
Turtas Lengvai įgyti 
TIK REIKIA N O R O 

Žmogaus ateitis budavojasi tikslingu sunaudojimu uždirbti] pinigu. 
Ką sutaupyki Banke — Tas bus tvirtu pamatu Tamstos gerovei. 

BET ATMINKITE KAD UNIVERSAL STATE BANKAS YRA DIDŽIAUSIŠ IR 
TVIRČIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS. O SYKIU IR TAMSTAI VISAPUSIAI TIN 

KAMIAUSIS. 

Moka 3 nuošimti ant Taupymu ir 6-ta nuošimti ant mortgečių ir bonų. Klauskite. 

Banko Turtas Virš $2,500,000.oo 
PINIGUS LIETUVON. GERIAUSI SIUNČIA. 

ŠIS BANKAS. SIŲSKITE ŠIANDIE. 

(JNIVERSAL STATE BANK 
\ 

3252 So. Halsted St, Chicągo, 111. 

C HIG A 6 O S ŽINIOS 
JAU LAIKAS PRADĖTI. 

Į 

Chieagieciams gerai žino- j 
ma, kad Vyriu t'bi. Apskričio) 
t-l u) ras turėjo vakacijas —| 
pertrauką apie trejetą mėiie-j 
^in. Vasaros šilumai }>erėjus į 
sis choras, keletą s a vai r i u at-| 
ual, vėl pradėjo laikvti panio-j 
,;as-... .. i 

Dabartmai esoro uarmi yra1 

labili patenkinti paskirtu vei-' 

kai u-operete, nes ji yra labai' 
graži. Ir iienuostabn, kadangi 
i o veikalo turny, arba daino- 
se yra lietuviu .dvasios kuri-, 
n y s, kurs daugiausia dainuo-! 

janias apie *' Klaipėdos .Ju!y j 
le". 

Todėl choristai pilnai pusi-1 
tiki, kad ši o[>eivlo visuome- 
nei pilnai patiks, bet yra su- 

sirūpinę kai p ^eriMis i>asta- 
L-ius, nes reikalinga a}>ie Šim 

ią dainininku-kiu, t) dar kul- 
kas chore tiek nėra — tuomi 
ir pamokos trukdoma. Tečiau.- 

nenustojamu pasitikėjimo, vis 

Jaukiama iLiugiaus l'hicagos; 
jaunimo atsilankant i ivjk ti 

jas iš uitu kolonijų. I»utų ma 

lomi matyti kaip galint grei- 
čiaus tuos. kur;.' dar mano 

dalyvauti chor»\ n»'s laikas 

jau pradėti dar»>;ti varui pir- 
myn. 

Priožastie> nesimatyt delko; 
Chicagos jaunimas turėtu lū- 

kuriuoti; juk oras patogus,1 
nei šilta nei salta; pamoku' 
vieta taipat patogi, miesto 

svetainėje Šviesi ir š\ari vio-, 
ta; privažiavimas iŠ visur pa- 

togus — bile Halsted karai pri į 

veža 1 i ui 119-tos ir Halsted g-! 
vos, ir ten jau Mark AYhite 

!Square parkas. Painoku lai 
kas ir patogus, nes kiekvie- 
na penktadienį (pėinyčhi). 
kadangi tie vakarai daugiau-' 
sia liuosi nuo pamoku mo- 

kyklose. Taigi, Cli-gos jauni- 
nu*, jau laikas pradėti kelti 

dailę ir save lavinti. 

Choristė. 

DIDELIS DRISKIŲ BALIUS 

paremkite Labdaringąją 
Są-gą. 

West Side. — šeštadieny, ■ 

spalio (Oet.) 7 d. Kačinsko 
svet. 2201 \V. 22-nd P!. įvyk<; 
driskiu balius. Šis balius bus 

Aienas is driskiausių driskiu 

balių kada tik yra buvę. Mat 
Ims duodama net 50 prizų. 
Ueto, muzika kuopuikiausia. 
Taigi norintieji gauti puikių 

dovanu ir puikiai pasišokti ir 

pasijuokti, tai valio visi į dris- 
kiu halių!! Visas gi vakaro 

pelnas eis našlaičiu ir senoliu" 
naudai. 

Labdarys. 

ORGANIZUOJAMA "GIED- 

RININKŲ" KUOPA. 

West Side. — SekmadienvJ 
>įKilio 8 d. 4 vai. po pietų yra 
saukiamas visu moksleiviu 

kinkančių aukštesnes mokyk-j 
las susirinkimas, į Aušros 

Vartų pa r. mokyklą. Norima1 
> uor^ani z uot i "tiied r i ui n k ų'1 
kuopa. Taiiii, visi moksleiviai 
ir moksleivės malonėkite 

vykti šian susirinkimam Tai})- 
li pasižadėjo dalyvauti šiame 

susirinkime ''(iiedros'* redak- 
torius gerh. kun. A. M. Jan- 
kus. .Jis daun* ko naudingo < 

mums pasakys. 
S. Žibąs, 
A. Peldžius. 

3AZARAS! BAZARASi! 

West Side. — Jau beveiki 
\ i>r.< l hicagos lietuviu pam- 

; i jus turėjo savo bazarus, t i k 

!::e> vrestsaidiečiai dar tebe-Į 
>i rengiame. Mes ilgai rengia-1 
iiiės. bet kada prisirengę sto-j 
>i:ne -darban, tai subytinsinie 
\isas kolonijas! 

Štai, Aušros Vartų pa r. ba- 
varas prasidės lapkričio — 

(Xovember) •"> d. Taigi šir- 

dingai prašome visu d ra ugi j u 

ir pavieniu žmonių prisidėti 
•prie šio bazaro. \es kuo dau- 
giau draugijų ir pavienių žino 

nių prisidės, tuo bijzaras bus 
pasv'kiningesuis. Taigi draugi- 
jos kurios laikys savo susi- 
rinkimus, butu gera, kad ofi- 
cialiai nutartų prisidėti prb 
bazaio. 

Visus širdingai kviečia, 
Klebonas ir komitetai. 

GRAŽUS PASILINKSMINI- 
MAS. 

Bridgeportas. — Šeštadieny, 
>l>;ilio 7 d. vakare, «v. Jurgio 
pa ra p. svet. Šv. Aloizo Dr-jos 
šv. .Jurgiu skyrius rengia gra- 
žu pasilinksminimu — šokius 
Muzika bus puikiausia. Bu.-: 
•ja įima laiką praleisti gra- 
z'ausiai ir linksmiausiai. Aloi- 
z.crįu pasilinksminimai yra vi- 
siems žinomi, kad puikiausi. 
I žtai nepraleiskite vakaro ne- 

atlankę šv. Aloizo Dr-jos šo- 
kių. 

s1 X—narys. 

JONAS BAGDŽIUNAS VA- 
ŽIUOJA Į DAYTON. OHIO. 

Šiandieną p. J. Bagdžiunas 
išvažiuoja į Davton, Oliio, da- 

lyvauti įytoj bendroj lietuviu 

manifestacijoj paueiškimui Su- 

vienytoms Valstybėms padėk i 
<lelei pripažinimo Lietuvos de 

jure. Iškilmė rengiama suvie- 

r.ytoiuis jėgomis kataliku ir 

tautininkų. Ponas Bagdžiunas 
bus principalis kalbėtojas lie- 

tuvių kalboj. Galima iš kalno 

spivsti kad Davtonieriai bus 

'pilnai patenkinti jo kalba. Lai- 

mingos kelionės. 

Rep. 

Iš SPORTO SRITIES. 
Jau laimėta. 

Kadangi buvusios svaidinin- 

kų ringtynės tarp o ir 13 Vy- 
čių kp. nutruko dešimtame in 

ninge dėlei ginčų tarp teisėjo 
ir 13 kp. svaidininkų, ir ka- 

dangi 13 kp. svaidininkai ne- 

sutiko toliau žaisti delei tei- 

sėjo nuosprendžio, kadangi tas 

asmuo, delei kurio ginčai ki-: 
lo, pats prisipažino ak y vai z- 

•doj penkių asmenų, taipgi .ir 
žemiau jms i rašiusiam, kad tei- 

singas. kad jis buvo "out" ant 

pirmo "base" šiais faktais va 

j dovaudamos ag skelbiu penk-n 
tę, kuopą laimėtoja šių ntngty- 
niij. 

Pranas J. Paliulis, 
L. Vyeių Atl. Lygos Pinu. 

NAUJIENA 
į 

Pirmas kišeninis' Liet.—Ang- 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygelės didumas: 5colių il- 

gumo, ir 3 colių platumo, taip- 
gi turi gražius apdarus, aiški.*} j 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant galo knygu- 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip- 
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. ! 

; i 

Atydžiai skaitant ir moki- 

nanties, kožnas lietuvis gali j 

! lengvai išmokti kaip tašyk- • 

jliškai ištarti angliškai. Taigi j j 

patartina kožnam tą žodynėlį J 

įsigyti, ir nešiotis su savim ki-jj 
šeniuje, nos jis nestoras irla-i- 
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 

Jo kaina labai pigi tik vie- 

, nas doleris. ($1.00). 
_ Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago. 111. 

PRANEŠIMAS 

EXTR A 

į Trumpa Apologetika. I'arašč 
I kun. l'r. Bučvs, II. L C. Jo- 
I 7 

I je išaiškinti svarbiausi tikėji- : 

! nio dalykai ir nurodyta ant 
ko jie remiasi Ir katalikams, 
reikėtų ją su a t yda perskai- 

i tyti ir gerai pastudijuoti. 
| Joje yra daugyba mokslišku 

j dalykų, tokiu kur mums dar 

retenybė. 
Jos kaina su apdarais 75c., 

be apdarų 6(k\ 

Draugas Pu.b. Co. 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, 111. 

NAUJI LIETUVOS PINIGAI Į 
greitai bus išleisti. į 
Tai kaip dabar geriausia siųsti 

pinigus [Lietuvą??' 
Apie tai klauskite informacijų 

DRAUGO PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUJE 

2334 S. Oakley Ave. 
Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai .vale 

Brighton Parko Lietuviams žinotina 
"DIlAUGO" Knygine Skyrius ir Agentūra 

Norintieji gauti į vairi n, Įvairiausių- iš Lietuvos 
ir šiaip Amerikine spausdintų knygų,. arba 
užsisakyti .dienraštį "DRAUGĄ" ar "LAIVĄ" 
arba norintieji atlikti kokius spaudos darbus 
kaip tai: plakatus, tikietuš, atvirutes, serijas, pagarsi- 
nimus, malonėkite kreiptis i Real Estato JONO KLIMO 
OFISĄ: V 

JONAS KLIMAS 
4414 South California Avenue " 

Chicago, Illinois. 

Rakandų, Pečių ir Kitų. Abelnai 
Namams Reikalingų Daiktų 

D A B A E T ? S I A S I 

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖSE KAINOS LABAI NU2EMHCT0S 

Pėtnyfioje ir Suimtoje 

Vatines kaldros .su la- 
bai iliktum viršum {vairio- 
se spalvose *su sanitariš- 
kos baltos vatos vidum. 

Pilnos mieros, vertas iki 
$f».00 Pėtn. ir ffl QK 
Suimtoje po 

Per telefoną ir laiškus 

užsakymu nepriimsime. 

t'lCO\VN Ūktų an^-. po.'ius didelės mit- 
ros pečius: apvalainas ugninis puodas; 
Svarus rastiniai, gražiai ISdlrbtas ir ap- 
nlkeliuotas: suteikia puikiausią šilumą su 

lilnkia Kuro. RkHtm sinj ialial $57.50 šildomus Perins 
Tai yra tikras k u 

ro taupintojas. Tvir 
tni padarytas, dai- 
liai paliSiuotas, ni- 
koliu aptriinuotas: 
labai dailios išyalz- 
,i„s vi.inti- 59 95 
nū mioros i>u^ 

.Moore* niidoini Peniai 
Yra labai parankus nes ku juo gali- 

ma vartoti vfsoki kura. Kietus ir mink- 
štus anglis, koksas ar medžius, iSduoda 

labai didelė šilima, turi labai duitia iš- 

veizda ir palj.. šildyti Z kambarius. Par- 
duodame labai žema kaina $59.50 

I'ilnas lovos jrcnyinia* 
Su»iilu«ia iš |>iluoa liticC1"4 

plienines lovos. įvairiuos*' l«ii- 

Kimuogc 45 svarų baltos Mi- 

tus inatrusas su (liktum vir- 

šum (vairiose spalvono ir 

pilnai _Kvarautuoti r.priiiKsai su 

dručioti gcležlnciu rotoms pil- 
kai etiHineluoti'. Viskas yra 
verta $3.".t)0. Dabar $19.95. 

Ąžuolo mctl/io kamoilfs 
Tvirtos iš tikro u- 

j»a«fnrytos f*u 

drilfliu veidrodžiu ir 

dideliais sial- d; J J 
Cials ^ 

CROWX KIKNIMS FEtlLS 

Sis naujas pečius yra dailus, praktiškas 
ir ekonomiškas: Galima kūrinti anglimis., 
malkomis arba" Kasu skyrium, arba tuom 

pat laiku. Yra pilnai užtikrintas kaipo ge- 
ras kcpikas sū 2 lcnti 00 iioms ifnJU .\J\J 

V/. aukštu klo^tu $18.50. 
L'i. gesinę Ovcna $30.00, 

3 ŠMOTAI SKKLYt-rOS SKTAS 
Tai yra labui dailus setas. Aržuolo medžio, 

puikiai pnliruotna, tikra oda apmušta*, sfrlynės 
uprupintos dulicltavuis spriiiRsais. Sis aukštos rų- 

.šios setas yra vertas du sykiu tiek. ®4.Q 
Mes parduodamu už »p*i/.Ul/ 

AV1LIJAM VMI MARRY AR15A QL'KK>* 
AN.VK DIN INC, ROOSI sotai, stalas *8 

colių virius ir G keti*'** odos sčdynės, 
aržuolo arlia \valnut oaigimo CKQ fifl 
da*ar liktai «J>Oy.UU Kcoeblers DeVottporUU 

Aržolo medžio' romai stani-' 
1)103 iHVCl7.«lO0, 
KTvaruutuolai.s 

ruda skūra 

žeminta kaina 
iki 

K eilė 912.00 
$1:1.00 

aprūpintas Ai 

.springaals au 

apmušti. Nu- 

$32.50 
Supamoji Kcilo 

įsitėmykite karporacijos vardą ir mūsų krautuvių vietas. 

Parduodame fajfafaJuFįfato @01X0^2 » 
ant lengvų iŠ- Inc. 

1Qin 19 C ^ ^urniture.flugs.Stovės.Pianos. karas iki' 9 
mokėjimų lvou-d^ O. nalStOT M. Phono^phs.Rrints.Hanlware. 4177-79 Archer AVC. 

ncar i9xa puAce Qnd Generol Household Goods cobner richmono st. valandai 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEM0KES1 PINIGUS BEREKALO 
Mnsų ktantuvė—viena iš didžiaosių Ghiėagojr 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mažinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yr* naujau- 
rios mados.- Džlaikom visokius laikrodžius, žiedus,' filiubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškai! rekordais ir 
koncertinių geriausiu armonikų rusiškų ir prūsišką iSdir* 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
bame visokius ženklu® draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliSkus instrumentus atsakantis^ 

Steponas P. Kazla .vski 
4632 So. ASHLAND AVĖ. CHICAG0, ILL. 


