petro Rimšos sku- 

Petrų Rimšų, bet ne visi tu-1 Iptūros darbų.

įėjo progos mat\ti jo meno j yjgj lietuviai kviečiami at- 

\eikalus. ! si lankyti į šių įdomių parodų

Petras Rimša yra Lubaitės ir pamatyti ko dar nėra matę. 

skulptorių magistras-genijus, Kasdien nuo trečiadienio iki 

kuriuo Lietuva didžiuojasi. J r sekmadienio, per keturias die-

yra kuo didžiuotis. Rimšos 

skulptūra yra perdėm origina

lias, parodos durys bus atda

ros nuo 11 vai. ryto iki 11 vai.

li ir lietuviška, ir kas sykį ■ vakaro, 

pamato jo nepaprastus veika

lus, tas niekad neužmirš. Vie

nas jo veikalų puošia Popie-

S as

SODALICUOS SUS-MAS
Erighton Park. Mergai-

P-lė Norbutaitė pranešė, kad.su drabužių padėjimu. Lauksi-, 

Marąuette Park mergaičių so-' me visų. F—s.

dalicijos 5 metų sukaktuvės! ---------------------------------------------

buvo labai draugiškos. Vieš

nias iš kitų kolonijų labai gra

žiai priėmė.

Kiekvienų pirmadienį 7:30 

vai. vakare sodalicija ruoš siu

vinėjimo kursus

bus mokinamos daryti read- 

baskets, lampshade, totting ir 

kitokių rankdarbių. Turės tam 

tikras mokytojas.

Juokių komisija pranešė, kad 

tikietai ir viskas prirengta dėl 

ateinančio šokių vakaro, ku

ris bus lapkričio 26 d., parap. 

salėje. Muzika bus Al’Metricks 

and his Orchestra.

Sekantis susirinkimas bus 

gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak.

i Koresp.

ATSIŠAUKIMAS TeL Cicero 8758

Kiek laiko atgal laikraš-'

čiuos buvau rašęs reikale L. S. 

S. (4) Šiaulių būrio steigiamo- 

Mergaitės, jo knygynėlio, ir, vardu mi

nimo Veisėjų šaulių būrio, pra 

šiau paramos iš visų Veisėjų, 

Leipalingio ir Kapčiamiesčio > 

apylinkės lietuvių. Dabar kail 

kuriems tik* turiu tarti nuo-1 

širdų ačiū už prisidėjimų kny

gomis, darbu ir aukomis.

Pirmiausiai ačiū T. M. Drat 

gijai, kuri paaukavo apie pe

nkis šimtus įvairaus turinio 

knygų, kurios bus nusiųstos 

minimam šaulių būriui, taip- 

1 gi turiu ačiū dr. Oraičiūnui 

' už kelias jo parašytas ir pa-

ziaus kambarį Vatikane ir, sa- Cm sodalicija laike susirinki- SO; CHICAGIEČIAI LAIME- , , , , m, , ’ I ‘ , , , . , , , , I 8ukotag knygeles. Toliau de-

koma, kad Popiežius laiko tų'mų lapkr. 1 d. mokyklos kam-. JO DOVANĄ , . . ......
v i,. v *,11. c • • i • v 1*1 kojų komisijai, kuri yra susi-grazų Rimsos meno veikalų bary. Susirinkimas buvo skai-

labai žymioje vietoje. Taipgi. t lingas. Naujos narės įsirašė 

kai kurie jo veikalų randasi'į sodai ieijų: S. Kasilauskaitė, 

New Yorko, Manilos, Tokijo

North Side. — Lapkr. 9 d., 

Šv. Mykolo parap. svet. buvo

ir kituose muziejuose.

Chieagoje Sherman viešbu-

A. Miekaitė, V. Musteikaitė. suruoštas pasilinksminimo va- 

\ alūnaitė pranešė apie Ho- karėlis su šokiais. Nors opas 

lloween party. Valdyba dėko- buvo labai nepalankus, tačiau

ty, pradedant lapkričio 16 d. jo komisijai Valunaitei ir Uu- žmonių atsilankė gana skait-

ir baigiant lapkr. 20 d. bus 

didžiulė Amerikos kolekcijo- 

nierių paroda. Toje parodoje

dėnaitei už gražų pasidarba- liūgai. Šiame vakarėlyje buvo 

vbnų. \ak a ras visais atžvil- duodama du “(loor prizes” ir

giais pasisekė.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

>5 ■

S5

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

Vai.: 10-I7 ryto: 2-8 lr 7-8 vakare

Kuone Roulovurd 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

[DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

Office Phone 
Prospęct 102 8

Res and Office 
2359 So. Leavltt 8L

Canal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
• PHYSICIAN AND SURGEON
2103 W. 63rd St., Chieago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. S. A. DOWIAT
Tel. Canal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
seredoj pagal sutarti

Douievara 7 #82
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
( DENTISTAS

tvėrusi sukėlimui reikalingų 4712 So. Ashland Avenue 

1< šų toms knygoms persiųsti' VaL: Nuo 10 fyto ikl 8 vakare 

į Lietuvų viršminėtam būriui.

Komisijoje yra P. Plečkaitis,

B. Kizelevičius, A. Tviragas,

A. Bacevičius ir V. Rėkus. Ko ! 

misija jau turėjo vienų pranio-' 

gų, kuri neblogai pasisekė ir

Tel. Cicero 12 60 A—KAZ

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir sereuuuūs susitarus
4847 Vv. 14tb fot. Cicero, iii.

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas Tel. Grovenui 8817
Kės. 8787 8. Artesian Avė. _

TeL Grovehill 0817 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
6147 VV-EST 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

lr
2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:38 — 6:28 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2481, arba 
Cicero 862. Res. tet Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

>423 Viest Marųuette Koad
VaL: S-t lr 7-8 P.M Ket. 8-18 A.M. 

Nedelioj rusi tanu

TEL. LAFAYETTE 7860

DR. F. G. WIN$KUNA$
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Ros. Prospęct 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare 

Pilone 6anal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IŪ CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

Tet Lafayette S79I

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai: 2 tkl 6 po pietų, 7 iki 9 rak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėliojo pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsllie.iia saukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St. 

Kampas Slst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 0036

davė šiek tiek pelno. Bet dar pp, C«K« KlldUga.
...... .. toli gražu neužtenka, kad būt1 d e n t i s

riui iš kitos kolonijos. Pasku-? nasiusH visas i,nv(™, 'utaminkaio,
L- - j . i o i- • -feanma pasiųsti visas knyoas. a4JSO w Marųuette ua. 
line dovana teko feo. dncag:-.. T d5, k y i w

cių bunui, kuns susidėjo įs va^arėiį pp Kizelevičių na **•* *>«•**

11 žmonių. West Side būrelis 

susidėjo iš 10 žmonių.

Širdingai ačiū visiems, ypač 

So. ebieagiečiams, kurie iš 

taip toli atsilankė į.vakarėlį, 

taip pat westsidiečiams. Mes 

nortlisidiečiai nepamiršime to 

atsilankymo.

Merginų “door prize” (sėt

'dovana skaitlingiausiam bū-

DENTISTAS
lr Subatomla 
•rll U/cblern 

Avė, Phoue Hemlock 7 82 a

rnuose lapkrr 23 d. ir kviečia Tel. Republie 2266

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvės* kuopigiausia. 
Lr pigiau negu kiti Helkale meldžiu atulšauktl. o mano 

darbu būsite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2811 arba 1114

2314 W. 23rd PL, Chieago

todėl, kad priklau
sau prie grabų U- 
dirbystėa

OFI8A8
668 Weet 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: >266 B. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4828.

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TKL. CICERO 1817

visus norinčius paremti tų ki

lnų darbų. Ypač malonu būtų 

matyti visus veisėjiečius, lei- 

palingiečius ir kapčiamiestie- 

čius, nes minimas šaulių bū- pnone aemiock 2061

DR. JOSEPH KELLA

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aąšinlng&s lr 
nebrangus, nes neturt
as Mlaldų ntRalkymul 
•tyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabun Arens

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE

Chieago, HL

rys apsaugojo tų miestelių a- 

pylinkės gyventojus nuo Var- 

viškės banditų, kada 1923 me- 

of pillow cases and scarf) te-jtaįs jų gaujos plėšė apylinkės 

ko A.^Mikužiūtei, o ..yyrų (car- 'kaimiis...Tik dėka (4) Veisėjų 

ton of Lucky Strike) — ^-1 šaulių būriui daug kaimų bu- 

Cbesokui. įvo apSaugota.

Širdingai ačiū visiems atsi- 

Įsunkusiems ir darbininkams,

L J. ZOLP
ORABORIUB IK LAIDOTUVIŲ 

VKDKJAB

1650 WEST 46th STREET
Kampa. 46th lr Panlina Bta.

Tel. Boulevard 6888-8418
NuIiudlmo valandoje kreipkitės 

irto manęs, patarnausiu slmpatlš- 
cat„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
dtur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

kurie prisidėjo prie šio vaka

rėlio.

X Liet. Vyčių 5 kuopa ren

gia šokių vakarų, parap. svet., 

lapkr. 16 d., 7:30 vai. vak. 

Orkestras bus visų mėgiamas 

— bus ir “door prize.”
Kp. pirm. K. Savickus yra 

uolus darbuotojas. Kurie no

rėsite gauti tikietų iš anksto,

Kam tik laikas ir aplinky

bes leis, nepamirškite ateiti į 

savybės vakarėlį. V. Rėkus

DENTISTAS

GAS KXTKACT1ON 
Valandos: 9-9. Nedėlioir.ia 9-12 

6558 SO. WESTKRN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557

N-SPINDULIAI

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7817

Ofiso vai. kiekvieną, dieną mio 8 iki 
13 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vat vakaro Itanustau 
lr Ketvcrgais.

Res. Tel. Hyilc Park 3395

BAZARAS, BAZARAS!

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame nž atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
litės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisą.

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Marąuette Park. — Bazaras 

jau prasidėjo. Artinasi Padė

kos diena. Visiems reikės vi

sokių valgių. Atsilankykite į 

parap. bazarų ir nž centų, ki
tų gausite valgomųjų daiktų;

kreipkitės į narius. Kaina 35c r'l';'e’kėy pirkti, šv. Teresės 

draugija pasiruošus lauks at

silankant.

Kalėdos irgi nebetoli. Kas 

mano pirkti kokių dovanų sa

vo mamytei, arba mamytė du

krelei ur t.t. prašomi ateiti į 

bazarų. Šv. Kazimiero Akad. 

Rėm. turi gražiausių rankda

rbių. Nereiks nė į vidurniiestj 

važiuoti. Sykiu parenisiin ir 

parapijų. Kitos draugijos ir

gi turi įvajrių dalykų. Atsilan

kykite nors dėl žingeidumo.

Panevėžietš

DR. MARGER1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę 

vietą __
8»25 SO. HAKSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IK C Hil t (KG AS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tet: Prospęct 1830

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted Street

Office Tel. Victory 7188

Ree. Tel. Hemlock 2615 

—————— — -- «

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 u- 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARUUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Offloe Phone 
Wentworth 3006

ADŲ eYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

Tek Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47tb STREET

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 235.OU 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50t.h A ve.. Cicero, Iii.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chieago, 111.

A. -f A.
Marijona Žalienė

(po tėvais Jučaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 11, 1932 m., 6:16 vai.
ryte. 30 metų amž. Kilo iš 
Lietuvos. Raseinių apskr., Luo
bų parap. lr miestelio. Ameri
koje išgyveno 10 metų. Prik
lausė prie šv. P. Marijos Ra
žancavos draugijos, Dievo Ap- 
veldoa purap.

» Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą. Juozapą. 2 sūnų Vladis
lovą 3 m., Richardą 16 mėn., 
dukterį Juzefą 5 m., 2 seseris 
Oną lr švogerį Pranciškų Ža- 
luginus, Zofiją lr švogerį Vin
centą Dovelkus, brolį Antaną 
Jucių, 2 Svogerlus Vincentą Ir 
Kazimierą lr Eleną Žalius lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3254 So. 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
lapkr. 15, 8 vai. Išryto Iš namų 
J šv. Jurgio par. bažnyėlą, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o IŠ tvft 
bus nulydėta J šv. Kazimiero 
kapinea

Visi a. a. Marijonos Žalienės 
giminės, draugai lr pažystami 
nuoširdžiai kvteėlaml dalyvau 
tl lalriotifvtse ir sutelkti Jai 
paskutinį patarnavimą Ir atsis
veikinimą.

Nuttudę Vyras, Nūnai, Dūk 
tė, Seserys, Brolis, ftvogcrlal Ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grali.
A. Masalskis Tsl Blvd. 4139.

“ATLAIDŲ MALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras 

kapucinas, išleido seserys kot- 

rinietčs. Maldaknygėje yra pa

aiškinimas apie atlaidus ii 

daugiau, kaip 300 įvairių mal- 

rų, kuriom popiežiai suteikė i 
atlaidus. Nors visos maldos ge

ros, bet už vis geriausios yra 

tos, kurioms suteikti atlaidai. 

Ši knygelė turėtų būti visų ka

talikų rankose. Kaina su ap

taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nunuu 
sataractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančią mašlau-
nas klaidas

Specialė atyda atkreipiama moky- 
Icloa vaikučiams.

▼•landos auo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys atltaieomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, nėgu buvo. Musu kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tek Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St 
Valandos: nuo 20—4: nuo 6—8

NadėUomis: puo 1* IU X>-

L. MAURICE KAHN I

Gydytojas ir Chirurgas

4C31 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
r

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

DMovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.:,ryto nuo 10—13 nuo 8—4 pe 

pietų: 7—8:80 vai. vakare. 
Nedėliotais 18 Iki 18

Telefonas Midway 2830

HEMLOCK 8181

DR, V. S. NARES
(Naryauckas)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 8 vakare 

Utarn. lr JKetv. vak- pagal sutartį

DR. A R. McGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET

Vai.: 1-4 lr 7-8 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte. 
f<uo 6 Iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
t

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 3376

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 po 
piet Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. .Wentwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tat Hemlock 8706
Rea Tel. Prospeot 8614

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 61(6 South Kedsie
Res. 6436 So. California Avė. 

▼•L: 2-4. 7-8 8. v. Išskiriant Ketv.

Ofiso tr Rea. Tet Boulevnr l (912

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET’

Ofiso vat: nuo i-8, nao 4:18-4:84

kad.su


Pirmadienis, lapkr. 14 d., 19i»5

ŠIEMET PAGAMINTA 
86,500 TONŲ DURPIŲ

Eksploatuojamuose durpy- ■ 

• • •nuošė šią vasarą durpių iš vi-'

' so pagaminta apie 86,500 to-i 

'nų. Iš šio skaičiaus apie 56,500 

tonų durpių pagaminta pap

rastu rankų darbo būdu ir tik 

i apie 30,000 tonų mašinomis.

Į Rankomis daugiausia durpių 

nu pagaminta Marijampolės ir Vi 

labai puikų ' lkaviškio apskrityse, būtent, 

r nėra buvę1 apie 35,000 tonų. Mašinomis 

. Bus vaidi- daugiausia pagaminta Šiaulių 

paroda” (3 ir Kauno apskrityse, būtent, 

apie 25,000 tonų.

ma, kurios dėka mūsų lakūnai 

Įgalės tinkamai parengti savo 

lėktuvą pavojingam 5000 my

lių skridimui. Neužmirškite, 

kad lietuviai dar pirmą kartą 

tokį drąsų žygi atliks. Tr tai 

atliks ne Lietuvos, bet šio kra

što lietuviai. .

P. Jurgėla,
skr. rėm. k-to sekr.

ir S. Fairfield Avė. Seimas j E. KegoviZ-iūtė gražiai pu-( 

prasidės iškilmingomis miš>o- dainavo solo. Buvo įšaukta. , 

mis 10:30 vai. ryto už visus Kalbėjo A .Bacevičius ir P. 

mirusius labdarius. •- I'abijonaitis. Jų kalbos buvo

Visų kuopų lr draugijų at- gražios, pritaikintos, 

stovai kviečiami susirinkti į1 Duetą padainhvo p-lės E. Į 

salę 10 vai. ryto. Iš ten in co- Kegovičiūtė ir O. Navickaitė.' 

rpore eisime į bažnyčią. Jos gražiai dainavo.

Po pamaldų bus bendri pie-į Kalbėjo V. Stancikas ir Z. 

tūs, o 2 vai. prasidės seimas. Gedvilą. Jie irgi gražiai kal- 

Į seimą kviečiame visus L. bėjo.

S. garbės narius, gerb. para- į Solo dainavo O. Navickaitė, 

pijų klebonus, kunigus, visus Kalbėjo kun. P. Vaitukaitis, j 
biznierius, profesijonalus, vei- Solo vėl gražiai padainavo E. 

kėjus ir visą katalikiškąją vi- Kegovičiūtė. Kalbėjo Dirnša ir 

suoinene. Taip pat prašome ir kleb. kun. A. Skrvpko. 

toliau esančių už Chicagos lie- > Duetą vėl padainavo E. Ke- 

tuviškų kolonijų atsiųsti savo govičiūtė ir O. Navickaitė, 

atstovus — nuo draugijų, klu- i Gražiai dainavo ir visus pa

ikų ir 1.1. Visų prašome atsių- tenkino. Visiems dainininkams 

I sti seimui naudingi} sumanv- akomp. S. Jesulaitė. 

j nių. Aukas seimui reikia siu-Į Mūsų geradariai atjaučia la- 

sti Sąjungos iždininko vardu*, bdarių reikalus. Aukomis pa-1 

Rev. J. Mačiulionis, 2334 So. rėmė sekantieji: Kareiva, Pi- i 

Oakley Avė., Chicago, III. 'variūnienė, Jeselskienė, 'Ged- Į 

Nuoširdžiai kviečiame vKą vilienė, Čepulienė, Kalvaitė, I 

mūsų jaunimą dalyvauti sei Janušauskienė, Vaičkienė, Ju- 

me. ! Ji ’4 * < j;,as (aukojo bulvių maišą), '

Visi, kurie norėtų Įsirašyti į Šiaudvitienė, Sudeikienė. Ko- 

I ab. Sąjungos garbės narius,'misija širdingai dėkoja visit- 1 

taip pat kviečiame atvykti j ms geradariams už parėmimą. I 

seimą. Lab. Są-gos Valdy ba pįrln Sudeikienė daug rū

pinosi labdariais. Ji visas sa

vo pastangas deda labdarių 

veikimui.

Į B. Kalvaitė irgi darbšti la-

4
bdarė. Abi rūpinasi, kad var-

LABDARIŲ KUOPOS 
VAKARAS

P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias *pat Šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polnfenentŲ ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLFAVOOD 5840 

Res. 730 W. 62ntl St.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., Rm. 1005

Kampas Clark St., 10-tų lubų 
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 iki 9 vakare

ŠUNKELIAI VERČIAMI 
VIEŠKELIAIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t. 
Room P06 Tel Dearborn 7981

Valandos: P ryto iki 4 po pietų

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypaC A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne lik Jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chl- 
cagol yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. čia pagal naujų mokinimo būdą 
išmokinama ) trumpiausią laiką ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės. stenografijos. pllletystės, 
laiškų rašymo, abelnos Istorijos. Ir 
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas lr daug 
prityręs, kuris gražiai lr visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus Ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas nradėtl mokytis. Atei
kite lr įsirašykite šiandien. MOKSLO 

, VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
I pietų Ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

i Amerikos Lietuvių
i Mokykla
' 3106 So. Halsted St.

North Side. — A. L. R. K.

Moterų Sąjungos 4 kuopos mė 

nosinis susirinkimas turėjo į- 

vykti praėjusį antradieni, bet, 

dėl blogo oro, neįvyko. Tad 

minėtas susirinkimas įvyks pi

rmadienį, lapkričio 14 d., 7:30 

Vai. vak. Visos narės prašo

mos susirinkti, nes turime ke

letą labai svarbių dalykų ap- 

tarti. Raštininkė

Vakarais: Utarnlnkals lr Ketvergals 
— 8 Iki 9 vai.

4144 Archer Avė. Tel. Lafayette 7317

Namų Tel. Hyde Park >894

ADVOKATAS
E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 

Tel. Puliman 5960—4377

S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

144 N T.A SAULE ST—nagai sutarti

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

VAKARIENĖ PAVYKO

Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin

(KAZAKAUSKAS)
laikrodininkas, Auksorlits ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St
Tel. Ijafa.vctte 8017 Tel. Lafayette 3315.

8650 W. 63rd St., Chicago, IU.
Tel. Hemlock 8380

a Wm. J. KareivaA M* Savininkas
|3f£3i|9B DS1 gerinusios rųSies 

'r patarnavimo, ftau-■ V' kit.
GRF.FN VALLEY 

PRODUCTSBoKflP Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

jau galės skristi. Tik jų skri- diabužių.
galutinai parengti dar • Margas vakaras ko

trūksta lesu. čikagiečiai pir- -iai pavyko. Publikos buvo pi- .. 1 1 j
mieji tą skridimą parėmė ir Ina salė.

tinkamai įvertino abiejų laku- Komisija: ,
nų pasiryžimą. Kitų kolonijų Ona Gricienė, H \ 'r/ b
lietuviai pasekė čikagiečių pa- N. Kazmarsk enė

vyzdžiu ir mielai prisidėjo ----------------
prie to bendro darbo. Tad ei- Dr. .1. Simonaitis, kuris tu- _____ \\ ■ V b\'ė., b.'
kagiečiams toks ir užbaigti to’ri savo ofisą 242.'! \Y. Mar- b

sk'idimo parengiamieji dar- puolio h’oad, nors dar jaunas H
b;ii, t. v. užpildyti to skridimo daktaras, bot jau plačiai pa- -iv J v'v; y <

, rėmėjų fondas. Įsižymėjęs sėkmingu ligonių ■

Tuo tikslu to skridinio rė- [gydymu. Jis jau kelinti metai Kolegijos Rėmėjų 19 sky

nėjų komitetas šių metų lap-j tebėra lietuvių Šv. Kryžiaus Į liūs su kitų kolonijų darbuo- 

kričio 26 d. 8 vai. vak. ren- ligoninės gydytojų štabo na-jtojais stoja į talką broliui VIa 

gia. didelį aviacijos balių šv.riu. Prieš porą savaičių sun- dui įsigyti naują didelę elek-

Agnietės par-jos salėje, 3924 kiai susirgus mano mažam sū- , tukinę mašiną kalėdinėms plo 

Arcįer Avė. prie Rockvvell. neliui, pašaukta dr. Simonai- tkelėnis gaminti. Tam tikslui

Si salė labai erdva ir graži. Į- tis, kuris ėmėsi stropaus gy- rengiama pramoga su gražiais 

žanga 1 dol. asmeniui. d.m o ir apsaugojo mano sū- i įvairumais gruodžio . 8 dieną.

Skridimo rėmėjų komitetas relį nuo galimų sunkių ligos Plotkelių labai gražūs, aiškūs 

labai prašo visų draugijų bei i komplikacijų. Labai džiau- paveikslai su lietuvišku para- 

organizacijų nerengti jokių .giuos ir dėkoju dr. Simonai- Su: ‘‘Sveiki sulaukę šv. Kalė- 

pramogų tą vakarą, kad ba- čiui už labai rūpestingą gv- j du” ir kitais. Naujos, plotke- 

liu» būtų sėkmingesnis. Drau-'dymą. Zofija J-nė lės yra didesnio formato, Įau

gi jų bei organizacijų valdybos'   ksčios taip kad ir į Lietuvą

prašomos pasiimti tikietų pi a-į Noriu viešai, nuoširdžiai pa pusiuntus gaus sveikas, nesu

tinki tarp savo narių. Tikietų .dėkoti dentistui dr. Atkočiū- laužytas. Be to, galima užsi-

ir kitais baliaus reikalais krei !nui už sąžiningą ir sėkmingą sakyti ir vokų (konvertų) plo

pkitės pas p-lę Gaižaitę, Lie- mano dantų gydymą ir šutai- tkelėms sudėti su gražiais Ka

tuvos konsulato sekretorę (201 syiną. Jis turi savo ofisą Ci- lediniais pasveikinimais.

N. VCells St., tel. Franklin ceroje (1446 S. 49 Ct.). Dr. Kad patenkinus visus, ku 

5799). i ” Atkočiūnas gerai pagydė ke- rie norės gauti naujų plotke

į Tautiečiai, dar kartą pare- lėtą mano dantų, dėl kurių lių, užsakymus prašau siųsti

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankstinimai Ir elektros masažas 

Treatmentai visokių lirų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šaldlo
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi gnllma išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 (ki 12 vai. nakties.

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.
Naujos Radios 7 ir 10 

Tūbų gražiuose kabine
tuose po .. $29.00

Nauji merginų laikro
dėliai po .. $-| 2.00

26 šmotų sidabruoti 
peiliai ir šaukštai
už ............  $4.50

Big Ben Alarm Clocks
po .....................$1.75

Radid Tūbos po 350
'r 55C

Cuningham ... Rea ... 
Philco ... Duodame nuo
laidą nuo 33 1-3% iki 
45%.

Ka-mipas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

SERVICE STATION
7001 S. WESTERN AVENUE 

S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 

Pranas Dargelis, savininkas

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už #1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

BUDINK US TAISOM 
Atliekame Plaaterlo — Plytų — Ce 
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Ca:ifornljos tinkavimu. Darbą at'.le 
kam už pusę kainos

Tel. West Side WERT 0«»3 
Tel. South Side YARDS 6438

JNO. LYNCH
500 WEST 47th STREET

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705—8167

Galima jas matyti
Jei manai pirkti automobili, ateik 

pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną U geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4463 ARCHER AVENIU) 
Talephone lafayette 71SŠ

DRAUGAS’’ PUB. CO
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei įssibaigs
Graž&s Lietuvių Programai 

W0n 970 kil. Nedėliomis nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

WHF0 — 1420 k. Ketvergaia 
nuo 7:30 vakare.
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