i
Katalikai paaauHonya tart kilnu ®Sdavlnj, — (neiti ( Šeimynas Ir J vlauomeat Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. JSz&ua Širdies vleipatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
užduot la “Draugas'* padės Jums tą
apaštalavimo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite “Draugą."

“Draugas” atstovauja organizuotų
katalikų mint], remia nuotlrdžlal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonljaa “Draugas”

SS,

v' s .

džiaugiasi didele katalikų

tellžkl Jausmai.

___ _______________________________ _____ J
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Organizuoja Dienraštis
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A. A. ONA POCIENĖ PALAIDOTA SU NEPAVYKĘS KESINMĄSIS NUŽUDYT!
ITALIJOS
KARALIŪNĄ
NEMATYTOMIS
IŠKILMĖMIS
Mictigan Ežere Ne
skendo 52 žmones Dalyvavo Minių Minios Dvylika Maskvos Šnipų Suimta
chicagoje

Latvijoj

monių

Praeitomis dienomis nuo siau
tusios Michigan ežere audros
labai nukentėjo Chicago ir j AUTOMOBILIŲ BUVO 1,000 SU VIRŠUM NĖRA KAM, KAS SUDARYTŲ FRANCI
kiti paežerių miestai. Nesura
JOS MINISTERIŲ KABINETĄ
ndamas didelis vagonų pervaSeniausioji Chicagos lietu lė Genovaitė Gettling. Pamo
kas “Mibraukee” su 52 vy-jvįų kolonija Bridgejiortas nė- kslų bažnyčioj pasakė kun. KESINTASI NUŽUDYTI
VALSTIEČIAI ŽUDO Arais. Matyt, nuskendo. Daug ra matęs tokių minių lietuvių Martinkus.
ITALIJOS SOSTO
GENTUS, ČEKĄ VAL
laivų tiesiog sulamdyta ir j įr tokių graudžiai įspūdingų
Bažnyčioj visi kampai ir
JP£DIN{
STIEČIUS
krantus ištrenkta.
apeigų, kaip ketvirtadienį spa krašteliai žmonių buvo užgrū
Gyvename radio ir kitokių stebėtinų išradimų gady
Chicago miesto pakraščiuos lio 24 d. laidojant jaunų dai- sti.
BRIUSELIS, Belgija, spal.
LONDONAS, spal. 25. —
nėj, kuri iššaukia visuomenėje naujų reikalavimų Ir duo
padaryta dešimtys piilionų do- nininkę ir artistę a. a. Onų
Prie šalutinių altorių Šv. 25. — Vakar čia oficialiai pa- Rusijoje seka kraujo praliejida naujų progų savo tautos ar savo įstaigos vardą pla
lerių nuostolių. Vietomis iš- Poeienę, pasižymėjusių lietu-j Mišias laikė kun. Šaulinskas skelbta Italijos sosto įpėdinio mas. Šimtai ir tūkstančiai vačiai pasauliui
G1ČU
UčtačtUltUl I»gčtI»lIlU.
išgarsinti. 2T1C»
Mes lietuviai
lietuviai Ilgai
ilgai buvome
uuvuiiic &ve-[
sve........
x
*
1
timą* pavergti, persekiojami ir niekinami. Turėjome Ir tu-,gnautl konkretmmi iškėlimai, vių tarpe šiapus ir anapus:ir kun. Jurgaitis.
karaliūno Humberto sužiedo- lstiečių yra kalėjimuose, laurime daug priešų, kurie norėjo ir dar nori mūsų tautą !ežero pakratų konkretinis Atlantiko.
Lydint į kapines visu iilgu tuvės su belgų karalaite Ma- kia sau bolševistinių bylų, ku2X
—I2~
SCTiftlltAŠ. Tsnlautas
’rlAc’i™ pasakę,
r^oooVn barį
ialiai nAliniotol
išnaikinti.
Jie visas priemones panaudoja tam savo Xže- •įkelias 1išgriautas.
Išplautas ir
ir VnvAzik
Neperdėsim
kad lin
lie- lzolin
keliu ynom
specijaliai
policistai su- rie Jose.
. rios dažniausia mirties bausmam tikslui.
išpylimas
ežero pakraščiu tuvių tarpe nei šiapus nei a- laikė strytkarius, traukinius ( Kada paskiau kunigaikštis mėmis baigiasi.
Ilgai kovojome, kol Lietuvai nepriklausomybę iško-1 pradėjus Lincoln parku ir nnpus vandenyno nėra buvę ir visokį trafikų iki prava- Humbertas nuvy ko padėti gė-į Sovietų agentai komunistai
vojome, kol jos vardą šiek tiek plačiau pasauliui pagar-. baigus Jackson parku. Nau- tokių iškilmingų laidotuvių.
žiuos lydėtojai, kurie sudarė jį^ vainikų ant nežinomojo be- kolektuoja javus -iš valstiečių,
sinome, kol priėjome prie 'to, kad mus ir kiti lietuviais jai padirbdinta konkreto gatBridgcpoifįė gatvės buvo virs 1,090 automobilių.
lgų kareivio kapo, vienas jau- Už tai daugiur agentai žudovadintų. Tam reikalui daugiausia nusipelnė mūsų spau-vė ežero pakraščiu į pietus kupinos žmonių ir automobi-1 PribuvtfR i kapines pasiro- nas italas į jį šovė, bet nepo- mi. Črezvičaikū į tai atsakyda, mūsų tautos budintojai, vadai, o ypač tie, kurie ui nuo Jackson parko vietomis lių. Reikėjo apie tuzino polic- dė, kad jau ten besančios taikė. Gal būtų šovęs ir dau- ‘ dama tuojaus suima ir žudo
lietuvių tautos laisvę, už jos garbę savo kraują praliejo, suardyta.
monų tvarkai daryti.
minios žmonių. Ir prisipildė giau, bet nebuvo jam progos, valstiečius.
Įtariami tuose
galveles guldė.
Audra ir lietus su sniegu
Iš Beethoveno Muzikos Ko- Šv. Kazimiero kapinynas taip, Kunigaikščio palydovai jį a- “maištuose” laikinai uždaroMūsų tautos dldellą laimėjimą faktas, mums didelę
palietė'v.’sai netikėtai",
nservatorijos a. a. Onų Po- kaip per Decoration Day.” kimirksny parmušė ir nugink- mi į kalėjimus. Paskiau su^
naštą uždeda. Mes turime būti pilnai verti
laimėjimą; tad nebuv0 uiko imtis koki
cienę lydėjo į Šv. Jurgio par. Minių minios bangavo, kaip juotas.
i jais apsidirbama.
mes turime juos išlaikyti; mes privalome tuos laJmejinors apsidraudimo priemonių. bažnyčių keturi kunigai ir va- jūros. Tų minių nusistebėjiPasisakė esųs Fremando di!
irius plačiai pasauly paskelbti, tautos vardą j pačias
aukštybes iškelti ir padėti Lietuvos broliams ir sesutėms Ar tik T^.ar nJ1^uK11’au iš-^rgonmkų choras. Bažnyčioje mui padangėse pasirodė or- l’osa, italas. Sakosi šovęs į I
NEI VIENAS NENORI
tirta
atlikti
audros
išnaikini'
gedū
ij
ngas
g
v
Mišias
su
asislaivis.
Tai
skraidė
kapitonas
'
orą
,
ka(
į
tuo
būdu
reikšti
pro!
BŪTI MINISTERIŲ
vesti tautą prie naujų laimėjimų.
ta
prie
didžiojo
altoriaus
laiDarius.
Su
orlaiviu
nusileido
testų
dėl
fašistų
valdžios
virDaug ligi šiol mums padėjo spauda, bet šiandien at- raai
PIRMININKU
Kada
ežere
siautė
audra
ir
kė
Jo
Malonybė
gerb.
praložemyn
ir
žėrė
ant
nabašnin§
en
yhės
Italijoje.
sldaro platus kelias f pasaulį per radio, todėl mes tą
priemonę ir pasiryžome panaudoti ir panaudoti ne kam snigo arba lijo, saųsžemy sa- tas Krušas. Asistavo kun. J. kės gyvas rožes. Tų darė iš
i PARYŽIUS, spal. 24. —
kitam, kaip tik tautos garbei kelti ir visuomenės gerovei vo ražu siautė didelė vėtra ir j Paškauskas, Roselando lietu- trijų -atvejų.
LATVIJOJ SUIMTA 12 ’ Ministerių pirmininkui BriaPamokslų
kapinėse
pasakė
pasitamauti.
nemažas skaičius žinonių nu- vių klebonas ir kun. A. Mar' ndui su kabinetu atsistatydi
MASKVOS ŠNIPŲ
Mes, Amerikos lietuviai, turime daug organizacijų, kentėjo nuo automobilių ir ant tinkus. Prie vargonų vargoni- kun. Jurgaitis.
nus, kada parlamentas reiškė
daug mokyklų ir įvairių kultūrinių bei biznio įstaigų, ku- geležinkelių.
1 ninku choras p-nui Vladui Visose apeigose ir kelionėRYGA, spal. 25. — Latvių nepasitikėjimų, niekas nenori
riomis didžiuojamės, tačiau kultūringasai pasaulis ma-j Praneša, kad tokios didelės Daukšai vedamas be galo į- je tvarka buvo pažymėtina, policija, areštavo dvylikų įta- sudaryti naujo ministerių kažai apie tai težino.
....
i audros Michigan ežere ilgiau-1 spūdingai giedojo. Solius pa- čia kreditas priklauso jau- j-įam-ų elgetų. Pasirodė, kad bineto. Savo ražu Briand taiDienraštis “Draugas”, kuris pasekmingai vadovavo ghls metus nebu
,^dojo artistas Justas Kudi- nam graboriui p-nui S. P. tai Maskvos valdžios šnipai. Įpat atsisako gryžti pirmininir vadovauja kultūriniam, visuomeniniam ir ekonomi-; . ...
. .* * .
. . ,
. T ' *
•
Rap. įj Areštuoti išpažino, Vari
niam Išeivijos judėjimui Ir daug prisidėjo prie įvairią' Cll ^°
d«b.r turi ric., p-n.a J.nusauduene ,r p Mažeikai.
kad jie ko ofisan arba ineiti valdžion.įstaigų išauginimo, susitarė su DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ *Jaga vo 1
tyrinėję Latvijos kariuomenės
KORPORACIJA NE TIK CHICAGOJ, AMERIKOJ, BET draustl nuo Panasaus ezero
NELAIMĖ.
padėtį. Du jų nuolat pereida- 5 ŽUVO ANT GELEŽIN- ’
VISAME PASAULY — THE PEOPLES FURNITURE CO. Į3U(limoKELIO
ivo sienų ten ir atgal su reiir kiekvieną trečiadienį nuo 9 vai. vakare duos per gaPereitų ketvirtadienį apie 1
i kalingais Maskvai pranešiPasibaigė streikas
NUREMBERG, Vokietija,
l’tngąją radio stotį — K Y W (Chicago Herald & ExaĮ vai. po pietų prie 64 ir So. PRALOTO K. OLŠAUSKO mais.
Chicagoj
gatvių
šlavėjų,
at’
^estern
miner) lietuvių programą, kuri susidės iš dainų ir muziPraneša, suimti bus stato- sPftL 25.
Arti Reichelsdorf;
avė. ištiko keturias
BYLA
kos. Programą pradėsime ateinantį trečiadienį, spalių 30 matų rinkėjų ir asfalto darbi- lietuvi nioteris nPiaimė. jonis
l susikūlė du keleiviniai trau
mi karo teisman.
d., 9 vai. vakare. Malonių skaitytojų prašome pranešti ninku streikas pasibaigė po , .. .
f
Pociene kar
kiniai. 5 žmonės žuvo ir 7 su
Praloto
K.
Olšausko
byla;
apie
tai savo
draugams
pažįstamiems,
sekti “Draugą”, ima
keturių
nedarbo
. ""*>
‘
‘ . .
žeista.
kuriame
skelbsime
kas programoje
dalyvaus.
, st’rdk
, bai(tędienų.
, ka(la Sako-,, “ k
• «
HANKOW MIESTAS
greičiausiai bus baigta šian-į
mušė' trokas. Tapo sužeistos dien, spalių 12 d. Vakar kai-J
APGINTAS
K Y W stotis yra didžiulio Chicagos dienraščio He užtikrintas kasdien darbas.
ŠAUDOMI TEISĖJAI
T. Tvnrijonienė, K. Klimienė, bėjo antrasis kaltinamojo gy- Į
rald Examiner nuosavybė. Ji yra galinga ir labai popu
HANK0W, spal. 25. — Ki- VIENNA, Austrija, spal.;
A Krukonicnė ir E. Edvar- nėjas prof. Leonas. Kalbėjo
liari. Per ją pasieksime milijonus žmonių. Mūsų tautos
Paliuosuoti ir areštuoti
tienė. Randasi šv. Kryžiaus li apie 4. valandas
, j ilaiko.
•.
>*
nnos
gražios dainos milijonus supažftndlns su tautos kultūri
Pirmad valdžios kariuomenė po 25. — Suchindol, Bulgarijoj,
Vienam teismų “jury” pa- goninėj.
pirmojo nepavykimo atsiga- gauja plėšikų ant vieškelio už
niais turtais, su jos dvasia, su jos troškimais.
sis teisiamojo gynėjas prot.
.
liuosavo keturis įtariamus
.
,
vus, kaip praneša, ir sukilu- puolė visų eilę automobiliais
Pradėdami šį didelį ir atsakomingą darbą, pasitiA. Tumėnas kalbėjo užvakar: .
, .
...
kime, kad susilauksime visuomenės nuoširdžlaužos koo
Apleidžiant
..
, n
, šių kariuomenę pavykusiai važiuojančių žmonių. Vienam
10 ARABŲ NUBAUSTA visų dienų
—nuo ryto 9 vala- /
»
<
policija juos vėl areštavo, kad
peracijos, nes vienybėje—galybė.
' blaško. Hankowo miestas ap automobilių važiavo du teisė
KALĖJIMU
ndos iki 9 vai. vakaro. Pietų
' negalėtų išsisukti bausmės.
Tat, j darbą!
gintas.
jai ir kaltintojas. Piktadariai
Ti-.T.Trrr * T
.. ,
1 pertraukos buvo pustrečios
JERUZALĖ, Palestina, spa i , ,
,r ,
-•
, •
juos pažino ir visus nušovė.
m* j. x j
‘ ivalandos. Vakar gynėjų, kaip
Areštuota 250 asmenų
LVOVAS,
Galicija,
spal.
25.
lio
25.
—
Uz
žydų
žudymą
10
.
.
.
..
,
,
MEKSIKOS 60,000 VYRŲ
LAKŪNAS PRAPUOLĖ
, A
teko nugirsti, buvo pasakytos
Valstybinio prokuroro detearabų teismas nubaudė kale- — Suimta princesė Jane PuARMIJA
ATLANTIKE
PINIGŲ KURSAS
replikos.
'
ktivai puolė gamblierių rezo- jimu ligi gyvos galvos.
zyna, 66 metų, kaltinama už
rtų, 3245 iGrenshaw gat., ir
Šiandien gaus kaltinamasis daugelio krautuvių apsukimu.
NEW YORK, spal. 24. — MEXICO CITY, spal. 25.
Lietuvos 100 litų
$10.00
suėmė
250
asmenų.
WIN0NA, Minu., spal. 25. paskutinį žodį. Reikia many
Lakūnas Diteman iš Montana, — Meksikos kongresas turi
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
— Keturi darbininkai dirbo ti, kad šiandien žinosim ir
WASHINGTON, spal. 25. Francijos 100 frankų 3.91
kurs užvakar iš Newfoundlan- valdžios sustatytų išlaidų są
CHICAGO IR APYLIN prie statymo gazui kubilo. Su teismo sprendimų. Tuo būdu — Prezidentas Hoover vakar Belgijos 100 belgų
do išskrido į Londonu per At- matų, kuriųja numatoma 60,13.89
KES.
Tšdaliea
debesiuota;
ša

lūžo
kopėčios
ir
visi
keturi
iš
Olšausko byla bus trukusi 10,-’ gryžo iš vidurinių vakarų vallantikų, pražuvo. Apie jį ne 000 vyrų kariuomenės išlaiky
Italijos 100 lirų
5.22
<<
160
pėdų
ankštumos
nukrito.
mas.
diemi.
Rytas. ” stybių.
lta.
. •:
i
turima niekur jokių žinių.
Vokietijos 100 markių 23.80

Paimta Galingoji
KYW Stotis

LIETUVOJE

t

I
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Bernaičių Kolegijos Rėmėjai tai puikiau
sia supranta, kad mums čia Amerikoje gyve
ARBA
U*ln* kasdien, Itakyrua sekmadieni**
nantiems lietuviams yra reikalingi savi tau
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
PRENUMERAT08 KAINA: Metama — »«.••. P»DARBININKŲ
SKYRIUS
tos
vadai,
kurie
rūpintųsi
mūsų
reikalais
—
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
Mt Metų — |t.5». Trtme Mėnesiam* — 11.M. Vienam
Mėnesiui — 7 Be Europoj* — Metama l7.ll, Pusei Me
mūsų vardų aukštai laikytų ir mūsų reikalus
ta — 14.M, Kopija Ale.
gintų. Deja, Lietuvai atgavus laisvę, didžiu IŠ A. D. F. SUVAŽIAVIMO. kitus žmones, taip ir Darbo
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųFederacija ne kitaip turėtų (
Maa, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam ma mūsų darbuotojų išvyko į savo tėvynę.
tikslui pašto lenkių.
Amerikos Darbo Federaci- elgtis. Tokiai taktikai yra
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
ReCaktorlos priima — nuo ll:ii Iki !!:•• tat Liko labai mažai vadų, kurie jokiu būdu ne
Krautuvės Amerikoje
gali užimti visas mūsų visuomenėje susiduriu- Įjtt šįmet metinį suvažiavimų priežasties.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Kaip kas metai suvažiavi
sias spragas. Daugelis ir tų pačių pradėjo turėjo mieste Toronto, KanaSkelbimai sekančiai dienai priimami iki Q
doj.
Pildomoji
organizacijos
muose, taip ir šįmet tartasi
IA aplaikysite veiklesnį ir
senti, mažiau dirbti. Tuo tarpu dar nespėjo
taryba
suvažiavimui
įdavė
vak po piet
ieškoti priemonių surasti Fe
me prisiauginti jaunų veikėjų, čia gimusių ir
mandagesnį patarnavimą per
augusių, kurie galėtų užimti visas kultūrinio glėbius savo kuoplaciausių deracijai daugiau narių. Kad
patyrusius pardavėjus ir radio
gyvenimo vietas. Pasirodo, kad svetimtautis- pranešimų apie organizacijo tai atsiekti, yra reikalinga
mechanikus; kainą rasite vieną ir
“DRAUGAS”
nuveiktus darbus ir galybes neorganizuotų darbi-;
kos aukštesnės mokyklos mums nepajėgia duo
teisingą visiems - pasirinkimas
LITHUANIAN DAILY FBIEND
ti vadų. Dar baisiau, josios ne tiktai, kad apie abelnų darbininkų judė ninku organizuoti į unijas. ■
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
Publlnhed Daily. Except Sunday.
jimų.
Pastarajam suvažiavime nu- j
mums
neduoda,
bet
dar
atima.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 1«.OI, Slz Montks
Radio išdirbyscių, kaip tai:
Iš pranešimų paaiškėjo, tarta darbininkus organizuo
— 11.50, Tbreo Montha —* SS.M. On* Montk — 71*.
Jaunikaičiai,
lankantieji
svetimtaučių
Burope — One Tear — S 7 M, Slz Montk* — !<•••«
kad Amerikos Darbo Federa ti pietinėse valstybėse.
Copy — .Mo.
mokyklas, ištautėja, nustoja būti lietuviais.
Vargiai tas nutarimas bus’
cija narių skaičiumi menkai
Advarthrtng ln “DRAUGAS" brlnga best rosnlta
Baigę mokyklų, pakeičia savo lietuviškų pa
auga, kad praeitais metais įvykintas. Anais metais šuva-į
Advertising rates on appllcation.
RADIOS
radios
vardę biauriu žargonu, kurios prasmės ne
žiavime
nutarta
būtinai
suor’
mažai
kas
atlikta
darbininkų
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chieago. pats negali suprasti — ir dingsta svetimtau
I
tuotek ent
ganizuoti automobilių pramo-,
gerovei.
čių bangose. Išima iš lietuvių turtų ir jėgų
Didžiausia Federacijai ne- nės darbininkus, kurių yra
ir palieka juos vienus patiems sau toliau
laimė yra vidujiniai jos prie- Rinitai tūkstančių. Ligšiol ta-j
skursti. Gera dar, jeigu lankė katalikiškų ko
JL Ra d t os
radios
šai. Tie priešai, tai radikalai, sai darbas nei nepradėtas,
kių nors mokyklų, tai nepraranda nors tikė
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
socialistai, kurie darbuojasi Sako, susidurta su svarbiomis
jimo; negręsia jam amžinoji pražūtis. Bet
KOLEGIJOS RĖMĖJAI.
Įsigauti į organizacijos prie- kliūtimis. Esu tam priešingi
mūsų jaunuoliai daugiausia stoja į nekatalikiš
I
. \
•
šakį ir gauti iš Maskvos svei- ne tik darbdaviai, kurie darkas mok., nes čia esama pigiau. Darbininkas
Žmogus savo prigimtimi yra visuome
kinimų.
,‘bininkus saugoja nuo unijų,V
gi žmogus, neturėdamas ištekliaus, ima tas
ninis tvarinys. Šiuo tai dėsniu jisai sukuria
Į tai atsižvelgus, Federaci-, bet išdalies priešingi ir pa
sąlygas, kurios prieinamesnės jojo kišenini.
šeimynų, draugijų ir valstybę. Kokios nors
pildomoji taryba nuolat'tys darbininkai. Kam tas?
Tiesa, kiekviena taisyklė turi savo išimčių, jos
2536-40 West 63rd Stree
4177-83 Archer Ave.
tautos dalis, atsiradusi svetimoje valstybėje
atsako darbi-’
Telephone Hemlock 8-100
bet deja, šiame mūsų atvėjuje, tos išimtys turi budėti, nuolat turi kovo-, naujas jungas,
Telephone Lafayette 3171
,,„i
X ! tiktais Maskvos agentais.', ninkai. Susiorganizavus Fede— išeivijoje, tuojau išnyktų, jeigu nesukurtų
vra tokios mažutės ir menkutės
savo draugijų, kurios gaivina visų išeivijos
.v ,keliu
,. Amerikoje
.
... gimusių
.
. ir
. čia
v. mo- Tas ‘dAinia gražaus laiko
ir , racija
jiems būvio nepagerins
letume iš
ihiru
•’
„ A
visuomenini gyvenimų.
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ilgimi
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’
oip
na^irodo
kad
natųnieko
naudingu
neduos.
±3et
kslus ėjusių jaunuolių kartu suskaityti tik- Paliaik°,ie pa^ouo, naa neiu
«.
ekonomiškai ir ji vargus. Amerikos J. Valstybėms
•
i
•
•
.
i
i • • rimą Įniko nacio** or°‘anizaci- • oloi^a dauir ka Rali atlikti.
Panašiai ir lietuvių išeivija Amerikoje tuosius
lietuvių visuomenės vadus ant abiejų į1 lina nuk0 pa
oi^dnizaci
*
o . *
vargs, jei bolševikai nesusi- šiandie gerai ekonomiškai klosenai jau būtų jei dar ne visiškai išnykusi, rankų pirštų. Skaudesnės padėties įsivaizduo- pos reikalais rūpintis.
, šįmet suvažiavime organi- kratys savo atkaklybės.
'jas, nes čia gyvuoja stiprus
tai taip nutautusi, jog nesirastų jokios gali ti negalima.
1 Daugelis darbuotojų protau • zacijos tarybai pavesta rupinKiekviena valstybė, jei no- kapitalai. Tie kapitalai įdėti į
ja, kad Federacija nors kas tis anglekasių likimu. Fede- ri nepriklausomai ir laimiu-: pramones duoda darbo miliomybės, jos tautiniai atgaivinti, jeigu nebūtų
Šiai tai baisiai nelaimei prašalinti Kole
antri metai būtinai naujų dar- raliais įstatymais reikalinga gai gyvuoti, yra reikalinga Į nams žmonių. Be tų
savo išėjimo pradžioje sukūrusi savas drau
gijos Rėmėjai deda savo visų pajėgų — savo
buotojų rinktų prezidentu.' visupirma patvarkyti anglių darbo ir kapitalo. Abu jie rei-. nebūtų darbo, nebūtų nieko,
gijas, spaudų ir įstaigas. Savo laimei mes
darbų ir savo turtų. Laiminga tauta, kuri tu
turime šiandie puikiausi draugijų ir įstaigų
Tuo budu į Federacija butų; kasyklas ir tik tuo budu pa-!kalingi įr kitas be kito nega-|nei pažangos,
ri prakilnios sielos žmonių, suprantančių tau
įnešta daugiau gyvumo ir tiems anglekasiams padėtis k gyvuoti.
tinklų, kuris užtikrina, jeigu ne visiškų, tai
i Komunistai, sakydami jie
tai gręsiamų pavojų ir jį kovojančių. Reikia
daugiau energijos. Pačių su-J butų pagerinta. Taryba turi
bent dalinu lietuvių tautos išlikimų Jungtinė
Jei
paklausi
Amerikos
kodarbuojasi sugriauti kapitapažymėti, kad masinė Rėmėjų organizacijos įvažiavimų nutarimai pasek-' darbuotis, kad Kongresas pra munisto, kokiais tikslais jis
se Amerikos Valstybėse.
.
.
lų, turi minty kapitalus atim
talpū nėra aūkštusyuokslus baigusieji, bet žino rangiau butų vykdomi.
(vestų atatinkafrnts įstatymus.
Mūsų išeivija turtinga .ĮtilfiCioniis nau nęs ^augiausia rankpelniai. Bet jų dvasia ir
šiandie veda propagandų, jis ti nuo privatinių žmonių ir
dingomis organizacijomis. Jas galime pada-. siela auksu žiba! Kaip kiekviena bitelė, su Kas gi šiandie? Metai į Atlikta visa eilė,ir kitų nu atsakys, kad sugriauti kapi tai visa pavesti patiems dar
linti į tris rūšis: 1) savytarpės pašalpos arba rinkusi iš kvepiančių žiedų saldaus medaus, metus prezidentu ir sekreto- tarimus. Tik ateitis pasakys, talų. Tas reiškia, kad jie no bininkams, ty. savo valstybei.
apdraudos draugijos nelaimės ar mirties me skuba ne į svetimų, bet į savo avilį; kaip riuin išrenkami vis tie patys kaip tai visa bus vykdoma,
ri ir šių šalį panardyti skur- Rusijoje jie išnovijo kapitalis
tu; 2) idėjinės organizacijos, kurios rūpinasi kiekvienas paukštis, pavasarį sugrįžęs iš šiltų vyrai. Gerai, gal jie ir daug'
dan, kai-kad visas laikas yra tus. Kasgi jiems teko — pli
Grūdas,
kelti švietimo, meno ir sporto kultūrų; ir pa kraštų, skrenda į savo senųjį lizdų: taip tasai yra susipažinę su organizaci-į
panardyta Rusija.
------------------kos dirbtuvių sienos. Nei me
galiau 3) tokios organizacijos, kurios kreipia lietuvis rankpelnys, kurio rankos nuo darbo jos reikalais. Bet yra žmonių,1 DARBAS IR KAPITALAS.
Patys raudonieji juk taip- džiagos, nei darbo.
savo dėmesį tiktai į vienų svarbų visuomeni pūslėtos, neša tų savo prakaitu uždirbtų cen kurie gal turi toli miklesnius '
pat negali apsieiti be kapita
-----------Kapitalas nereiškia vieni pi
nį reikalų savo prasme ir reikšme būtinų tau tų ant Tautos Aukuro kaip brangiausių nau- protus už anuos pirmuosius. | Bolševikai Rusijoje išgrio lo. Kada jie nori išleisti kokį
nigai. Kapitalas yra tas vis
tos gyvybei. Šios tai rūšies mes turime ke dę, kad jų suma galėtų išdaiginti ir išauklėt? Darbininkų organizacija y-'vė kapitalų sakydami, kad į raudonų jį
laikraštpalaikį,
kas, kas yra dirbtuvėse, ge
letą organizacijų, kurių pati svarbiausia yra mūsų išeivijai vadus. Negalima rasti nieko ra lygiai kai valstybė. Kai jie be jo apsieisiu. Šiandie' tam tikslui jie reikalingi suležinkeliai ir visokios maši
Bernaičių Kolegijos Rėmėjai.
prakilnesnio už jų darbų. Tiesa, tėvynainis valstybės piliečiai dažnai į kiekvienam yra žinoma, kad i daryti atatinkamų fondų; ty nos ir įrankiai. Kol tai visa
Be aukštesnio mokslo ir išsilavinimo jo aukodamas savo gyvybę kovos lauke už tėvv- įraldzios priešakį pasaukia vis Rusija be kapitalo nepakils kapitalų.
priguli privatiniams žmo
kia tauta negali gyvuoti. Jai yra reikalingi hės laisvę, atiduoda visa, kų turi brangiausio Į
nėms, yra tvarka. Kada pa
išmokslinti ir išlavinti žmonės, kurie vairuo — savo gyvybę. Bet šalia jo stovi tasai tė-! tuvių išeivijos nariai,, nes jie eina tautos sar- j per šiuos paskutinius metus jau daugelį kar- tenka minioms — virsta ne
tų tautos likimų į skaistesnę ateitį. Jeigu nė vynainis, kuris negalėdamas kovoti neša savo įgytos pareigas. Jie budi, kad mūsų tauta ne- j tų patirti. 'Tai žino ir supranta kiekvienas lienauda.
ra, kas keltų tautos vardų ir gintų josios tei darbo vaisių tiems, kurie veda kovų už tau-!žluStl) išeivijoje, bet kad jinai gyvuotų ir'tuvis, todėl reikėtų savo tautine pareiga lai
Amerikoje tarp kapitalo ir
ses pasaulyje, jinai skursta ir nyksta, stip tos laisvę ir gyvybę. Ir tokiais prakilnios sie-l,ai »arbin<!ai' '>gi
kvti tų prakilnių organizacijų remti. Pat
darbo gyvuoja dar dideli neresnių ir gudresnių skriaudžiama — naikina
Jie gerai supranta, kad jeigu išeivija bus sti sai geriausls būdas — likti tosios organiza
los
tėvynainiais
yra
mūsų
Bernaičių
Kolegi

i susipratimai. Tai dėlto, kad
ma. Tokios tautos sūnūs ir dukters yra amži
pri ir galinga, tai ir pačiai senai tėvynei Lie cijos nariu. Tiktai išauginę sau tautos vadus,
1 kapitalo atstovai bijo darbo,
ni dvasia ir turtu elgetos, gyveha tiktai tiim, jos Rėmėjai čia Amerikoje.
tuvai jinai bus naudinga, josios kovų ir siel mes teapdrausime savo išeivijos likimų.
kad juos galėtų svetimi išnaudoti.
Kolegijos Rėmėjai yra prakilniausi lie- vartų metu, kaip mes kad turėjome progos
(Tųsa ant 3 pusi.)
(“L.”).
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RAGELIS.
(Tųsa)

O aplinkui nė vieno kito žmo
gaus, tik jis. Juokiasi jaunuolis: gėrėjasi matydamas vilkų draskant avis.... Išdi
džios širdys dažnai didelio pasitenkinimo
randa kitų nelaimėj... Nepagelbsti pieme
naitei...
Ji, verkama, bėga pas jaunuolį ir
krinta jam prie kojų. Bet jis tik nukra
to rankas ir dar labiau skuba... Skuba
stebuklingojo ragelio... O pakelėje verkia
piemenaitė.
Artinos vakaras.
Jaunuolis lipo per snieguotų kalnų
viršūnes. Kalnai buvo labai aukšti ir ten
rados baisiai šalta. Slenka siauručiu ta
keliu... Įsiklausęs girdi klykiant daugy
bę erelių...
Aplink baltuoja blizgus sniegas. O to
liau — aukštos, nuskeldėjusios nolos, į
kurias trinasi skystų debesų virtinės...
Paskui takelis darosi platesnis

ir

jaunuolis jau iš tolo pamato nedidelę gai

lestingųjų kalnų vienuolių uolinę koplitelę. Ant jos priešakinės sienos kabo dide
lis Nukryž'iuotasi, kurio apačioj dubenė
lis su įšalusiu šventu vandeniu. O pasto
gėj — prastas, bet aiškus parašas: “Mie
las broli, sustok, atsiklaupk ir padėkok
savo Dangiškųjani Sargui už laimingų ke
lionę!”
Bet išdidus jaunuolis tik nusišypso
jo ir nė kepurės nepakėlęs praėjo...
Jau ir kalno nuolaidumu. Jo akys
staigų pamato po kojomis anų žydinčių
šalį, kurios valdovas tokį stebuklingą ra
gelį turįs...
3.

Jaunuolis nusileido pakalnėn ir, pri
ėjęs laimingosios žemės ribas, pasiekė val
dovo rūmus. Malonūs sargai jį pagerbė
ir įleido.
— Jaunasis keleivi, kas tave atvilio

jo j mano gražiųjų šalį? — paklausė val

dovas.

— Tu prižadėjai kam nors atiduoti
savo stebuklingąjį ragelį. Tai aš ir at
ėjau, valdove... — ir žemai nusilenkė.

---------------------------- :—:-------------------------- ------

Valdovas nežymiai nusišypsojo.
— Džiaugsmingai- tau ji atiduosiu.
Bet man pasakyk, ar daug meilės dar
bų padarei?.
— Taip, aš daug mylėjau.
— O kų tu mylėjai...
— Savo balsu puotose aš linksmi
nau svečių širdis.. Aš daug jaunų mote
rų mylėjau...
— Bet ar jos buvo tavęs reikalingos..
Ar tavo mylimuosius spaudė juodojo var
go letena?..
Jaunuolis tylėjo.
— Sakyk, ar suteikei savo paniekin
tiesiems broliams laimės?.. Ar aplankei
jų pririnkusius namelius su siaurais lan
gučiais?... Ar tu matei ir supratai, ko jie
verkia saulei nusileidus? Ar tu žinojai
kas juos slegia?
Jaunuolis norėjo pameluoti. Bet kaž
kas jam užčiaupė burną. Valdovas jį ge
rai perprato. Dar pažvelgė į ji gailiomis
ir pravėrė lūpas:
— Kas yra daug šventai jautęs ir
mylėjęs gyvenimo paniekintų brolį, tokio

'
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žmogaus rankose ir paprastas ragelis
gimdo stebuklingų garsų. Daug jaučian
čio žmogaus kiekvienas žingsnis yra per
sisunkęs gilia užuojauta; o tu ar toks
buvai ?..
Jaunuolis vėl tylėjo. Bet vistik jis la
bai troško stebuklingojo ragelio. Dabar
jis visu kūnu nusilenkė prieš valdovų ir
paklausė:
— Kų aš dabar turiu veikti. Be ta
vo ragelio kojos negaliu iškelti iš tos gra
žios šalies...
— Padaryk kuo daugiausia laimės
visiems iiurtio krašto vargšams. Tarnauk
jiems su meile ir išpiblyk visus jų no
rus... Tą atlikus, tavo širdis liks skaisti
ir galinga, ir kiekvienas tavo naudoja
mas ragelis padarys nuostabių daiktų...

—-

nimo šešėliai... O sunkios, bet ugningos
mintys vargino jo įkaitusių galvų: jis
vis apie ragelį galvojo..
Staiga jo skruostais perbėgo keistas
šviesuliukas ir jaunuolis bematant pra
linksmėjo. Jis atsisuko ir pašaukė ten
pat besilinksminančių valdovo dukterį...
Ji buvo visų mergaičių gražiausia.. Pri
bėgo ir atsisėdo greta...
Jaunuolis jos tuoj paklausė:
— Gražioji mergaitė, ko tu geistum
iš manęs?
— Tavo meilės...

— Gerai, bet tu man turėsi vienų rei
kalų atlikti.
— Aš viską padarysiu — atsakė gra
žuolė.

4.

— Taigi žiūrėk, tu nueik pas tėvą,
paimk jo stebuklingąjį ragelį ir man at
nešk... —
Valdovo duktė staiga nutilo ir jos
švelnioj kaktoj nubangavo dvi plonutės
raukšlelės — ji matyt, abejojo kažką:

Naktis. Jaunuolis sėdėjo ant jūros
kranto. Jo veidu slinko tamsūs nusimi

(Bus daugiau)

Bet jaunuolis buvo perdaug išdidus,
kad vargšams lankstytų galvą..

Ir nuliūdęs pasitraukė. O širdis tebevirė troškimais...
’

1
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PEOPLES FURN1TURE KOMPANIJA MINI 14-TĮĮ
METU GYVAVIMO SUKAKTUVES.
DĖLTO SKELBIA NUPIGINTĄ IŠPARDAVIMĄ.

Lietuvis būdamas tankiai j gų per daugelį metų, gerai
mąstau apie tai, kiek lietu pažindamas jos vedėjus, jau
vių yra pasaulyje, kur ir kaip čiu pareigų' nors trumpų ži
jie gyvena, kokios yra di nių suteikti apie šių įstaigų.
džiausios lietuvių draugijos ir Kada, kur ir kaip Peoples
organizacijos, kokios yra jų
Furniture Kompanija
partijos, kokie laikraščiai pla
įsikūrė
čiausia išsiplatinę, kurios di Lietuviai, kurie sekė pavyz
džiausios parapijos, mokyk dį kitų tautų žmonių, nega
los, bažnyčios, svetainės, ir lėjo būti patenkinti vien sun
pagaliaus duodu sau klausimų kiu darbu ir žiūrėti, kaip ki

bąs iš lietuvių yra turtin- tataučiai krautuvninkai leng
ginusias ir kokie lietuvių biz vu budu įsiskverbė į lietuvių
niai yra didžiausi, kaip čia kolonijas, pasisamdė lietuvius
Amerikoje, taip ir kitose ša pardavėjus, kad išnaudoti lie
lyse. Kiek žinau ir esu susipa tuvius. Gimė noras tarpe lie
žinęs su Amerikos lietuvių tuvių įsikurti savas krautu
bizniu, tai, mano žiniomis, ves, organizuojant Įvairias
Peoples Furniture Kompani korporacijas, ir tokiu budu
ja yra didžiausia lietuvių pir Cbieagos lietuviai permatė,
klybinė įstaiga Amerikoje ir j kat^ labai Yra lietuviams pa
gal but visame pasaulyje. Ka- geidaujama Chicagoje turėti
dangi daugelio žmonių gyve-. rakandų krautuvę, ir didžiausuorgamnimo didžiausias siekis vra i- siu sutarimu tapo
./
, .
sigyti turto, daug pinigų, to- j zuota korPoraeija, sumokėta
dėl, kaip man, taip ir kitiems, | reikalinga suma pinigų ir vilabai yra įdomu žinoti ir pa durmetį 1916 metų tapo ati
siskaityti apie tas įstaigas, daryta pirma nedidelė Chica
kurios yra jsigijusios daugiau gos lietuvių rakandų krautu
šia turto, kurios yra pasieku vėlė vardu The Peoples FurA
sios aukštesnį laipsnį pirkly- niture Co., 1930-32 S. Hals
boje, kurios įstaigos, kaip ted St.
Peoples Furniture Kompanija, Biznis vystosi pasekmingai.
mums daugumai, o gal ir vi Pirmos dienos rytų, kuomet
siems lietuviams įdomu žino korporacija atidarė duris pirk
jlybai, jai teko pradėti auklėti
ti. Ir aš, žinodamas šių į štaišių įstaigų nuo vieno kostumerio. Bet kada jis tapo pa
MOTINOS dabar
tenkintas, tai neėmė daug lai
ko išplatinti žinias tarpe Chi
sužino vertę
lietuvių apie šių naujų
MAGNEZIJOS cagos
krautuvę. Jos tinkamos prekės, kainų teisingumas ir pa
Kadangi Phillips ,
kurio Chicagos
Milk
of
Magnesia tarnavimas,
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj tr ge lietuviai geidė, labai greitai
rame upe, tai kiek rėmėjų skaičius ėmė daugin
viena motina privalo
upie jj žinoti.
tis ir pirklvba vystėsi spar
šis nekenksmingas
veik be skonio vais čiai. '
tas gerinusia pašalina
vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kjla dėl surūgusių vidurių,
vėmimo,
karščiavimo
ir
dieglio.
Kaipo lengvai
liuosuojantis,
jis
švelniai veikla, bet tikrai, pašalin
damas
sukietėjimą,
slogas, vaikų
ligas.
šaukštukas Phillips Milk of Ma
gnesia atlieka darbą, pusės paintės
kalkinio vandens prirengiant karvės
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo
būdų yra išaiškint! knygoj "Useful
Information”. Jl jums DYKAI bus
pasiųsta. Kreipkis j The Phillips Co.,
117 Hudson St., New York, N. Y.
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jį ligoniams skirdavo per 50
metų.
"Milk ct Magnesia” buvo Chas.
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas
vaizbos
ženklas ir jos
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo
1875.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
8 P E C I A L I 8 T A 8
T«lgl nenusiminkit. bet eikit
prj. tikrą specialistą, ne pas kok|
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno išegzamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kailio — Scope — Ragg'.,
X-Itay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlškas egaamlnaviinas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumattamo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kią
užslsenėjuslą.
jai kerėjusią,
chronišką
ilgą, kurt nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojai,
neatldėlloklt neatėi© pas mana.
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SPEC IkLIOTAS
Inėjimas Rūmas ltl<
»• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto Iki
i no plotų. Vakarais nuo B Iki 7
Nedėliomis nuo lt ryto lkl 1
po pietų

namų Marąuette Darkė ir pel
kelti senųjų ir pirmutinę kraų
tnvę nuo 1922-32 So. Halsted
St. Tus buvo padaryta, ir šį
pavasarį, gegužės ll-tų dienų,
tapo atidaryta viena iš di
džiausių ir gražiausių krau
Naujas krautuvės vedėjas
pasižymėjo.
Pirmutinę krautuvę perkelia tuvių visoje pietų vakarinėje
šiai naujai Brighton Par
Chicagos dalyje, ir nuo šio
į Marąuette Parko
ko krautuvei vedėjas buvo nu
kolonijų.
laiko Peoples korporacijas įskirtas M. Kežas, kuris nuo
Per 12 metų gyvavimo ir įsigijo du nuosavus namu, kupat atidarymo šios krautuvės spartaus
vystimosi biznio, rių vertė siekia virš $375,()(M).ėjo pareigas vedėjo. Jo pla Peoples kompanija įsigyja 00.
čios pažintys tarpe Cbieagos tūkstančius ir tūkstančius re- į Marąuette Parko krautuvė jlietuvių, jo nuoširdus būdas ir Imėjų, padaro virš pusės mi
gijo tūkstančius naujų
kostumerių.
c
jįjĮįJĮįįFjTfr
linksmi išvaizda
patraukė liono dolerių metinę biznio Į
j daug lietuvių iš apielinkės ir apyvartų, ir dėl moderniškų Ši nauja krautuvė, kaipo di—
■ ■ =aar—
j tolimesniųjų kolonijų lankyti laikų viešpatavimo ir energiš- džiausią ir gražiausia šioje
Peoples Furniture Kompanijos naujoji, didžioji ir gra- Į 5ias krautuves. Jis jiem pa kūmo šios įstaigos vedėjų, kolonijoje, padarė didelės Įžioji krautuvo, kuri randasi Marąuette Parko kolonijoje, po tiko _ visus ll2ganadijo ir kol„panija nusprendė statyti J tėkmės tarpe vietinių ir apienumeriu 2536—40 W. 63rd Street.
remėjų kostuinerių didesnį dar vienų milžiniškai dideli įlinkės gyventojų; ypatingai

irų krautuvę ir, kaipo pirmu-,
tiniai stambesni krautuvnin
kai šioje kolonijoje, padarė
gyvumų ir judėjimų Brigliton Parke, iškeldami pirklybų ir vertę praperčių.

įėjo keletas naujų narių, ku
Po kelių metų, besiplečiant rie su viskuo, padidinta ener- j
pirklybai, pasirodė, kad kom gija, platino pirklybų' toliaus.
Korporacija atidarė kitų
i
panija negali išpildyti visų
krautuvę.
užsakymų, permažos krautu
vės, permažai prekių ir kapi Vedėjai šios įstaigos buvo j
talo, nes korporacija pardavi- ne tik geri rakandų prekių :
nėjo prekes ant lengvų išmo žinovai, bet ir geri žemės spe
, ...
...
, , , ,
kejimų. Tuomet keletas Chi- kuliantai. Kuomet dar Brigh-1
g lietuvių
stambesnių ton Parke buvo tušti laukai,
biznierh} at6j0 • pagelbų, nes tai šios įstaigos žmonės per j
jie permatė tų patį reikalin matė iš anksto ir užpirko 4 .
gumą, kaip ir tie patys žmo lotus prie Richmond gat. ir,
nės, kurie įkūrė šias krautu Archer Avė., mokėdami žemų
ves, reikalingumų remti, ir kainų, kuri dabar yra daug
Reikėjo padidinti kapitalų.

1920 metais

SPARTON

EQUASONNE

tapo keleriopai sykių brangesnė. Tuomet Peo-

padidintas kapitalas ir sykiu plės

(Tąsa nuo 2 pusi.)
gi
darbininkai pageidauja
kuomažiau dirbti.
Ir tie ir kiti turi dirbti.
Kad palaikyti šaly gerovę abiems reikalingas
bendras
darbas. Kaip kapitalo atsto
vai naudojasi dideliu pelnu,1
taip darbininkai turi naudo
tis aukštais uždarbiais.
Amerikos komunistai pilna
kosere šaukia, kad šiandie
bolševistinei Rusijai puikiai j
sekasi ir darbininkams ten
gerai gyvenasi. Tad klausi
mas, ko gi jie patys nevyks
ta į tų Rusiją, kur yra taip
gerai gyventi.
Jie to “rojaus” ištolo bijo,
bet kitiems pataria ir kitur
tokį pat “rojų” įvesti. Mat, į
jie patys gautų progos kokį j
laikų patinginiauti, kadir pap
rastų plėšimų priemonėmis. •
Komunistai tegul sveiki vy- j
ksta.į savo socialistiškų “ro
jų”, kokį jiems įkūrė Leni
nas. Gi Amerikos darbininkai
ras priemonių savo gerovei j
susiartinti su kapitalo atsto
vais.
|
Šiandie tarp darbo ir kapi
talo yra dar nemažai nesusi
pratimų. Bet ateity tai visa
bus išlyginta. Komunistų ne-,
laimei daugelis darbininkų
ateity virs kapitalistais.
i
Aguona.

skaičių susilaukdavo kas dienų, ir iš šios antros mažos
krautuvėlės Peoples įstaiga
pastatė didžiausių trobesį ant
4 lotų, padalydama vienų iš
didžiausių ir gražiausių krau
tuvių Brighton Parke.

Įstaiga atidarė čia ant-

MODELIS 931

Nereikalingas
O
Skausmas!
Dabartinėmis dienomis daug žmonių
ima Bayer Asplrin nuo daugelio ma
žų skausmų, ir taip tankiai kaip
jaučia skausmą.

Kodėl ne ? Tai užtikrintas antido
tas nuo daug skausmų. Jis veikia!
Ir Bayer Aspirin tabletai visai ne-’
kenksmingi. Tame jus turite dakta
rų užtikrinimą; jis nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu "persirgti.”
Nelauk, kad galvos skausmas “per
eitų.” Ar kad neuralgija, neuritls ar
net reumatizmas yra tai kas tokio
kuriuos turi perkęsti. Tik daktaras
gali kovoti su tokiais skausmais, bet
jus galit visada pasinaudoti Bayer
Aspirin palengvinimui.

•I
Bayer Aspirin visada yra ir jis
visada pagelbsti. Apsipažink su
jo vartojimų skaitlingumu, ir išveng daug bereikalingų skausmų.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticaciilester Hallcylicactd

ASMENIŠKAI VADOVAUJAMOS 3 EKSKURSIJOS I
Į EUROPĄ KALĖDOMS
Į
Laivu Berlin Gruodžio 7 d. — Laivu Stuttgart Gruodžio |
11 d. ir Laivu Bremen Gruodžio 15 d.

Praleisk Kalėdas savo gimtiniame kaimelyj ir pri
sidėk prie vienos iš mus didžiųjų ekskursijų ant bile
kurio iš minėtų puikių laivų. Trumpiausias kelias yra
per Bremenu.
Keliauk patogiai visu keliu po vadovybe patyrusių

'

• I

’

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu,
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis

M79JS
Mainome ant

jūsų

seno Radio ar Fonografo

Lengvus išmokėjimai

J. F. Sudrik.
3417-21 South Halsted Street

palydovų.

Užsisakyk vietas tuojau pas savo vietinį agentų
arba kreipkis į
NORTH GERMAN LLOYD

130 West Randolph Street

Chicago, III.

MimiiiiiiiimimmimiiiimiiiimmiiiimimiiiimimimimiiiimmiiiiiiimiimimiH

Telefonas Boulevard 4705

d r a o a a a
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tuciją arba į mokyklą dėl nu nurodymus. Dabar šiai įstai įstaigos. Kuomet pasirodė pir
rodymų. Čia jiems buvo ir yra gai priklauso didžiausis kre mutiniai radios — jie buvo
,aiškinama apie įvairias pre ditas iš tų visų lietuvių, kurių neatsakanti, ir kurie žmonės
kes, jų rūšis, jų pastovumų, namai y/a išpuošti kaip pa pirko, tai išmetė daug pinigų.
lietuvių kalba pilnai supran loviai. Jų šeimynos gerėjasi, Bet Peoples krautuvės, žinotama, nes dėl nežinojimo dau kitataučiai grožėjasi ir duo- dūmos, kad radios yra tobuliguma lietuvių mokėjo never- da sau klausimų, kur lietuviai narnos ir greitu laiku nerei
ėiai, pirkdami iš neteisingų gauna taip dailus ir matinius kės beterių ir visokių eliminakrautuvių. Pavyzdžiui, lietu- namų parėdalus — rakandus, torių, jos patarė lietuviams
viui namų darbo rakandai ir ir kas jiem suteikia tas visas laukti, ir tie, kurie laukė, vvilnoniai arba linų drabužiai idėjas?
ra dėkingi šioms krautuvėms.
yra atsibodę ir manoma, kad Ši įstaiga sutaupė lietuviams Dabar, kuomet radios yra pil
tai yra paprasčiausias drabu-įdaug pinigu aut muzikališkų nai ištobulintos ir teikia pasžis. Todėl kitataučiai krautudaiktų ir kitų rakandų
tovų ir pilna užganėdinimų.
Peoples Furniture Kompanijos krautuvė Brighton Parko vininkai, kurie žino lietuviui Kuomet neatsakanti krau- tai šios krautuvės pilnai rekolonijoje, po numeriu 4177-83 Archer Avenue.
įsitikinimų, lietuviui parduo- tuvninkai dažinojo, kad lietu- komenduoja, užlaiko ir parda vatos velour apmuštų se viai labai myli muzikų savo duoda daugumai Chieągos lie
kitataučiai žmonės skaitlingai geresnį patarnavimų ir pil klyčiai setų vietoje vilnono^1 namuose ir kiekvienas geidžia tuvių radibs iš didžiausio palanko, kadangi jie yra persi nų užganėdinimų.
Moliair arba Linen Frieze, įsigyti grojiklį pianų bet ne- sirinkimo vien tik atsakomintikrinę, kad ši krautuvė yra Peoples Furniture Kompanija kuri inedega yra keleriopai žino jų kainų, tai buvo išlu- igų išdirbysčių. Peoples krauatsakomingesnė vieta turėti' gali išlaikyti kompeticiją su brangesnė ir pastovesnė. Bet'pamos dvigubos ir trigubos jtuvės permatė neteisingus išryšius. Nes kiekvienas depar didžiausiomis miesto krautu kuomet lietuviai atsilanko i įkainos už beverčius instru-1 dirbėjų veikimus išdirbinėjivėmis.
tamentas yra prižiūrimas di
Peoples krautuves, jie sužino ' mentus, pakol ši įstaiga pra- me iškimštų seklyčioms setų,
rektorių ir vedėjų šių krau- Ši įstaiga yra užtektinai tikrų teisybę. Taigi Peoples įdėjo platinti tarpe lietuvių nes vidurinė medega ir konstuvių. J. Nakrošis yra gen. i didelė prekių pirkimo jėga, krautuves yra nurodžiusios atsakomų ir žinomų išdirbys- trukcija nėra matoma, Idant
vedėjas šios krautuvės. Jo bet nėra perdidelė priežiūrai, nekuriems išdirbėjams, kaip čių pianus už vienų ir žino- apsaugoti šios įstaigos remėilgi metai patyrimo šiame už neš kiekvienas departamen- ir kokie rakandai yra tinka- mų kainų visiems. Taipgi daug jus nuo apgavysčių, ši įstaisiėmime įtikrina ir patraukia/tas tvarkomas kompanijos na- miausi ir parankiausi žmo- lietuvių sučėdijo daug pinigų gos rėmėjus nuo apgavysčių,
perkančių publikų lankyti šių rių ir jų didžiausia užduotis i nėms, o išdirbėjai sekė šiuos ant radio per patarimų šios ši įstaiga uždėjo nuosavų sek
krautuvę. Dauginantis rėmėjų yra “ekonomija opera vinie”.
skaičiui kas dienų Peoples ir tas saugus ir ekonomiškas
Furniture Kompanija yra di-įveikimas ir prižiūrėjimas sunuo
10%
iki
džiausia lietuvių pirklybinė’.taupo
•20% išlaidų prieš kitas panaįstaiga.
Ir kodėl?
\ šias krautuves. Tatai gi da-'
Peoples Furniture Kompa-įleidžia šios Įstaigos kostumenijos turtas siekia virš % mi- riams pasinaudoti šiuo nuo

lijono dolerių. Šis turtas, ar šimčiu, — ir kada Peoples
ba kapitalinė jėga, nėra už Furniture stojo kompeticijon
augintas iš didelių uždarbių, su didžiausiomis miesto krau
bet yra sumokėtas kompani tuvėmis, — tai Peoples su
jos šėrininkų, ir spartus au mušė anas ir pateikė žemesnę
gimas šios įstaigos į kapitali kainų ant tokių pat prekių, ir
nę jėgų yra užsitikėjimas tų kaip faktas, Peoples Furnitu
žmonių, kurie perka Peoples re Kompanija aprūpino di
Furniture Kompanijos Šerus. džiausias Chieągos lietuvių
Nes jie mato, kad jų .investa- įstaigų namus tinkamais ra
vimas yra užtikrintas ip'jlė kandais ir t. t. Dauguma mo
daro didžiai naudingų darbų kyklų, svetainių, apartment
lietuviams. Todėl kompanija buildingų, klebonijos, viešbu
turi tūkstančius rėmėjų be jo- tis, vienuolynai ir krautuvės
kių pavydų, nes čia nėra pri-Į yra aprūpinta rakandais, kauvatiškas biznis čia yra biznis i rais ir muzikaliais dalykais
per šių Įstaigų. Kode! ? Taip
visų dėl visų.
Be to, šis tinkamai reikalin gi privatiški žmonės iš viso
gas kapitalas ir didelė biznio kių luomų, kurie palygino, vi
apyvarta suteikia jėgų Peo suomet rado žemesnes kainas
ples Furniture Kompanijai ir geresnes išlygas šiose krau
pirkėjams eiti j marketus, tuvėse ir patapo daug tūks
kur tik galima rasti naujau tančių jų pastoviais rėmėjais.
sias, tinkamiausias ir verčia- Dauguma lietuvių kreipėsi j
sias prekes, kad užpildyti šias' šitų įstaigą ne kaip į papraskrautuves. Todėl ši įstaiga y-j tas krautuves, bet kaip i
instituciją-mokyklą.
ra ir gali būti didžiausia, nes
žmonės turi įtekme i ja arba, Dauguma ateivių lietuvių
į jos vedėjus. Tie žmonės, ku-j pirmiau neturėjusių progos
rie remia šių įstaigų pinigiš-Į gyventi miestuose ir nežinokai, gauna sau tinkamų nuo-,'jusiu progos, kaip tinkašimtį; tie, kurie remia pir-linai reikia aprūpinti rakankiniais, yra užtikrinti gauti į Jais savo kambarius, kreipėvisuomet pilnų dolerio vertę,Įsi i šių Įstaigų, kaip į insti
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Richmond St. & Archer Avė.
Peoples Furniture Kompanijos nuosava seklyčių setams
dirbtuvė, kurioje dėl geresnio užganėdijimo setų pirkėjų vra išdirbinėjama geresnės rųšies setai.
cor.

lyčioms setų dirbtuvę, kame' vedamas Peoples Furniture
yra išdirbinėjama seklyčioms Kompanijos, teikia garbę ir
setai iš parinktos medegos į naudų visai lietuvių tautai.
patyrusių ir atsakančių ra Ši grynai lietuviška pirklybi
nė įstaiga duoda mum garbę
kandų dirbėjų.
Peoples Furniture Kompanija pasigirti, kad ir mes lietu
yra užsitarnavus ir verta užsi- viai turime stambių pirklytikėjimo kiekvieno lietuvio bų. Ji mus mokina, ji remia
Kiekvienas skaitytojas iš' medžiagiškai ir morališkai vi
virš minėtų mano išsireiškimų j sus musų tautos reikalus.
gali gauti supratimų, kad pa-1 Musų draugijų, kliubų ir pa(Pabaiga ant 5-to pusi.)
našus biznis, kaip kad yra

Ilicliniaifs Clotlies
Established 1879

Richman’s budai yra lygiai nepaprasti,
kaipir Richman’s drabužiai. Mes gami
name tūkstančius siutų ir overkočių
kasdien. Tą padarome savose dirbtuvė
se...parduodame juos per savo 40 storų
be perkupčio pelno. Daugis leidžia var
toti brangų materijolų...duoda galimy
bę nustatyti geriausias madas ir gabiausį pasiuvimų...duoda jums stailės, pritai
kymų ir gerumų neprieinamų kitu budu
už $22.50.

SIUTAI., vilnoniai, twists, škotiškų avių vilnų ir kačtnirinių visokiose sportiš
kose stailese vyrams ir vaikinams... vė
liausių spalvų - juosvu, melsvų, pilkų
ir mėlynų...tokių didžių, kad pritaikoma
visokiems...augštiems, žemiems, plo
niems, diktiems ir reguleriškiems vyrams
ir vaikinams.

OVERKOČIAI.. .puošnus iš kuprių
plaukų ir lamos vilnų sumaišytų spalvo
se rausvų, pilku ir mėlynų...vilnonių,
kvalduotu, herringbones ir gerų dažų,
naujausių spalvų gražiai įaustų.

Bile siutas, overkotis, ar Tuxedo siutas
jums atseis už vienų ir tų pat kainų

^32—
THE

RICHMAN

BROTHERS

V-

•

COMPANY

RICHMAN’S VIENATINIS CHICAGOJ STORAS
Rauples Furniture Kompanijos direktoriai, valdybos na
riai ir svarbiausi pirklvbos vedėjai. Sėdintieji iš kairės j
dešinę — V. Alakavetzkas, J. Nakrošis, M. Kežas, J. A. Kru- '•
kas. Stovintieji iš kairės j dešinę — S. Krukas, D. Šimaitis, į
A. lapenas. •
. |

114-18 SO. STATE STREET
PRIEŠAIS

PALMER

HOUSE

~

1

-W~'
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niekuomet nėra tiek buvę į Phone Armitage 2822
žmonių, kaip šiuo atveju. Bu
Ofiso Tel. Vlctory 8687
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1989
vo taipgi ir šokiai. “Bunco”
4601 South Ashland Avenue
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374
1145 MILWAUKEE AVENUE
legija greičiau sau įsigytų tin komisijų sudarė šie asmenys: Valandos:
Telefonas Boulevard 7810
12 Iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Res.
6641
South
Albany
Avenue
M. Abrainavičiutė, S. Vasi
Seredos vakare uždaryta
kainus rūmus.
Tol. Prospect 1930
Nedėlioj pagal sutarti
Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 Iki S
liauskaitė, Tuinonytė: 8. Ra
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
dieną, lr 6:80 11d 9:80 vakare
Rockfordiečiui
lietuviai,
8133 S. HALSTED STREET
Naujoji mūsų mokykla ren kauskas, Tiškus, Šlikas.
Antras ofisas ir Rezidencija
j
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
nors turi dabar daug savo giasi
Res. tel. Van Buren 68S8
iškilmingai pasivesti Barbė aliumnieeiains f ir
6504 8. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
svarbių reikalų, daug išlaidų, Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai darbščiai komisijai už gražų
Ofise Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 7-9
— vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Del Prašalinimo Šalčio
statant bažnyčių ir mokyklų, darant Jos intronizacijų per pasidarbavimų. Pelno liko apiet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Midvmy 5 51J
Šventadieniais patai sutarimąnepamiršo ir kitų svarbių da Kristaus Karaliaus šventę, jei pie $60.00.
Kas yra tas T. A. D. t
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS
lykų.
T. A. B. yra liuosuojantis, Balte MM 1579 MUrraukee Avė.
J tik suspės.
Tel. Brunawlck 9624
Tel. Canal 6764
Republic 8464
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sužinoję apie busimų Ber Mokykla paaugus gerokai. Aliumniečių kuopos valdy valantis ir taisantis vidurius
Oakley
Avenue
lr
24-tas
Street
nuo 2 Iki 7:29 vai. vak
naičių Kolegijos Rėmėjų sei-1 Mokinių skaičius persirito per boj įvyko atmainų. Delei mo vaistas, T. A. B. tūkstančiai Valandos;
Telef. Canal 1713-0241
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki t vai.
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėlials
mų, susitarė jį pasveikinti ir šimtų. Toliau, reikia tikėtis, kslo, negalėdama toliau eiti žmonių vartoja, o nlilionai jpo pletųIr Ketvertais vakare
savo aukomis paremti.
GYDYTOJAS,
bus geriau.
, raštininkės pareigų, atsisakė dar nežino.
CHIRURGAS
Ofiso Tel. Canal 2118
Am. L. R. Kat. Federacijos
p. Žukauskaitė ir jos vietų
Namų Tel. lafayette 9998
Jeigu arti nėra galima gauIR OBSTETRIKAS
vietinis skyrius prie sveikinilš senosįos niusų bažnytėlės užėmė p. M. Abramavičiutė.
li, tai kreipkitės po num. J
Gydo staigias ir chroniškas ligas
mo pridėjo $10.00; Šv. Petro nekurie daiktai ima nykti, Kuopos susirinkimai daromi
vyrų. moterų lr valkų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
5221 So. Halsted Street
ir Povylo draugija — $5.00 is Vienas altorėlis jau iškraus- kas antrų pirmadienį. Proto
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
Chicago, UI.
savo iždo/ o jos nariai — Pr. tylas į busimų Seserų moky- kolai rašomi lietuviškai. Rei
Kertė So. Wostorn Avenue
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
Tel. Boulevard 6631
Krisčiunas, A. Rupšis ir L. tojų koplytėlę. Antras alto- kia išreikšti padėkų musų
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
NAMAI:
Nedėliomis
ir seredomis tik
k
Trepkus p $1.00, M. Veiverio- rįus |)US tuojaus keliamas i vargonininkui S. Rakauskui
Tel. Canal 2330
iškalno susitarus
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
4193 ARCHER AVĖ.
nė, J.. Blaškevičia, P. Paže-! naujųjų bažnyčių. 'Ten jis dar už aktyvų kuopoj dalyvavimų Sakramentų Leonas Luckus
Nedelioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
su Antanina Povilaite.
rienė, J. Zubinas, V. Misliu-, turės kiek laiko patarnauti, i- ir nuolatinę pagelbą.
.
,
,
„
iValandM; forleS pietus pagal sutarti.
Ir X-RAY
X Kad žinotumėt, Sv. Kry-i„Namuose 2-4 po plet, ofise 9-8 v. v.
A. Gorainius.
nas po mažiau — sudėjo ki-,
susiorganizuos užtektinas
Ofiso Tel. Vietory 6898
2130 ĮVEST 22nd STREET
i žiaus bažn. Dirnmvonė bus
tus $5.00 — viso $10.00.
į “altorių fondas” naujiems į- _ ___ _ .... .
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
. .
A
. Įlapkr. 18 d., o Misijos prasiMoterų Sų-gos vietinė kuo- į sigyti.
Tel. Hemlock 8191
pa iš iždo $5.00, o jos narės
Tel. Lafayette 6798
Parapijos jaunuomenė, alto' CHICAGOTE ,dįs inPkr-24 d*
X
Kas
iš
augesnių
arba
is
Koverienė, Valiulienė, Kut- lių fondų” jau pusėtinai iš-į
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
toliau norėtų lapkr. 18 d. pri
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
linkienė po $1.00, Naujunienė, augino, bet šio dar neužten- Į
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS
RADIO ŽŽŽ.
Valku lr visų chroniškų Ilgų
imti Sutvirtinimo Sakramen
Vasiliauskienė, Malinauskienė ka, norint gražius altorius i-1
2485 West 69 Street
________
Ofisas 3102 So. Halstel. St. Chicago ' Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
ir Keliotienė po 50c. — sudė sitaisyti. Bet kaip atsirado j Town of Lake. — Moterys tų — Dirmavonę, prašomi su Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 9—9
arti 81st Street
I
~
...
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office;
44
o9
S.
California
Avė.
sirinkti
k
spalių
25
d.,
Šv.
jo $5.00 — viso $10.00.
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet,
brangesni dalykai, atsiras ir įr mergaitės organizuojasi,
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Nedėlioję pagal sutarti
Kryžiaus par. salėje po Ro
Visiems tiems žmonėms la altoriai.
su(jarįus gerą rinkliavų
10-12.
žančiaus pamaldų.
bai rupi, kad Bernaičių Kc------------ ~
; spalių 27 d. seserų PrancišRockforde darbai eina ga- kįe£įų naudai. Tokiam tiksNAUJI ĮTAISYMAI.
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
na
silpnai.
Užmokesčiai
darlni
verta
pasi(lar
b
U
oti
ir
pri-'
ADVOKATAI:
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Kenwood 5107
bininkams nedideli.
Neku- sįęĮeti
X — Spinduliai
Brighton Park. — Gerašir
Ofisas 2201 West 22nd Btreef
rioms
šeimynoms
gana
sun,
T
*•
m ••
ir
....
X Nors čia Marijonų Ko džiai šios kolonijos žmonės į- Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8228
... ,, .. ,
JOHN B. BORDEN kiai eina su pragyvenimu.
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
1 °
legijos Rėmėjų skyrius apmi taisė parapijai gražų, raudonų nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Avenue
Tel. Republic 7888
(John Bagdzhuias Borden)
ręs, tačiau girdėjau, jog ir arnotų, baltų kapų ir velioną šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. ▼.
Kaip seniau buvo pilna lie
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
iš Town of Lake bus atstovų •prie palaiminimo Šv. Sakra
ADVOKATAS
tuviškų saliunų, taip dabar
Kolegijos Rėmėjų Seime, ku mento. Už tai tiems gerašir Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5912
105 W. Adams St. Rm. 2117 Rockforde pilna
lietuviškų
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8889
ris įvyks spalių 27 d., Aušros džiams žmonėms kun. Pr. Vai
OFISAI:
Telephone Randolph 8737
“pulruimių”.
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Vartų par. salėje.
tukaitis (dabartinis parapijos
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-8. Blvd.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
♦
Daug tėvų verkte verkia,
2464 80? HALSTED STREET
Tel.
Cicero
662
Tel.
Kedzie 2430-2461
X Labdarių Sąjungos Sei administratorius) yra labai Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
kad tuose “pulruimiuose” jų
Telephone Roosevelt 0090
pietų
lr
6
iki
8
vai.
vakare
Gydytojas ir Chirurgas
mas įvyks lapkričio 24 d., Gi dėkingas.
Res. 8201 S. WALLACE STREET
Rąžote: 8 Iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9800 vaikai praranda savo uždar
mimo P. Šv. pftr. salėje. Tik Keletas dienų atgal pas kun.
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas lr Chirurgas
bius, dorų, tikėjimų ir išvir
Rezidencija 8600 S. Arteslan Avė.
kų atgijusiai 1 Labd. Sų gos Vaitukaitį lankėsi gerb. kun.
sta neaiškiais “nakties pauk
Valandos. 11 ryto Iki B po pietų
OPTEMITRISTAI REZIDENCIJA
kp. taipgi priseina pasirūpin Petrauskas, kų tik atvykęs iš
8 iki 8:80 vakare
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
ščiais”.
Tel. Cicero 2888
Susitarus
ti dalyvauti tame seime.
Lietuvos, garsus pamokslinin
Rockforde užaugusios jau
LIETUVIS ADVOKATAS
X Neužmirškite,
Labd. kas — misijon ierius ir įžymus
nuomenės
yra
daug,
bet
jos
DENTISTA I
2221 West 22nd Street
Sų-gos 1 kp. susirinkimas bus rašytojas.
žymi dalis yra labai neaiškios
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Arti Leavitt Street
spalių 29 d., par. salėje. Vi Šiomis dienomis šios kolo
spalvos. Atsiranda iš tos tar
Office
Boulevard
7042
Telefonas Canal 2552
si kviečiami ateiti ir prisidė nijos žmonės plačiai kalba
4729 S. Ashland Avė.
po ir tokių, kurie labai gadi
apie
Marijonų
Kolegijos
Rė

ti
prie
tos
organizacijos.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va na lietuvių vardų.
SPECLJALISTAS
mėjų
Seimų
ir
draugijos
ren

X
Spalių
26
d.
Šv.
Kry

Džiovų,
Moterų lr Vyrų Ligų
kare. Seredomis ir PėtnyčioDabar jaunuomenės dalis
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
ka
savo
atstovus.
Tat
iš
to
žiaus
bažnyčioje
priims.
Mo

mis nuo 9 iki 6.
'■ •
stojo į rimtų darbų. Ji daly
pietų: 7—8:80 vakare
4645 So. Ashland Avenue
terystės Sakramentų Stanislo galima spėti, kad Brighton
Nedėliomis 10 Iki 13
LIETUVIS
AKIŲ
vauja ir lietuvių ir amerikie
Ant Zaleskio Aptiekos
TELEFONAS MIUWAY 2889
vas Rudis su Marijona Ja- parko katalikiškos organizaci
SPECIALISTAS
čių visuomeniniame veikime.
jos bus atsakančiai Seime re
ruckaite.
Tel. Canal 6222
Palengvins aklų įtempimą
kuris
Yra vilties, kad rimtesnieji
Tel. Boulevard 1401
X Spalių 27 d. Šv. Kry prezentuojamos.
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
vuikinai ir merginos palinks
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
(Juozas J. Grišius)
Rap.
žiaus bažn. Ims Moterystės
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
šių pusėn.
?!
DENTISTAS
sau kreivas akis, nuimu cataractua

AMERIKOJE

DR. W. F. KALISZ

DR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

BOGKFORD, 1L

DR. J. P. POŠKA

IMK T. A. D.

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIš

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. ŪOWIAT

■

'

—

a

■ ■
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JOHN KUGHINSKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

JOSEPH J. GRISH

DR. G. I. BLOŽIS

ADVOKATAS

Raporteris.

Atitaisau trumpą regystą ir tolimą
regystą.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

4631 S. Ashland Ąve. (2 lubos)
Telef.

Boulevard

2800

ROSELAND, HL

RESIDENCIJA:
6815 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9722

žinutės.
Š. m. 14 d. Visų šventų pa
rapijos aliuniniečiai turėjo'
“bunco party”. Pelnas buvo!
skiriamas pusiau su parapija, i
“Bunco” puikiai pavyko ir,1

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950 ir 6377

Specialė atyda atkreipiama mokyĮklos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

KALĖDINIO KLIUBO ČEKIAI GREIT
BUS GATAVI

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt

St)

*

PEOPLES FURNITURE

Rooms 928 Ir 935
Tel. Franklin 4177

CO.

■ ■■!m» ■ n■

Telephone

i

Central

■■

i

—

1926

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8718
▼et nuo * iki t vai, vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So La Seile St-. Rw,m 2001
Randolph 0881-0882 Vai. 9-6
' Vakarais
8241 SO. MALSTED STREET
TeL Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėllo lr
Pėtnyčlos

Tel.

(Tąsa nuo 4 pusi.)
rupijų atstovai lanko šių js-!
taigų dėl paramos. Jie neat
stumia, jie remia musų užma
nymu^. Todėl ir mes remkime
Peoples Furniture Kompani
jų, nes kiek pažįstu šių įs
taigų ir kitus panašius biz
nius, tui nežinau, kur ir kas
galėtų teikti lietuviams geres
nį užganėdijimų; ne kad ši
įstaiga. Baigdamas rašyti ve
liju, kad ši įstaiga, apvaikš
čiodama 15 metų sukaktuves,
galėtų gėrėtis 2-jų milijonų^
metine biznio apyvarta.

Jau beliko trys savaitės iki bus pa
baigti mokesčiai šių metų Kalėdinio Kliu
bo Sąskaitom

Žiūrėk, kad ateitum ir užsimokėtum
laiku, kad nepružudytum nuošimčių ant
padėtų pinigų.

PontrQlMANUFACTUWNGRanl<
Uulllldl DISTRICT DdlIR

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

Valandos:

■£
Yj

DR. A, i. OU861N
Lietuvis Dentistas
1»79 MILWAUKEE AVENUB
Valandos; 9-11. 1-1, 9-9:99
Sekmadieniais lr trečiadieniais
pagal susitarimą.

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

p.

p.

16

.J

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

,1025 WB8T 18 STREET
Boulevard 7589
Rcz.

Hemlock

7891

VALANDOS: Nue 19 — 19 plotų lr
nuo 6 Iki f:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8119 Rez. 8o. Sttora
2238, arba Randolph 6800,

DR. A. P. KAZLAUSKIS
4712 So. Ashland Avenue

1801 Sonth Ashland Avenue

Nuo 2 — 4
7—9 vakare

4193 Archer Avenue

DENTISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

Akušeris

Gydo stalgias
lr chroniškas 11gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausios metodus X-Ray lr kitokius

Tel. LafaystU 6819

Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

TRUSTIN6 KOMPANIJA

Ir

OR. HERZMAN

Tel. Brnnenrlek 9894

OPTOMETRISTAS
✓f

Chirurgas

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare

Miesto Ofise Pagal Sutartį:

127 N. Dearborn Street

DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas,

Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg., komp. 18 St 9 aukštas
Pastebėklt mano iMkabaa
LIETUVE DENTIKTfc
Valandos nuo 9:99 ryto Iki 8:19 90X-Ray
koro. Seredomis nuo 9:99 Iki 19 r.
2137 S. CICERO, AV. CICERO. ILL.
ryta. Nedėliomis nėra eklrtų
Valandos: 9-12 A. M. 8-8. 7-9 P. M.
valandų. Room t.
Trečladleua pūgai trutarhna
Phone Ganai 9618

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel.

Plaza 8200

U

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki M po pietų, _____

.2 i

I

Pęnktadienis, Spalio 25? 1929

■" X
kimas įvyks penktadieny, spa nuvežė ir parvežė daug žmo
Po atkalbėtos maldos ir per ir pąraplj4& ‘Čhoro nariai,
CHICAGO
skaityto protokolo, pradėta 1) Dialogas — daina, 2) mu lių 25 d., 1929 m., 7:30 vai. nių; p. J. Eudeikiui (grabozikalė
introdukcija, daina vakare, Gimimo Panelės Šv. riui) už 300 rožių, kuriomis
skyrių raportai.
bankiete stalai buvo papuošVisi sk. smarkiai darbuojasi ‘‘Naktis svajonių” ir drama mokyklos kambaryje.
X “Draugas” kalbės ir
WEST SIDE NAUJITNOS.
Fune-'Į
Visos
narės
kviečiamos
at

pasisekimu
busimo
bazaro.
“
Vagis
”
;
išeinant
ti; už nuolaidas ir dovanas
‘ ‘ Draugo ’ ’ prieteliąi artistai
X Aušros Vartų bažnyčioje per radio iš KYW stoties' kuris įvyks lapkričio 24 d. ii ral March”. 3) drama “Drau silankyti, nes yra daug svar visiems “bučeriams” ir duon
kepiams, p. Kraučiunams, p.
už a. a. Oną Pocienę, kaipo duos puikų programą trečia- baigsis “Thanksgiving day . gas” ir daina “Meilė”. 4) Ka- bių daiktų svarstymui.
,
Valdyba.
K. Burui, p. Paukštams, p.
Vieni skyriai renka darbi- ininkrėtis ir daina arba prolo
dvasinius vainikus, dar pa dienią vakarais tuojau po 9
Kinčinams, p. Kupečiams, p.
ninkes bazarui, aukoja daug gas — komedija: “Tarnas įaukojo šv. Mišias Jonas Krot- vai.
PADĖKA.
Levickiams, p. Pivariunama,
X Ateinančiame sekmadie- gražių dovanų laimėjimui. Ki painiojo”. 5) choras dainuoja
kus, B. ir S. Lenkauskai ir
-----------p. Urbeliams; kompanijoms
nyje, kuriame bus švenčiama ti sk. rengia vakarėlius, kurie patriotines dainas. Tarpuose
kunigai Marijonai.
Town of Lake. — Rengė-'už dovanas; p. J. Obertai už
X Aušros Vartų klebonas Kristaus Karaliaus naujoji visą pelną skyria bazarui. muzikos Šmoteliai bei dainelės.
su namų kolekta antradienyje šventė, Aušros Vartų bažny Malonu girdėti, kad toks gra Veikiantieji asmenys: M. jai Šv. Kryžiaus par. Sidab-i gėlių bukietą; visiems prorinio Jubilėjaus bankieto, ku-*gramoje dalyvavusiems: šv.
ir trečiadienyje atsilankė pas čioje per šv. Mišias 9 valandą žus ir sutartinas darbas eina. Stulgaitė, V. Simonaitis, S.
ris įvyko spalių 13 d., š. m., J Cecilijos chorui, choristams
lietuvius gyvenančius tarpe ir per sumą bus daromas iš-!^ai kurie skyriai žymiai au- Mockaitė, B. Kastėnas, B.
narių skaičiumi. I avyz- Stulgaitė* J. Kareiva, K. Šim Černausko povilione, dėkoja ir choro vadui p. V. Daukšai,
Blue Island, 24 str.? Oakley kiliningas pasiaukojimo aktas £a
(šv. Jėzaus Širdžiai.
(k;>ui 2-sis. Iždininkė atvežė kus, E. Mockaitė, C. Svencis- me visiems, dėl kurių prisidė solistams p. A. Čapui, p. T.
ir Leavitt.
X Westsidės Petručių šeimy
*43’°° su virfi* Kiti laikc kas, J. Gudas, E. Ramašaus- jimo ar pasidarbavimo džiau Kušleikai, visiems kalbėto
giamės bankieto pasisekimu. jams ; patarnautojams prie
na turi didelio liūdesio dū paslaptį neišduodami nariij kaitė ir keletas kitų.
GRABORIAls
Dėkojame visiems tikietų stalų N. P. P. Š. Sodalicijos
liai savo giminaičio Ferdinan skaičiaus. Visa žada pranešti j Minėtieji asmenys savo da| lis rūpestingai atlieka ir ar- platintojams;' visiems aukoto mergaitėms ir Š. V. draugijos
do Dulinskio mirties, bet kar vajaus pabaigoj.
jams, k. v. p. Norkui, p. Druk- vaikinams; p. Černauskams už
tu jaučia ir nepaprasto susi Kaikurie skyriai lig šiol da,tistižkai atvaidina. Didelės
raminimo, kad P. Petručiui pa nepasirūpino naujų narių su-j kritikos žvilgsnį mesti neten-, teniui ir p. Madžejauskui už salę ir pagaminimus, vakaro
rasti, bet ir jie žada nepasi-’ka. Kitaip sakant, artistai beįšokus, kurie be atlyginimo vedėjui p. J. J. Eliui, visiems
Lietuvis Graborius
vyko a. a. Ferdinandui pada
Patarnauja
laido
svečiams ir prieteliams, kurie
tuvėse kuoplglausla.
ryti didelį dvasinį patarnavi likti. Reikia atminti, kad va- mėgėjai yra tinkamai prisiren
Reikale meldžiu at
dalyvavo Šv. Kryžiaus par.
sišaukti,
o
nuuo
mą, pakviečiant jam kunigą jus tęsis tik iki Naujų Metų. gę. Taigi, verta kaip jauniems,
darbu busite užgssu šv. Sakramentais, kurių Nedaug laiko beliko. Užtat taip seniems Šią vaidylų gru
nedlntl.
f'5-"
Tel. Roosevelt JEI B
jisai norėjo, bet nebuvo kam turime sukrusti, išauginti mu pę pamatyti lošiant; nevien
arba 2616
MODERNIŠKAS TEATRAS
jį aprūpinti. Petručių šeimyna sų organizaciją dešimtį kartų sykį, bet ir pakartotinai atsi2314 Vv. 23rd Piaee
Chicago. HL
3140 So. Halsted St.
už velionį Aušros Vartų baž didesnę negu kad dabar turi-(lankančius svečius patenkins,
3518 So. Halsted Str.
me.
Pritraukime
bent
tas
šeiKurie
turėjo
progos
būti
liūnyčioje paaukojo calunavas
Gražiausias Teatras Chieagoj
PĖTN. ir SUBATOJ
mas,
kurių
vaikučius
mokina
dininkais
Šių
vaidinimų,
nošv. Mišias.
Spalio 25 ir 26
PĖTN. ir SUBATOJ
sesutės, tai jau turėsime ne l iai lankysis su pasitenkinimu
“HOLD YOUR MAN”
Spalio 25 ir 26
mažą naudą.
juos atkartojant.
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
Dalyvauja Laura Laplante
“WHISPERING WINDS”
Raportą iš Federacijos Ap.
CHICAGOJE
‘Toji teatralė grupė su vai Labai juokingas paveikslas,
DARBUOTĖS.
Dalyvauja Patsy Rutli Mil
Laidotuvėse
pa
kurį išdavė O. Aleliunienė.
dinimais būtų įdomu sykiu ii
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
Išrinkta penkios atstovės į naudinga matyti visose lietu kur rodoma, kaip moteris ler ir Malcolm McGregor.
todėl, kad priklau- I Spalių 24 d. įvyko mėnesinis
privalo palaikyti vyro meilę.
Vitaphone Vodevilio aktai
sau prie arabų iš- į Akademi jos Rėmėjų Dr-jos Marijonų Kolegijos Rėmėjų vių kolonijose apsilankant.
dlrbvstes.
i
u-tu
Kalbantieji paveikslai, dai
op.’sas
(Centro susirinkimas Vienio- 3 Seimą, kuris įvyks spalių
Tuosyk, visi kviečiami at NAUJAUSIO IŠRADIMO
nos, muzika, pasaulio žinios.
2 i d., Aušros Vartų par. są- vykti į Brighton Park tuos ĮVITAPHONE
Tel.
Canal
6174 f ly™. KaiP VISUOmet, taip K
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
I^HaSed str^i^į kartą atstovių susirinko lėj.
domius vaidinimus pamatyti
Kalbantieji Paveikslai
Baigiant susirinkimą gerb. ir pasigerėti liauja vaidylų
Tei. victory 4088 pilnas kambarys.
Graži Muzika
sesutė Rita dėkojo rėmėjoms grupe ateinantį sekmadienį.
tu jų nuoširdžia darbuot?
Simpatiškas —
Viską matęs.
ANT RENDOS
MIRTIES SUKAKTUVĖS
vienuolyno naudai,
Mandagus —
5 gražus, saulėti, patogus Savininkas R. Andrellunas
j Sesutės visuomet atmena
GRASUS BALIUS.
(Geresnis ir Piges;kambariai su nedideliu storu.
^ėmėjas savo maldose pas
Užlaikau visokių auk>
■ĮttjA/ i* 1 •
'nis už kitų patar
Gera vieta ištaiginiams daik
ainių ir sidabrinių dalAukščiausiąjį.
, ktų. vėliausios mados
navimas.
Dievo Apveizdos Par. — tams ir ypatingai vaikų aprėradio. pianų rolių, re
Pasibaigus
susirinkimui, Susivienijime Brolių ir Seserį} dalams.
kordų lr t-t.
Taisau
FRANCIŠKUS
laikrodžius lr mualkos
gerb. pirm. p. Ant. Nausėdie Lietuvių draugija rengia gra 1445 So. 49 Ave. Cicero, UI.
instrumentus.
TELECKIS
nė pranešė rėmėjoms liūdną žų vakarą spalio 27 d., Dievo
mirė sausio 21 d., 1925 me
PAGRABŲ VEDĖJAI
2650 West 63rd St. Chicago.
žinią, kad mirė a. a. Ona Po Apveizdos parapijos senoje
tuose, gimęs Lietuvoj, Kražių
Išvažiuojame į pietus; turi
Didysis Ofisas:
Telefonas HEMLOCK 8(80
parapijos, l’abutkalnių kaimas.
cienė, dainininkė artistė. Su svetainėje, 7. valandą vakare. me parduoti 4 kambarių puoš
4605-07 So. Hermitage Ave. , t
Taipgi
Tel. Yards 1741 lr 1742
sirinkusios apgailestaudanios Kas tą vakari} išpildys apli nius rakandus, kaip naujus, BRIDGEPORT KNITTING
JUOZAPAS
SKYRIUS
ir išreikšdamos širdingos už kaciją, moterys ar vyrai, bus vartotus tik 60 dienų. Už $550
SHOP
4447 So. Fairfield Avenue
UVILIUŠIS
Neriam
vilnonius
sveterius — sto
uojautos vedamos gerb. sesu veltui' priimami į draugiją. gausit 9 tūbų screen grid ra
SKYRIUS
mirė kovo 21 d., 1927 metuose,
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan1,
’
1410 So. 49 Ct, Cicero
gimęs Lietuvoj.
tės. Kitos už Onos sielą su Dėlto kviečiame visus 18 ko dio, 3 šmotų Frieze parlo- čiakas. Parduodam pigiai. Neriam
Tel. Cicero ?794
Spalio 26 d. 1929, 8 vai. ry
sulig užsakymų naujus sveterius ir
kalbėjo tris poterius.
to atsibus gedulingos pamal
lonijos lietuvius aėiti pasi rians siutą, du 9x12 AVilton taisome senus. Vilnonios gijos dėl
SKYRIUS
dos už velionių sielas, šv. Kry
ir vilnonės materijos dcl
3201 Auburn Avenue
Koreip.
linksminti prie grii Jos orkes- divonus, 8 šmotų riešuto me narinių
žiaus parapijos bažnyčioj, o po
kelnių vyrams ir vaikams. AtsilanTe.. Boulevard 3201
pamaldų giminės, draugai ir
ir įsitikrinkit musų prekių ge
- t troš,. kuriai yądoyi tis musų džio valgyklos sintą, 4 šmo kyklt
pažįstami kviečiami atsilanky
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
DAINOS,
VAIDINIMAI.
ti į namus po numeriu 4601
draugas K^ekščiunąsĮ.
tų mieg-kambario siutas su Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
Phone Boulevard 4139
So. Paulina Street, o 2 vai. po
Visiems gerbs valios lietu-' springsais ir madracais, 5 tų-Siunčiam užsakymus į kitus mies
piet iškilmingai kūnai bus per
kelti J lota Šv. Kazimiero ka
Brighton Park. — Nekalto, viąnifc reiktų Vakaras parem šmotų pusryčių setas, lempa, tus.
,
pinėse.
•
F.
SELEMONAVIČIUS
Prasidėjimo Panelės Šv. para ti, nes draugystė yra daug veidrodis, aliejiniai paveiks
Kunigas
atiduos paskutinį
St. Prie Normai Ave.
patarnavimą,
o po iškilmių
pijos svetainėje, spalių 27 d., geri} darbų tttiiltusi, kaip pa lai, indai, maži divonai, vis 504 W. 33rd
GRABORIUS
Tel. Victory 3486
vėl visi prašoimi grįžti į na
mus 4601 So. Paulina Street.
įvyks puikūs vaidinimai stt rapijai, taip if tautai ir pri kas už $550. Parduodame ir
lfusų patarnavimas
Lieka nuliūdusį:
JOHN SLEGAITIS
visuomet sąžiningas lr
Moteris Mikalina Telcckicnėdainomis.
Pradžia
pusė
po
7
sidėjus
aukomis.
skyrium.
Pristatysim.
nebrangus, nes neturi
Graliam Paige Automobilių
Villušlenė ir vaikai
me Išlaidų užlaikymui
vai. vakare. Vaidinimus bei
J. Blankus,
8228 Maryland Avenue
Pardavėjas.
įkyrių.
dainas išpildys teatro mėgėjai
Pirmininkas. lst Apt. arti Cottage Grove ARCHER MOTOR SALES
Nauja, graži ko
Ave. Tel. Stewart 1875
610 West 35 Street
I. J. Z O L P
plyčia dykai.

Sidabrinio Jubilėjaus bankie
te. Ant galo dėkojame vi
siems, kurių čia neišvardinonie, bet kuom nors prisidėjo
ar parėmė kalbamą bankietą!
Rengimo Komitetas.
Del geriausios rųfiies

‘ir patarnavimo, fiauklt
green valley
PRODUCTS
Olsells Šviežių kiauti
nių. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1819

3,

S. D. LACIIAWIGZ

MILDA

Ramova

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą lr Saitą vandenį. La
bai
geras
daiktas
dcl
kuknios.

Tik ........ ..........................................

Balto ąžuolo bačkutė Sešais lan
kais išdeginta.
10 Gal.
..................................... $3.19
6 Gal.................................................. $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas
ly
žalias
su smala ir
vinims.
Rolls ................................................. $1.98
PRI8TATOM VISUR

JOHN DERINGIS

J. F. RADZIUS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

A.

J. r EUDEIKIS KOMP.

A. MASALSKIS

3307 Auburn Avenue

1650 West 46th Street

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojaa
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
pa tari . a vimą.

f

Kampas 4(th lr Paulina Sta
Tel. Blvd. 6203
Nulludlmo valandoje kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu almpatlfikal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
tykai.

BUTKUS

Palairnavlmas
visose Chica
gos dalyse lr
priemiesf uose.
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St
Victory 408 889

UNDERTAKING CO.
P.

B. Had’.ey Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3161

Telefonas Yards 11 SS

4424

So.

Rockwell

St.

Vlrglnla 1290

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas:
4»»3 R. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard >277

PRANEŠIMAI.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJA8

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

Tel. Yards 0699

BRIDGEPORTAS

PRANCIŠKUS
ALEKNA
Mlrfi Spalio 24, 1929 m. 3:00
vai. po pietų 60 metų amžiaus
Kilo ifi Aleksandravo Apskr.,
Onufikio par. Didsavlo Kaimo.
Amerikoje ifigyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudlme
moterį Karoliną,
sūnų Joną.
2 dukterį Vincę
lr
Emiliją,
marčią Eleonorą, brolio sūnų
Nikodemą Alekną, o Lietuvoj
2 broliu Antaną ir Benediktą.
Kūnas pafiarvotas 8240 W.
Evergreen Ave.
Laidotuves Jvyks Pirmadie
nyje, Spalio 28 Ifi namų 8 vai.
bus
atlydėtas j S v. Mykolo
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažystamus
dalyvauti filose laidotuvėse.
Nubudę Moteris Hunus, Duk
tė, Marti lr GlmlnSs.
laidotuvėse patarnauja grab.
Lachavrlcz Roosevelt 2616.

GEO. MHOKAUS

į

P. O. Box 348

W«rtfWd, Mass.

j

Chicago, UI.

Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
A

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Hųrdvvare Go., dabar perėmė visų

blsnj | savo rankas lr duos visose filo
btsnlo Sakose plrmee klesos patar

navimų.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Palnters ft Decorators
J. S. Ramanolonla, savininkas

3147 So. Halsted Street
Tel

Victory 7261

M. ZIZAS
Ramų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama

kaina. ..

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5589
Telefonas Canal 7281

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojirao Kontraktorius
Dalų ir Popleros Krantsvė
$184 8. LEAVITT ST.
Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boolevard $814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBINO A HEATING
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia
4494 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

PRANEŠIMAS.

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

V. M. STULPINAS

3255 So. Halsted St. Chicago

4414 So. Rockwell Street

Jau turime naujus 1930
modelius.

Lašiniai iš Lietuvos.
šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų Šiuomi pranešu Gerbiama
8 skyriaus mėnesinis susirin- Cbicagos Lietuvių Visuome
Širdingai kviečiame jus at
nei, jog gavau pranešimą, kad
PARSIDUODA Restoranas lašiniai, ir kitokie mėsos pro- silankyti ir pamatyti vėliau
1930
ir ice-cream padorius, naujai i dūktai atėjo iš Lietuvos. To- sios mados naujus
atidarytas, viskas naujai iš-'dėl visi kviečiami atvykti ir “400” Nash karus su vėliautaisyta. Priežastis turim tuoj' pasipirkti gardžios mėsos, ką I siais pagerinimais pas
BALZEKAS MOTOR SALES
išvažiuoti į Europą. Pardusim ' tik atvežtos iš Lietuvos.
4030 Archer Avenue
už pusę kainos. Geras listas. Taip pat galėsit gauti iš
Tel. Lafayette 2082
Lietuvos įvairios rųšies labai
3900 So. Halsted Street
skanių Birutės saldainių, gin-' rpel victory 5371
Tel Victory 6466
taro karolių, brasletų, špilkų I
Vargonininkas, išdirbęs sa-'ir kitokių dalykėlių. Užlaikau UNIVERSAL RESTAURANT
vo profesijoj 24 metus Ame- Į taipgi saldaus medaus ir garA. A. Norkus, Savininkas
rikoj, turįs gerus liudymus ^džiu grybų. Krautuvė atdara
Gardus ir sveiki valgiai,
ieško vietos. Kuriam iš gerb. iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis
klebonų bučiau reikalingas1 nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi- greitas ir mandagus patarna
vimas.
meldžiu kreiptis adresu:
j sus kviečia atsilankyti.
Marąuette Park. —

?3.98

750 West 31 Street

Arti South Halsted Street

Tel. Victory 6122

Chicago, UI.

r

Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktua

Intemationl Investment
Corporation
Kapitalas $600,009.99
$894 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette <788-9719

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Inmrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmaa
Biznius visokios rųfiies

Nėra skirtumo
Apielinkės ir kur yra ir kas yra.
Perkam notas Ind morgage lr paruplnam 1, 2nd morgage lengvoms
Ulygosns.
Teisingas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Ave.
Tel. Lafayette 0455

