"Draugas” atstovauja organlsuotų
katalikų mint}, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas sąjungas para
pijas lr lietuvių kolonijas “Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle-

Katalikai paaauilonya tart kllaą oBdavln|, — Jnettl | Šeimyna* lr } rtluomenę Krlataua mokai*, atnaujinti
tmoalų dvasią. Jtz&us Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis "Draugas" padis Jums t*
apaštalavimo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite "Draugą.“

tellškl jausmai.
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COPY
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3c A COPY
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RUSIJOS DARBININKAI STOVI UŽ
SEKMADIENIŲ GRA2MMA

DIRIŽABLIAMS REIKALINGA

MILŽINIŠKA PAŠIURĘ

.....

Telefonas: Roosevelt 7791

ME^Kl-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS ČIGONAI

K. V. C. VILKAVIŠKIO
RAJONO SUVAŽIAVIMAS

Marijampolėje dabar mato
si dažnai čigonų. Ties Žalių- Vilkaviškio Rajono Valdyba
EUROPOJ ABEJOJAMA APIE LAIVYNŲ
ja, Vilkaviškio apskr., gyve savo posėdy 1929-X-3 nutarė
KONFERENCIJOS PAVYKIMĄ
na viena čigonų šeima, kuri šaukti K. V. C. Vilkaviškio
turi žemės plotų iš 110 mar Rajono suvažiavimų š. m. la
Meksikoj Prezidento Ofiso Siekia
gų, o kita šeima gyvena apie pkričio 7 d., ketvirtadienį, Vi
Jurbarku ir turi savų paliva lkavišky. Tuoj bus paruošta
Trys Kandidatai
rkų. Tie turtuoliai čigonai per ir išsiuntinėta dienotvarkė.
visa žiemų pas žmones elge Laukiama tik atsakymų nuo
SOVIETŲ ŠALY DARBI- ABEJOJAMA APIE KONFEtauja, o pavasary, sėjos me- kviečiamų prelegentų.
NINKAI NEPATENKINTI
RENCIJĄ
Daug entuziazmo sukėlė K.
Akron, 0., pradėta dirbdinti pora milžiniškų orlaivių (dirižablių), kurie kuone du- tu» gr!žta namo. Atsisėję jakart bus didesni už orlaivį “Graf Zeppelin.” čia atvaizduojama ten pat statoma milži- vus, vėl visi išvažiuoja ligi V. C. Kauno konferencija (rū
RYGA, spal. 26. — Komu
PARYŽIUS, spal. 27.
nistų laikraštis “Rabočaja Diplomatiniuose sluoksniuose niška naujiem orlaiviam pastogė (pašiūrė). Sakomais orlaiviais reguliariai bus vėžio- javų valymui. Tiems čigona- gs. 25 ir 26 d.). Reikalinga
jami žmonės, pašta ir prekes per Atlanttką.
: ms elgetaujant, jų turtų pri- ta nuotaika kelti dabar proMoskva” praneša, kad Rusi-j vis dar daug kalbama apie
~ žiūri palikti namie kumečiai, vincijoj. Taigi valio į pasiruojoj darbininkai labai nepaten Britanijos ministeriu pirminin REIKALINGAS DIDESNIS
kurie ir apdirba jų visus lau- Šimų suvažiaviman, o pagaliau
kinti sekmadienio panaikini- ko MacDonafdo apsilankymų
KATALIKŲ PASAULIE
kų darbus. Dar būtų pusė bė- į ]5atį suvažiavimų!
š.
mu ir nuolatiniu dirbtuvėse .AVashingtone ir apie sutartų
ČIŲ VEIKIMAS
dos, kad jie tik elgetautų ir -k
darbu.
’į būsimų karo laivynų reikale
31 JUR EIV 1S SUPERIOR ' AKRON, O. — General Ti- vaginėtų, bet blogiai! yra, kad MIRĖ INDIANOS SAUSADaugybė darbininkų neturi konferencijų ateinantį sausį,
EŽĮ
SALOJE
FORT AVAYNE, Ind. (per
re & Rubber Co. išrado prie- jų bobos labai demoralizuoja
VADAS
progos matyti jokių žaismių. • Apie tos konferencijos papaštų). — Čia įvyko Šalies
4
----------->
monrų
kaip
guma
išoriniai
ap
žmones.
Kasdien
čigonės
vai________
Tad tos rūšies patvarkymas ' vykimus reiškiama daug abe(Nacionalis) Katalikų Vyrų
Tomis dienomis siautusi e- ]įetį valtis. Aplietomis guma klojasi Marijampolėje ir jos
INDIANOPOLIS, Ind., sp.
turės griūti, pažymi laikraš- jonės. Išrandamos Įvairiausios
Tarybos suvažiavimas. Pirmų šėmose audra be kitko Supę-'grejįosįomjs
(motorinėmis) apylinkėse ir sutikę žmogų ar- 26. _ Mirė pryčeris E. S.
tis.
j pavykimui kliūtys, toki ir ki
jam posėdy dalyvavo virš rior ežere palei Michipicoten valtimis atlikti pasekmingi iš- ba net įėję į namus siūlosi Shumaker, vadinamas “sautokį klausimai. Pagaliau Frau
žmonėms iš kortų arba iš žmo- suoju car’u.” Anais metais
300 atstovų iš diocezijų ir ne salų sudaužė prekybinį laivų mėginimai'.
KANDIDATAI Į PREZI
cija su Italija priešinasi Ame
COueago. 31 jūreivis su kapi-,
------------------'nilĮ delnų išpranašauti laimės, jis <!mė pulti net vyriausių
mažas skaičius svečių.
DENTUS MEKSIKOJ
rikos ir Britanijos pirmeny
valstybės teismų, kad šis ne
Suvažiavimas pradėtas iš tonu vargais negalais pasie-į NEW ORLEANS, La.— 'o dabar» kai ne visi pasitiki
bei jurose.
kė
salos
sausumų.
Visi
neturi
Rainos
ryžiamg
nuolat
auk
g.
Dievu,
tai
daugiau
turi'pasipagal jo noro perkratipėja
MEXIC0 CITY, spal. 26.kilmingomis
Pontifikalėmis
Prezidento rinkimai Meksikoj
Mišiomis vietos katedroje. nei maisto, nei reikalingi) tog Paprasčiausių ryžių sva. sekimo kvaili čigonių ple^- prohibicines bylas, „ir spren
ŽMONIŲ ŽUDYMAI
raokama ligi
4čia ne taip, kaip jam noriek
įvyks lapkričio 17. Trys par
Vietos dioeezijos vyskupas di abužių^Pasiųsta pagelba.
RUSIJOJE
vo pranašystes ne veltui skel- Už toi Shumaker pateko ka
1 cento.
tijos turi kandidatus. Tos par
Noll daug darbavosi suvažia
Suimta plėšikų gauja
bia.
Labiausiai, kaip pastebė- Įėjimai!
tijos yra; Tautinė Revoliuci ROSTOVAS TIES DONU, vimo reikale. Jis visus posė
PHILADELPHIA, Pa. __ i jau, svetimiems čigonių die
nė su kandidatu Rubio; Tau spal. 26. — Nugalabinta ke džius lankė. Buvo ir Katali- South Chicagoj areštuota
tinė Prieš Antrukart Rinkimi turiolika monarchistų, inėmus J M Spaudos Sųjungos posėdy du broliai Salter, vienas jų Šio distrikto dirbtuvėse dar vams tiki merginos. Kitos či- GALĮS PAKEISTI ŽMO
besivalkiodamos
Suvažiavime iškelti raenni Pab^£?s
Michigan kalėjimo, bai kįla aukštyn. Firmų at- £°pės
v v po
r
NIŲ RASĘnė — Vasconcelos; ir Darbi du buvusios caro kariuome• ikarininku,
• • i
•
nuvažiavime
ragini- i U plėšikai
stovai tvirtina
ninkų ir Valstiečių partija su nes
uz* pnešbolsekntoiiknms įskelti
nasanlipčiams
P,esiKdl- Jie išdavė
lh(iave keleklic
stovai
tvirnna, kad
Kaa darbu
aaroų na
pa-, kaimus, esu nuzadma bobų li’
S
.**
r
«
pažin
’
ka<1
<
id
r
as
™
ndie
ligi
,
14nuo
-:
NEW YORK, spal. 25.
kandidatu Triana.
Pirmoji
tunus
ir
kitokias.
Iš Brazilijos raistų, kur typartija skaitosi šiandieninės
Krasnodare sušaudyta 25 mu Bažnyčios naudai. Pažyvalstybese užsiėmę šimcių aukštesnis, palyginus
Reikėtų
lietuviams
būt
išrinėjo gyventojus, gryžo javaldžios partija.
bolševizmo priešai ir plėšikai. mėta> kad visi katalikai pa- plešimais*
su Praeitli mehl Ž1UO laikumintingesniais su valkatomis pOnas biologas, Dr. YasabuIsauliečiai turi būt pagelboje Areštuota 5,333 žmonių
CANTON, O. — čia kas mė ir už.tokius apgavimus pa- ro Noguchi. Jis sakosi suraMacDONALD GRYŽTA
DIKTATORIUS PAGER- kunigams ir vyskupams, kuo
I
i ironlzli
’ol.’ATYivknn
J_ ___
.1______i____
HA Iindio_
traukti nlc
atsakomybėn.
dęs
priemonių
ir galįs
BTAS
1
ANGLIJON
plačiausia skleisti
Katalikų
Praeitų savaitę per ketu-«esį darbininkams už darbų
------------------nų pakeisti negru, gi japonų
Bažnyčios mokslo tiesas taip, rias dienas Chicagoj policija išmokama apie 6 milionai doSKAUTŲ VAKARAS
- europėnu. Jis tyrinėjimus
QUEBEC, Kanada ,spal.
SEVILLE, Ispanija, spal. kad su tomis tiesomis galėtų areštavo 5,333 automobiliais len'Q-, Šiandie visose dirbtu-----------atlieka savo valdžios lėšomis.
27. — Britanijos ministeriu 26. — Ispanijos karalius Al-1 susįpažinti nekatalikai, kurių važiuotojus, kurie peržengė vase (brba artl 54,900 darbiSpalių
5
d.
V. R. gimnazi- Vyksta į San Francisco, iš
ninku.
pirmininkas MacDonald gar- fonsas diktatoriui Primo de 'atvertimas yra visų šventoji trafikos taisykles,
jos rūmuose įvyko Marijam- kur — į Japoniją.
laivių Duchess of York išvy- į Rivera prisegė brangiais ak- pareįga
I________
polės tunto skautų vakaras.'
------------------ko namo. Ateinantį penktadie menėliais nusagstytų “Isabel
WILKES-BARRE, Pa. — Komedija “Karolio Teta” bu
Vaikui pripažinta 25,000
VAIKAS PASMAUGĘS
nį jis bus Anglijoj.
[la Catolica” apykaklę-ordenų
Rugsėjo
mėnesiu
šiame
disdolerių
PRIIMTI KATALIKŲ
vo suvaidinta puikiai. Matyti
SENĄ MOTERIŠKĘ
i už jo pasitarnavimus.
1927
metais
M.
Piasecki,
45
‘
nkt
“
1
“
kas
‘
a
5
>
3
*Į>
000
ton
9
'
nemažai
čia
pasidarbuota
re
BAŽNYČION
ČEKOSLOVAKIJOJ RIN
betų,, anglių.
I asieriaus seJnfal mokyt p K
NEW YORK, spal. 26. —
m., 1433 No. AVood st., iš sa- ’
KIMAI
PERSIJOJ VARŽOMI
LONDONAS, spal. 25. — vo kiemo vijo vaikus ir vie- j
Akelio įr moksleivių artistų. Suimtas 12 metų Edward MoSVETIMŠALIAI
KANSAS CITY, Mo. — A- (Gaila tik, kad dėl kažkokių ran, kurs dėl vagystės paPlačiai žinoma novelių (apy- nam vaikui Chester MalinovvsPRAHA, spal. 27. — Če
i
_ sak^^ ra»yto3a Slieila Kaye ki (šiandie jis 16 metų) žaga- rizan°j> New Mexico, Texas, nesusipratimų dėl vienos ar- smaugė 76 metų moteriškę. Ir
koslovakijoj yra parlamento
T, ..
1
Spa ’ '
Smith ir jos vyras T. Panro- ru išmušė akį.
jOklahoma ir North ir South tistės publikai teko laukti be- pelnė vos 3 dolerius.
atstovi) rinkimai. Einant se- I ersijos valdžia pranese sve- se F buvusiai antri ikonų dvaI a i
•
* •
• iDakota pastaraisiais laikais veįk valanda vaidinimo nradnuoju papročiu, išvakaro pirm timų šalių pasiuntinybėms, kad
’’
. ‘ ir^adienį pri , AuksteSvni}b)a^n ^Ino val‘ lietus pagerino ganyklas. Gal- [ žios ypačiai tai nemalonu pa
TŪKSTANČIAI ŽM,ONIŲ
rinkimu atsistatydino mifiistė svptimšnlinnm Porcini nždrnn SlbK1S’ Praeil4 Pirma<lienl Pn kui pripažinta 2o,000 dol. at................
.
.
. . | Z1O8‘ xpačiai iai nemalonu pa
rinkimų atsisratyaino mimste (svetimšaliams l ersijoj uždrau
Katalikų Bažnyčion. Ka- lvginjni„ už akį.
vijai ir avys yra kuogenausioj tiems skautams, kurie iš priBE PASTOGES
rių kabinetas.
sta savastin įsigysi žemės.
padėty
ncipo esti punktualūs). Kontalikų tikėjimo išpažinimų nuo
Kurie turi, į metus laiko turi i
CONCORDIA, Argentina,
’certirtė dalis taip pat gražiai
abiejų priėmė kun. C. C. MarSužeistas mirė
6 ŽUVO SU NUSIRITUSIU parduoti persams.
PORTLAND,
Ore.
Hood
pavyko
.
atliko žinomos .‘ spal.
26. — Urugnay
tindale, Jėzuitas.
Šv. Kryžiaus
ligoninėje
.
,
- - upei išBUŠU
penktadienio vakare mirė R. p1*8, apyll"k<!s<“. s|ra't °bu0’ Marijampolėj dainininkės mo- siliejna
tūkstančiai žmonių
UŽ VAIKO PALIUOSAVId.e,r^m'al ”,az88",s už kinėa A. Kavaliauskaitė, V., neteko pastogės.
LIMA, Peru,- spal. 27. —
LOUISIANA KATALIKŲ •tyman, 43 m., kurs šutomoMĄ IŠMOKĖJO
hiliaus sužeistas Ashland ir ’
’ metų derlių. Norma- Kulikauakaitė ir V. Matusc-i
------------------Cajamarka departamente va
DRAUGIJŲ SUVAŽIAVI
25,000 DOLERIŲ
liai obuolių derlius yra apie vičaitė, akompanuojant p. J.
APIPLĖŠTA BANKA
žiuojąs busas su keturiolika
MAS
64 gat.
3,(XX) vagonų.
Paketuriui. Be to, dalyvavo ir
žmonių nusirito nuo kelio 609
DETROIT, Mich., spal. 27.
HURON, S. D., spal. 26. —
geras smuikininkas konservapėdų į stačių pakalnę. 6 žmo - Už pagrobto 5 mėtį vaiko' NEW ORLEANS, La.
BUS PATRAUKTAS
OKLAHOMA CITY, Okia.— torįjos mokinys Jagėla, ako- Du plėšikai apiplėšė vietos banės žuvo ir septyni sužeista. Jaekie Thompson vaiko tivaa į“”'81™“ valatybėa Katahkų TEISMAN IR DOHENY
Šioj valstybėj šįmet bus pa- mpanuojant Kučinskui, “š.” nkų. Pagrobė 9,000 dolerių,
________
anų dienų išmokėjo pagrobė Draugijų 26-asis, metinis šuvažiavimas čia įvyko. Buvo a-' WASHINGTON, spal. 27 gaminta apie 16,500 tonų korAMERIKONUS VADINA
jams 25,000 dol. Policija su
SPORTO ŠVENTE PULKE
BARBARAIS
PINIGŲ KURSAS
ėmė septynis įtariamus. Atras tidarytas šventomis Mišiomis Buvusis vidujinių reikalų se- nU šluotoms. Visoj šaly tų
Spalio 6 d. '9 pulko aikštėje
LONDONAS, spal. 27. — ta dalis išmokėtų pinigų. Du Nekalto Prasidėjimo bažnyčio kretorius Fall teismo pripa- kornų-žagarėlių bus pagaminje. Celebravo New Orleanso žintas kaltu už papirkimo ė- ta apie 46,200 tonų.
įvyko pulko sporto šventė. Da Lietuvos 100 litų
#1'Un,
Socialistas rašytojas G. Bef- piktadariai ieškomi.
dioeezijos
vyskupas
pagelbinin
m
i
m<J
nuo
milionieriaus
Dolyvavo daug sportininkų, at Britanijos 1 sv. sterl 1.8
nard Shaw amerikonus vadi
I AKRON, O. — Goodyear likdami sakalų gimnastikų, gi
Francijos 100 frankų 3.91
na barbarais. /Girdi, jie per ATLANTA. — Čia statoma kas Lavai. Suvažiavimo posė- heny.
mnastika
su
šautuvais,
leng

Praneša, kad dabar teisman Zeppelin Co. įstaigose pradėBelgijos 100 belgų
13.89
siimu raudonųjų indionų gy daug didesniųjų būtų. Mažų džiai buvo Lenes Hali.
vųjų
atletikų
ir
kitus
sporto
ir atsakomybėn būsiąs pašau- ta dirbti du milžiniški orlaiItalijos 100 lirų
5.22
venimu ir gryžtų prie indio namų statyba beveik visai su
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
’
*
kitas
ir
milionierius
Doheny.
viai.
“
Š.
”
numerius.
Vokietijos 100 markių 23.80
stojusi.
nų “plunksnų.”

chicagoje ,

Darbas ir Pramone

Pirmadienis, Spalio 28 J. 1923

D R » O O X 8

I
«

DRAUGAS

nekatalikai, yra nuomonės, kad Si šalis ne
gali būt artima Britanijai, kuri yra dar ir
šiandie didžiausiu šalies priešu.

taniam “rojuj” darbininkams

ĮVAIRįlS STRAIPSNIAI

Mato, kaip auga augalai.

gyvenasi.

Vienas mokslininkas išrado
Anot
žinių,
gyvenimas
ten
aparatų, kuriuo galima maPRENUMERATOS KAINA: Metuos — »••*. P*'
Metų —
Trims Mėnesiams —
Vienam
Pirm pusantro šimto metų ši ša.iis pasi- KAIP GYVENASI DARBI rai. Gryžę iš darbo abn turi .kaskart eina aršyn. Darbi- tyti, kaip auga augalai. Tų saMėnesiui -—71a Europoje — Metams t7.ee. Pusei Me
liuosavo Britanijos globos. Daug kraujo iš
NINKAMS SOVIETŲ
Kopija .SIo.
pas i garniu t i valgio, jei yra is ,' ninkai negali ilgiau pakęsti J,vo išradimų’ mokslininkas neBendradarbiams lr korespondentams raitų negvų- lieta, kol tos globos atsikratyta. Paskiau šios
“ROJUJ”?
ko nusipirkti. Maistas — tai’tos vergijos. Pasigirsta nur-!selia,į rodė gamtos mokslų
ttnau Jei neprašoma tai padaryti lr neerlstandlama tam
šalies civiliniam kare Britanija taip neiškentė
daugiausia arbata ir kopūstai. mėjimą. Sako, žadėta ‘rojus’, draągijoj Ženevoj. Aparatas
tlkalul pašto lenkių.
ReCaktoriue priima — nuo 11:11 Iki II:** vai. neprisidėjus. Ji veikė konfederatų pusėje, ty.
Bolševistiniai laikraščiai Duonos peroiaža. Kuone visuo gerieji laikai, laimingas gy vadinasi
“mikrokreskometkasdien.
už
respublikos
suskaldymų.
se
miestuose
žmonės
duonos
venimas,
gi
šiandie
viskas
at

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaTua
darbuojasi pasaulį įtikinti,
ras” ir gali padidinti augalų
Kad šiandie abi valstybės pradeda su- kad Rusijos sovietų socialis- gali nusipirkti tik turėdami virkščiai. Tad. aukštieji ko augimo procesų lig milijono
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
siartinti, tai nėra dėka fanatikams, ar kam'tiškani “rojuj” darbininkams duonženklius. Duonženkliai gi misarai darbininkus už tai kartų. Tas nuostabus instru
vai. po piet
kitam. Abi šalis ima artinti katalikai, kurių “puikiai ”
gyvenasi. Esą išduodami pirmoje vietoje tik dar daugiau ima spausti. So mentas yra taip -padarytas,
skaičius vienur ir kitur žymiai auga. Kata jiems butų toli puikiau, jei i ištikimiausiems. Sviestu ir vietą valdžia taip nusišeimi- kad jį pridėjus prie augalo,
“DRAUGAS”
likai darbuojasi už pastovių pasauly taikų ir bolševistiniai sovietai butų kitu tos rųšies maistu naudo ninkavo, kad tik dairosi, i- tam tikras paišelis užrašo
LITHUANIAN DAILY FRIEND
abi šalis suartina, nes tikimasi tik abiejų įkurti visam pasauly. Nes ta jasi vien aukštieji komisarai, danl iš užsienią gavus kapi plokštelėje visas atmainas,
valstybių bendru darbu išvengti baisių karų. da, girdi, sovietų Rusija dar kurių niekas negali varžyti. talo, nes kas keleriais me kurios tų akimirksnį vyksta
Publiutfced Daily, Ezoept Bunda?.
SUBSCRIPTIONS: One Year — 18.9*. Slz Monttaa
Kaip žinoma, fanatikai (angliškai juos “daugiau” ekonomiškai galė- Jie yra virš vergijos. Jie rū tais pajėgta pastatyti, ima augale.
6•. Three Montha — »>■*•. One Month — 7 Be.
pinasi” didžiosios socialistiš- griūti.
Kampe — One Year i— 17*0. 81x Monttaa
Kitas mokslininkas įrodė,
vadina religiniais bigotais) neturi nei gėdos Į tų pakilti.
Oupy — .**a.
kos imperijos likimu. Nuo ją
Nusakoma
dar
didesnė
dnrkad
augalai, lygiai taip, kaip
dažnai pasauliui skelbti, kad Britanija ir ši
Tuotarpu tikroji teisybė yAdvartlalng ln "DRAUGAS” trinia best reaaltai
malonės
ar nemalonės visų bininkams priespauda ir ver- gyvi sutvėrimai, miega, pašalis yra protestantiškos. Štai Britanijos am ra ta, kad sovietų Rusijoj
Admrtlalng rates on applicatlon.
darbininką ir valstiečią gy gija. Bet tas ilgainiui, reikia vargsta, duodasi užmigdyti
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago, basadorius Waskingtone Sir Esme Howard darbininkams labai blogai gy
tikėtis, iškels reakcijų.
chloroformu ir net pasigeria
yra katalikas. Ir jis daug pasidarbavęs abie venasi, gi valstiečiams gyve vybė priguli.
Darbiznn.
nuo alkoholio. (“M. R.”).
jų valstybių susitarimui tarpusaviai taikingai nimas tiesiog
nepakenčia Taip šiandie tame bolševisgyventi ir visam pasauly palaikyti taikų.
mas.
Geriau juk ir būt negali ša
PONIA CURIE NESIEKIA TURTŲ
ly, kur įvesta ir gyvuoja pil
FANATIKŲ PROTAVIMAI.
na žmonių vergija.
į
Uola* kasdien, Makynu MksuuUenloa

m t3.fi*.
tų — 94.**,

— 9*.

IS.tt,

— 9<-* >

Milionai darbininkų sovie
kuri su savo vyru atrado
Pasitaikius tokiam ar kitokiam svarbes 1 • Ponia z Curie,
•
tų Rusijoj neturi darbo. Ku-1
niam įvykiui Amerkios Jungtinėse Valstybė radium, ir kuri yra gera katalikė, antrukart
rie gi dirba, tie apturi ny-i
se, tuojaus pakįla šios šalies fanatikai ir vis atvyko į Amerikų. Čia dalyvaus iškilmėse
atidarant New Ilepburn Chemijos Laborato kių užmokesnį, taip kad pra-,
ką savaip ima aiškinti.
rijų St. Lawrence Universitete. Be to, šioj ša gyventi negalima. Ir štai tie i
Nesenai šių šalį aplankė Britanijos mi
ly jai dovanomis bus įteikta to jos surasto tie visi darbininkai niekam,
nisterių pirmininkas AlacDonald. Fanatikai
elemento vienas gramas, kad tu budu jinai negali pasiskųsti, kad jiems !
tuojaus savo laikraščiuose paskelbė, kad Anepakenčiamas.
ir tolesniai galėtų, kol bus gyva, hHmauti gyvenimas
inerikos Jungtinės Valstybės ir Britanija esu žmonijai.
Juos visur visados sekioja
f
protestantiškos demokratiškos valstybės, to
valdžios šnipai. Jei darbinin
Pirmu kartu Amerikų ponia Curie aplan
paties anglo-saksų kraujo, tos pačios kalbos,
kai kiek brangina savo gy
turinčios vienodus idealus, abiejų savitarpis kė 1921 metais. Tada jai dovanota vienas ra- vastį, jie verčiami tylėti, ar
diumo gramas. Patirta, kad jinai, vyrui mi
nuoširdumas negalįs būt sudrumsčiaiAas.
ba prieš savo Uorų aukštin į
rus, pati viena veda tyrinėjimus tikslu su
Kada fanatikai paduoda kokžą-nors ži rasti 'naujus naudingus dalykus ir radiumo ti sovietų valdžios formą.
nių, visados logika ir faktai «žtylimi, bet atątįnkųmų panadojimų žmonijos gerovei.
Darbininkai, kaip
ir visi?
pranešama tas, kas jiems ya naudinga, kuo Taip J»'t patirta, kad tiems tyrinėjimams ji- kiti žmonės, nieko
nuosavaus
i
mi galima pakenkti kitiems ilfiad sukpįti Čaį‘labai reikalinga pinigų, gi šių pastarųjų neturi. Valdžia jiems duoda
kuodidžiausių tikybinę neapykantą.
kąip kartas neturinti. Štai jai ir reikalingu pastogę. Kai-kuriems vedu- m
siems darbininkams kai-kur
Kų mano apie tos rūšies fanatikų prota visuomenės pagelba.
tenka turėti porų sušvinkuvimus ir tanrtjimus visi tik piliečiai, kurių
Ponia Curie vra /perdėm atsidavusi mok
buvo vokiečiai, šveicarai ir kiti. Fa-’ slui. Jinai ir.josvyras buvo neturtingi. Visas sių kambarėlių, kuriuose ga
patikai, matyt, nori šiuos pastaruosius pilie laikas, galima sakyt, gyveno varge. Nežiū minasi valgyti ir miega. Di
čius pakeisti ot kadi r šalies posūniais, kuo rint to, abu bendrai dirbo ir pagaliau susi džiuma gyvena bendruo>se kam
bariuose, jei tie yra gana er
met patys fanatikai save skaito tikraisiais laukė gražių pasekmių.
dvi. Darbininkai už tai turi
sunais.— šimtaprocentiniais.
Po radiumo atradimo jos vyras mirė, gi mokėti aukštas nuomas. Be
Argi neįdomu, kuomet jie šių šalį vadina jai buvo pasiųlyta savo atradimas užpaten
to, jie kas mėnesis daug išmo
protestantiška šalimi. Kų-gi jie mano apie tuoti ir susikrauti didelius turtus. Ponia Cu
ka įvairiausių duoklių viso
katalikus, kurie sudaro penktųjų visų gy rie tų pasiųlymą atmetė. Ji pažymėjo, kac
kioms komunistiškoms orga-,
ventojų dalį.
ne turtų ieško, bet žmonijai gerovės siekia nizacijoms ir įstaigoms. Tų
Dar įdomiau, kada jie Britanijų pavadi Ji sakė, busianti ganėtinai patenkinta, je duoklių iš jų gražiuoju nepra
na demokratiška, valstybe. Kur-gi tas Britani tas atradimas palengvinsiųs žmonijai.
soma — iš užmokesnių daž
jos demokratiškumas, kada ji visų mažesnių
Radium tikrai daug kuo palengvino žmo niausia atitraukiama.
i
jų tautų eilę turi prispaudusi koja ir joms nijai. Juo žmonės gydomi nuo vėžio ir kitų
Vedę- vyrai savo už dar-’
užgina visokias apsisprendimo ir savistovio ligų.
biais negali išlaikyti Žmonų’,
gyvenimo teises.
Nuo žinomo Dr. Pasteuro, gero kataliko, ir vaiku. Tad vaikai atiduo-' I
Britanijos idealai? Tegul fanatikai per laikų ponia Curie daugiau kaip kas kitas darni į sovietų valstybines
žvelgia praeitų 150 metų istorijų, tada jie pasitarnavo žmnijai savo darbais medicinoj! prieglaudas, kur jie komunis-1
pamatys, koki tie Britanijos idealai,
ir chirurgijoje. Katalikai gali tuomi pasidi tiškai auklėjami, gi žmonos'
turi dirbti lygiai kaip vy-’
Tikrieji šios šalies patriotai, katalikai ir džiuoti.
;

RAGELIS.
(Pabaiga)
Priešais mato atbėgant tų patį šu
nelį.. Žvėrelis, pažinęs išdilusį jaunuolį,
šoko per griovį ir pasislėpė krimuokššniuose — matyt, bijojo..
Bėga ir bėga. Pagaliau apsilpo jo ko
jos ir ir krito ant kieto vieškelio. Tuo
met pravirko jo siela ir raudodama kal
bėjo:
— Išdidus žmogus ilgai laksto ki
tų malonių sparnais... Bet vienų kartų
žmonės nutolsta jo, ir jis, likęs vienas,
dažnai turi apverkti savo klaidų..
Tuoj iš akių jam pasileido ašaros...
Raiteliai jį atrado begulintį ir nu
gabeno pas valdovų. Valdovas kiek susi
raukė ir tarė:
— Tu ragelio neužsitarnavai. Jis ver
tas daug mylėjusios širdies, nes tik di
džiai kilni meilė duoda galybės prieš
save nulenkti žmonių galvas ir suminkš

f-

SUDRIKO

,

nori įgyti apgavingu ir lengvu būdu, tų
Amžinasis Teigėjas skaudžiai nubaus...
Ir valdovas pasmerkė jaunuolį.

BALTAS TĖVAS.
Vertė V. G.

Tai buvo vienintelis laivas, bet labai
dailiai ir puikiai sutaisytas.
Laivas nebuvo būrinis, bet taip-gi ir
ne garinis, greičiau panašus j galerų, to
dėl jis ire plaukė
tik irklininkų varomas.
*
Keletas dešimčių irklų, kurie matė
si iš abiejų pusių, stūmė laivų. Duota
me laike, laivus grūmėsi su prasidėjusia
šėlti audra: irklininkai stovėjo vietose;
jie su baime ir išgąsčiu žiūrėjo į didė
jančias bangas, kurių viršūnėmis laivas
šokinėjo kaip sviedinys, tai pakildamas,
tai vėl pasinerdamas bangose.
Laivus, lig šiol nusilenkęs irklininkams, greitai stojo audros ir bangų žais
lu. Dabar irklininkai dėjo visas pastan
tinti žvėrių širdis... O kas žmonių meilę gas, kad neduoti jam apsiversti ir sten

Radio KrauM
Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti.
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia,
Brunswick, Boscb, Spartan, Zenith, Kolster, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Budrik J nc.
3417-21 S. Halsted St.

gėsi varyti pirmgaliu tiesiai pavėjui, jau
nemanydami, kur juos nuneš.
Bet laivas neklausė jų, o sukosi ap
linkui kaip riešuto kiautus ir su nepa
prastu reitumu plaukė į vakarus, tai yra
į priešingų šalį, ne ten, kur norėjo plauk
ti buvusieji laive žmonės.
Laive buvo įvairių žmonių. Laivo
viršininkas — vergų šeimininkas — žmo
gus 25 m.; po to, keli padėjėjui ir gin
kluotų samdytų kareivių būrys, vergų pri
žiūrėjimui ir laivo apgynimui nuo prie
šų. Kokiai tautybei priklausė visi žmonės,
sunku pasakyti.
Laivo šeimininkas buvo, gali būti,
aigiptietis ulba, greičiau, finikietis, kaip
kad kalbėjo abiejomis kalbomis.
Apysaka nenustos savo reikšmės, jei
gu aš nepasakysiu kokioje pasaulio da
lyje pastatytas laivas, ir iš kur tikrai jis
išplaukė. Iš Europos, Azijos ar Afrikos?
Jeigu paimti domėn, kad čia aprašomas
atsitikimas įvyko prieš šimtų ar, gal būt,
tūkstantį metų prieš Kristų, tai laivo
šeimininkų galėtume pavadinti finikiečiu.

Telefonas BOULEVARD 4705

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir

W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK
Corporacijos.
į. ... — -4- ■ I
— į..... , =
Žinome, kad finikiečiai, pirmieji įsi d rusi :
no perplaukti Gibraltaro sąsiaurį ir drą
siai leistis savo mažais laiveliais į At
lanto vandenyną... Tikrai, ten jie sten
gėsi laikytis arčiau pakraščių. Baisus ir
jiems atrodė bekraštis okeanas, kuriame
viskas žūna. Dėka jų, atrastos Azorų ir
kitos salos, kuomet juos audra pamušda
vo į pakrantes.
Paminėtas pradžioje apysakos lai
vas pasidavė audrai tuojau išplaukus Gi
braltaro sąsiaurį į vandenyną. Nors pra
džioje buvo pakraštyje, bet priešingo vė
jo buvo atmestas ir plaukė nežinia kur.
Kaip antis nardė juroje, bet nesusikūlė.
Laivas, dėka savo lengvumui ir geram tolaikiniam išdirbiniui, nardė bangose. Kuo
met audra nutilo ir pasirodė saulė, laivas
turėjo labai gailią išvaizdą: nei irklų,
nei vairutojų. irklautojų. Žodžiu sakant,
jokio judėjimo ant laivo dangčio nebuvo
matyti. Bet labai nuostabu, kaip galėjo
išsigelbėti ir nežūti bangose laivo šeimi
ninkas, kuomet visi gyvieji žmonės buvo
nunešti į vandenį pirmomis įiersiritusio-

=51

i:

mis per laivų bangomis. Sunku spręsti,
kaip išsigelbėjo tas žmogus prie visų žū
ties: tikrai, .jis suskubo nusileisti vidun
per nedidelės durelės, kurias paskui savęs
sklandžiai uždai ė ir tokiu būdu išsigel
bėjo iš bangų pavojaus. Nelinksma jam
buvo laive; vanduo sunkėsi per dangti,
o jį patį, kiekvienų sekundą mėtė iš vie
no laivo šono į kitą, taip, kad jis būtų
susimušęs mirtinai, jei nebūtų spėjęs pri
sirišti prie sugriebto medžio balkio.
Pasibaigė audra, bet laivas vis da su
posi bangų daužomas, kuomet žmogus,
visas sumuštas ir sužeistas išėjo Į palu
bę. Su guilesčiu apžiūrėjo laivo liekanas,
bet nebesurado savo draugų, kurie prieš
kelioliką valandų linksmai su juo šneku
čiavo.
Nežiūrėdamas į tokią apgailėtinų
padėtį, atsisuko prieš skaisčiai žibančią
saulę ir, tikėdamas, kad audra nutilo
su jos pasirodymu, puolė ant kelių ir pa
silenkė jai.
(Bus daugiau)
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RUDENS IR ŽIEMOS VAKARAI.

vien pinigą, sveikatą ir bran
tis yra Iiinijoj, kur jų skai
gų laiką sutaupysite, bet ir
čius nėra tiksliai žinomas.
Į
patys apsišviesite. Juk žmo
Naujausios statistikos ro
Graži vasara su visais sma- mintis, įsiskverbusi j jauno
Pasauly
pustrečio
milijono
gus tik geromis knygomis apdo, kad visose kultūringose
nigus siuntėjas turi paštui j
trukšmingais pikni- ir neprityrusio skaitytojo
Prof. Kampininkas
aklų.
sišviečia ir mokslo įgija. Tas,
valstybėse tnrp 875 milijonų
patiekti: a) asmens liūdymą, kajs įr visokiais išvažiavimais galvą pamažu užnuodija vi
kuris nori lavintis ir šviestis, Amsterdame, Olandijoj, šio gyventojų yra daugiau kaip
h) atatinkamo SSSR banko praūžė visu smarkumu. Rodo są’ kūną, nuo ko paskui jau
suranda laiko ir keletą centų mis dienomis pasibaigė pir vienas milijonas žmonių, ku
kvitą, kuris liudija, kad pini si, kaip ir nebūta jų. Rodos,' sunku beišsigydyti. Tai viemasis tarptautinis aklųjų glo riems saulė niekad nešviečia.
tam tikslui.
gu gavėjas jau ankščiau pi kaip girioje sušuktas balsas na. O antra, ko mums knistis 1
bos kongresas, kuriame daly Manoma tačiau, kad kituose
nigus yra gavęs, c) kurios nuaidėjo per plačiąja girią ir po purvyną, t. y. blogąją | Norintiems įsigyti gerų ir
naudingų knygų, reikia kreip vavo atstovai iš įvairių pa atsilikusiuose kraštuose aklų
nors visuomenės organizaci toli, toli pamažu nutilo.
spaudą? Ar-gi negeriau eiti į
tis į ‘'Draugo” knygyną, ku- saulio kraštų. Šis kongresus jų yra dar daugiau. Taigi ne
jos liūdymą, kad tas asmuo
Gamta atsimainė. Kur ža- gėlynus ir iš ten rinkti robuvo sušauktas Amerikos ak bus suklysta, jeigu visame
, .,
pašelpos reikalingas, d) liū- liavo gražūs medeliai, puošda- žes t. y skaityti
geras ,kny-1,ris
. . maloniai
. . , patarnaus ir 1pa
i sirmkimui knygų veltui pa lųjų globos draugijos nenu pasauly aklųjų priskaitysime
d.ymas apie pinigą gavėjo tur mi sodus, girias, parkus ir gas?
ilstamo veikėjo Levis Karris apie pustrečio milijono žmo
to padėjimą, kuris turi būti darželius, o žydinčios gėlės j Prie knygų galima priskai- siūs katalogą.
nių.
‘Taigi, besiartinant ilgiem^ rūpesniu.
Kai jums mano draugai padarytas Lietuvos valsčiaus grąžino visur išvaizdą ir savo tyti ir visokius romanus, kurūdens ir žiemos vak., iš ank Kariso surinktomis žinio
priseina siusti pinigų Lietu- valdyboj. Liūdymas turi būti skaniu aromatu
kiekvieną' rie yra skaitomi su didžiusiu j
Amerikos
von arba kur kitur, jus atei- parašytas dviem kalbom: ru- traukte traukė iš trukšmin-1 pamėgimu, ypač dabartinės! sto įsigykite gerų ir naudingų mis, Jungtinėse
“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
nat į “ Draugo” ofisą, pareiš- ' siškai ir lietuviškai, patvirtin- go miesto nors trumpai valan-j jaunuomenės, nes puikus sti į knygų, arba laikraščių, kad Valstybėse yra 100 su vir
ČIUS NUOLAT AUGA. ~
kiat, kiek ir kam norite pini-1 tas apskrities valdyboj, vi klei pakvėpuoti tyru oru, šian liūs ir graži kalba lengvai J jie padėtų gražiai praleisti šum tūkstančių aklųjų, kurie
APSIMOKA SKELB
ilgus ir nuobodžius vakarus čia yra gerai globojami. Ygų pasiūsti, paduodate adre- daus reikalų ministerijoj, už- die plika.
sužavi jaunuolį-(lę) ir patrau
patingai sunki aklųjų padė
Jonas.
TIS “DRAUGE”
są, pinigus, gaunate kvitą ir sienio reikalų ministerijoj it
Kam tik aplinkybės ir lai kia jo širdį. Nelaimingas jaulaukiate, kada praneš, jog i galop sovietų pasiuntinybės kas leido, visi naudojosi va nuolis(lė) ir nepastebį
to,
pinigai siuntėjui jau išmokė- konsuliariniame skyriuje Kau saros laikotarpiu, kad jį kuo- į kad skaitydami romanus žaiti. Per 15-20 minutų jus atlie- ne. Liūdvine turi būti pažy- geriausia praleidus, besidžiau\ džia su kardu su ugnim ir
kate visą “kriukį”.
mietą, kad, žmogus, apie kurį giant gamtos grožybėmis. Bet J savo sielą išstato į didžiausį
Ale veizėkite, mano drau- liūdymas surašomas, neturi tas brangus ir gražiausias va-!pavojų. Jie nei nepajunta',
gai, kokius “proletariškus ke- nei turto, nei uždarbio ir kad saros laikas jau prabėgo ir kaip, skaitydami tuos ronialiūs” turi pereiti Rusijos ' ‘ro- jam tikrai reikalinga pašalpa, viskas atsimainė. Vietoje gra-Į nūs, baisiais nuodais užnuodijaus piliečiai, kurie nori pa- i Vadinas, apėję tokius “pro- žių medelių ir žydinčių gėlių, ja gavo sielą. Tie romanai ysifisti pinigų saviškiams į už J ietanškus savietų rojaus įsty- beliko tik pageltę, ruduojant ra daugiausia be jokio menišsienj, pa\. Į Lietmą, ii tio, į mų” kelius pinigų siuntėjas ti bekrintą lapai ir plikos ša- ko skonio, dažniausia silpni- i
kurie tuos pinigus turi gan-1 įr tas vargšas gavėjas, pir kėlės.
na jaunuolio(ės) valią, erzina
*"
f
Į viską pažvelgus liūdna jausmus. Juose nėra nieko ki
tif
masis atsidus lig didžiausius
Pirmiausia “rojaus” sargai egzaminus išlaikęs, o pastara darosi, kaip šiurkštus rūdens to rašoma, kaip tik apie vi
vėjas, pagriebęs medelius pur sokias saužudystes,
(komisarai) leidžia piliečiams sis vargšas badu numirs.
jaunų
to ir krečia pageltusius, iš- mergaičių pavyliojimus —
j užsienius siūsti ue daugiau
Nedyvai. “Rojuj” vis mat
kai po KR) rublių kas mėnuo,
džiūvusias lapus, kurie savo, pagrobimus, jaunuolių nuo
turi
būti
kitaip,
negu
ant
šlamėsiu neduoda ramybės: tėvų pabėgimus, meiliškus
bet ir ta suma, komisarų įstaigų nuožiūra, gali būti kei- : 1,1ŪSTJ prakeiktos, buržuazinės net ir miško žvėreliams ir dalykus ir kitokius niekus.
MODELIS 931
Zuikelis
nešasi
paukšteliams.
čiania. Toliau, siusdamas pi 1 kapitalistinės žemės.
Ir daugumas tų romanų nekur nors toli į laukus, pauk-;turi jokios vertės nei literara
FRANCUAI TRŲK3TA
šteliai taip pat apleidžia pli-jtflros, nei meno žvilgsniu,
KUNIGŲ.
kus medelius ir skrenda į'Jie yra leidžiami ne jaunuo
.'UM
šiltesnius kraštus.
menės
dorinimui
ir
jos
tobu

RINKIMŲ DIENOJ
Francija šiandie turi apie
Žmonės taip pat neberims- linimui, bet dolerių žvejoji
Utaminke, Lapkričio 5, 1929 41,000 kunigų. Nežiūrint to,’Lta tokiame/mįške ar parke, mui.
ir užtikrinkim laimėjim, mii. aPie 1°>000 parapii'} neturi nes jr jįems nebemiela po pli- Taip pat reikia atsiminti,
nuolatinių klebonų.
ikais me<J2iais sėdėti, bet žiu- kad skaitymas daro labai
sų draugui
, Kaikuriose diocezijose vie- Lj kuriuo kraštu būtų gali daug įtakos į žmogaus sielą,
mam kunigui išpuola apie 5,-,ma greičiau patraukti į niies- ypač į jaunųjų, nes, kuris
000 žmonių miestuose ir apie ,
kuris vasarą' jų nevyliojo, kokius raštus pradeda skai
i 5 parapijos provincijose.
jg j0 bėgo, kaip iš kokio ka- tyti, nežiūrint kad jis būtų ir
Nors Franeijos provincinės įėjimo.
tvirto būdo, su laiku tas skai
v • |
parapijos nėra žmonių sKai. Nors nelabai norėtųsi į tymas nustelbia jo valią ir
čiumi didelės ir nors kunigai tl.u,.:n-jngg, miestą grįžti, nes j nukreipia jį į blogąją pusę.
naudojasi automobiliais, ne'ga ne j{ag kjtRg jaukja> kaįp nes ir priežodis sako: “Su ko
visi jie gali atlikti savo pa-<tįk ygi ir nuobodūs rūdens ir kiu sutapsi, ir pats tokiu pa
reigas
visiems tikintiems ,^jenios vakarai. Bet ar tu no- tapsi”.
laiku patarnauti.
|ri, ar nenor^ rūdens gamta
Ar negeriau tat būtų vie
Yra daug parapijų, kurkjekvįeną verčia kraustytis toje visokių šlamštų ir šlykšžmonės savo bažnyčiose šv. į gavQ
j čių romanų, pasirinkti geni
Mišių tegali klausyti tik kas, Dabar ga] ne vienam kįla ir naudingų knygų bei laiktrečia savaitė. Nėra kunigų. į mjntis> k^p reįks praieisti ii-' raščių, kurie lavina valią, stiĮ MAJORUS
Kunigų trukumo priežasčių j gi ir nuobodūs žiemos va- prina būdą, gina nuo iŠtvirDetroito Miesto
yra keletas. Viena jų tai bu- karaj,
kambary užsidaręs1 kimo — nedorovės ir bedievyTeisingas visoms srovėms, vi- vus’s ^aras» kurs daug ^^‘vo nebusi? Bet kur eiti ir kas bės bakterijų? Nes tik sveika
tarnų prarijo. Taip pat supa- Įveikti?
me maiste yra sveikata, nes
soms tikyboms ir visoms saldintos mokyklos. Pagaliau
Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console CabineVieni tuo ilgus rūdens ir j tik geras knygas ir laikraš
Francijoj ligšiol plačiai prak- žiemos
vakarus
sunaudos ėius skaitydamas žmogus gatautoms
t’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu,
tikuojama “dviejų vaikų šei blogam ir savo nenaudai,'H apsišviesti, išauklėti savo
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis
Įmynos sistema’
i
kur nors teatrų, mūviu tvan- valią ir užgrūdinti būdą.
PILNAS EGZAMINAS
Žinovai pareiškia, kad ar- kįamc ore arka prįe kortų bei
Nemažai yra tokių, kurie
$5.00 TIKTAI $5.00
taniausiais metais Francijoj stikliuko, kenkdami savo svei nusiskundžia, kad
lietuvių
8PEC1ALI8TA8
tais atžvilgiais įvyksianti di- kataį ir turtui. Kiti tuos ilgus' kalboje maža esą gerų knygų,
T«.igl
tienuslmlnklt. bet eikit
P«lr tikrą specialistą. ne paa koki
dėlė atmaina. Tauta atgimsta vakarus panaudos geram, t.'ypatingai čia augusieji. Tas
ncpatyrčlj Tikra* specialistas. ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas (.-oriniai ir tikybiniai. Atsiras ^y. pral^įg juos skaitymui ge- tiktai taip ^ako, kuris nenoJums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno Ifteąiaml- daugiau kandidatų į kunigus. <nj knygų ir iaikraSčių. Bet'n gerų knygų skaityti.
navimo. Jąs sutaupysit laiką Ir
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo
Tuotarpu franeuzams kuni- kokjas knygas ir laikraščius
Dabar jau, ;čiu Dievui, ir
pinigus. Daugelis
kitą daktaru
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
gams pagelbon yra pakviesta skailyti, tai kitas klausimas. mūsų kalboje yra nemažai
lie neturi reikalingo patyrimo, suradvmui Itmogaus kenksmingumą.
Lengvus išmokėjimai
nemažai svetimų šalių kuni- į Dauguma mūsų žmonių yra gerų ir naudingų knygų, tik
Mano Radio — 8ccps — Ragą’..
gų. Daugiausia belgų ir olan- nuomonės, kad kas tik para-.reikia jas skaityti, kad. nepe- ]
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškas egssmlna
dų, kurie pasekmingai dar- §yta> viskas galima skaityti, lėtų knygynų lentynose,
rį caas kraujo atidengs man Jusą
tikras negeroves, ir Jeigu aft pa
buojasi šiaurinėj Francijoj.
ypač kurie jau yra atšalę ti- Į “Draugo” knygyne užkrauimsiu jus gydyti, tai Jusą sveikata
(r gyvumas sugryš Juras taip kaip
- —---- -- -------- -;—== kėjime, arba visai virtę į be- tos lentynos įvairių — įvaibuvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
TE1SEJAS: — Kaltinamu- dievivg^ dažnai įkalbinėjo ti-į riaušių knygų, kurios guli be
ligą skilvio, tarną. Inkstą, odos.
sis
kraujo, nervą, širdies, rsumatlais, ar prisipažįsti, kad agi- kintįesįems> ka(j vįskas esą jokios naudos kaip knygynui.
rao, kirminą, uždegimo tarną, sil
tavai streikuojančius darbl- galima skaityti, jei norima rašytojams, taip ir visuomepną plaučiu
arba Jeigu turit ko
kia
užslsen ėjusią,
JsIkerėJuslą.
ninkus daužyti dirbtuvės lan gerai “apsišviesti”. Netiesa, nei. Ar negeriau tat būtų dachronišką
Uitą, kuri nepasidavė
3417-21 South Halsted Street
net gabiam šeimynos gydyfolnl i gus ?
kad viskas kiekvienam gali- bar, atėjus ilgiems rūdens ii
nestidėll-oklt neatėle pas mane
DR. J E ZAREMBA
KALTINAMASIS: — Tru- ma skaityti. Kaip iš vaistinės žiemos vakarams, kaip suanTelefonas Boulevard 4705
8PECIALT8TAS
putį
agitavau.
Mat,
p.
teisėne
visi
vaistai
galima
naudogusiems,
taip
ir
jaunimui,
vie
In&JImas Rūmas 161 <
»• W. JACKSON BOITLEVARU
jau, a* esu stikliorius, o pas- ti, nes vienus vaistus naudo- toje ėjus į teatrus ir ten
Arti State Gatvės
kutiniu laiku mano reikalai damas pasveiksi, o kitus pa- tvankiame ore sėdėjus, užsiOfiso Valandos: Nuo 16 ryto Iki
1 oo pietą. Vakarais nuo B Iki T
labai pablogėjo — visai nė ėmęs mirsi, nusinuodysi, taip imti skaitymu gerų knygų ir
Nedėliomis nuo 16 ryto Iki 1
pn pietą
ra darbo.
ir su skaitymu. Nes bloga laikraščių, neg tokiu būdu no

Prašau

Mano Kampelį

MARGUMYNAL

SPARTON

EQUASONNE

VISI BALSUOKIME

JOHN W. SMITH

$179:50

J. F. Budrik,

M

1
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ŪKIUOSE MOTERIMS DAR- Į|
BO VALANDOS
ILGOS.

Naujovinės mašinerijos pa- į|
[lengvino naštas pramonės dar j
bininkams ir miestų šeimi
ninkėms, bet ūkiuose šeimi
ninkės nesulaukia sau jokio
palengvinimo. Sena patarlė
pasilieka savo tiesoje, kad
•‘vyras dirba nuo saulės ligi
saulės, bet moteriškei darbai
nepabaigiami”. 'Tai yra, vy
ras nors naktimis yra liuosas
nuo darbo. Bet moteriškei
darbas aplink namus niekad
nebaigiamas.
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
Amerikos J. Valstybių Ūkio '
liausius lietuviškus rekordus
departamentas tyrinėjo ūkių
moterų padėti ir atrado, kad
moterys ūkiuose užsiima ne
vien namų ruoša ir aplink na- ,
mus darbais arba vaikų augi
nimu. Bet jos atlieka dvily-i
pius darbus: dirba ūkininkų*
darbus lauke ir atlieka narni- i
mus darbus namie.
Kada moterys ilgesnes va-1
landas praleidžia, laukuose, ta
da jos turi ilgesnes valandas '
dirbti namuose. Kasdien jos ,
sunkiai dirba ir jų darbai ne- į
baigiami.
Per dienų nuvargusioms ukių moterims kurios turi vai
kų, dažnai yra darbo ir nak- i
BABRAVIČIVS
VANAGAITIS
timis ir tokios moterys iš,
MAHANOJAVS METI VISKĄ M AINI ERIŲ ORKESTRĄ
nuovargio negali išbristi. Dau Į
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
gelis jų atsilsi tik tada, ka-J
10" 75c.
16137F Ža'.ia Girelė
da Dievas pašaukia i amži
Eik su Dievu Panitelia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAI SKAS, Duetas
natvę.
1613SF Kaviuskas (A. Vanagaitis)
Ūkio departamentas ištyrė
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELIl N1VTĖ ir F. STANKl'NAS
700
ūkių namų ir susekė, kad
Su Orkcst.ros akompan.
1G139F Oi, Skauda, Skauda
moterys per savaitę namų
Aš Žirgeli Balnosiu
ruoša užsiima, imant apla- j
KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ IŠ
MISŲ PILNO KATALOGO
mai, 52 valandas ir 17 minu- ,
F. STANKŪNAS, Baritonas
tų; be to, 11 valandų ir 3,3’
Su Orkestros akompan.
10" 75c.
minutų Įvairiems išoriniams
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
darbams, būtent,
paukščių
MAIIANOJAFS METI VISKĄ MAINIERIŲ ORKESTRĄ
priežiūrai, daržų tvarkai ir
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Virbas, Fr. Yotko. Leader
12” $1.25
kai-kuriems darbams laukuo
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
se.
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Reikia pažymėti, kad tyri
Singing by A. ŠAI KEYlčll'S
nėta tik, taip vadinamų, pa
10” 75c.
i
16129F Dariau Lyseles, Valcas
žangiųjų ūkių namai, į ku
Jonelio — Polka
MAIIANOJAFS LIETI VI.ŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
lių naujovinių Įtaisymų ir ki-!
Fr. Yotko, Leader
tų darbams palengvinimų.
1G135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka
Mažesniuose ir neturtinguo
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
se ūkiuose moterims padėtis,
JI OZAS RAUK AVIUI S, Tenoras
suprantama, turi būt toli sun
12” $1.25
61002F Karvelėli
kesnė. Tenai daugiau darbo H
Plaukia Sau Laivelis
ir savaitėje ilgesnės nuovar
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
gio valandos.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
Čia minimi tik vieni rankų
K. MINKI,Lll NU TĖ ir F. STAN KINAS
darbai, neį imant vaikų prižiū
IGOOtiF Trys Sesutės
"Valia Valužė"
rėjimo ir to viso laiko, koks
RALPII V. JI'šKA, Baritonas
retkarčiais praleidžiamas, ka
Su Orkestros akompan.
'
1G134F Kai Aš Buvau Jaunas
da reikia važiuoti į artimuo
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKLYNO LIETI VIŲ ORKESTRĄ
sius miestelius ir ten nusi
16133F Židell-Judeli. Polka Singing by F. STANKŪNAS
pirkti reikalingų rūbų, baldų,
Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
avalinių ar kitoko, kaip tai
Senos Mergos Polka
priedinio maisto, ko ūkiuose
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
negalima pasigaminti, kaip
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
tia miltų, cukraus ir tt.
1608SF Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių
Miestuose
šeimininkėms |
1G085F Vanagienė Polka
tik toms yra sunkus gyveni-1
Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo
mas, kurios per dienas turi I
Eina Pati į Karčlumų.
16071F Karvutė
dirbti dirbtuvėse, gi gryžu- j
Doleris
sios iš darbo turi ne tik už
16072F Sharkey Daina
Munšainukas
>
siimti namų ruoša, bet dar ir
16073F Keikia Tept, Dalis I
Keikiu Tept, Dalis II
vaikų auginimu. Tuotarpu
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis )
ūkiuose visos moterys be
LIETI VU TAFTIŠKA ORKESTRĄ
I
skirtumo turi didelius var
16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos. Polka
gus vargti.
16119F Kalvarijos Polka
Itaudona Kepuraitė Mazurka
Miestuose yra laimingos mo
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
terys, kurių vyrai turi pas
tovius darbus. Jos būdamos
namie savo darbui šiandie tu
ri palengvinimų — tokių ar
I I kitokių mašinerijų, kadir
namų apšildymus1!
17-21 So. Halsted St,
Chicago, Ilk ■ i centralinius
ir nors anglių nereikia vied-|
'rūkais vilkti.
Aguona.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

JOS. F. BUDRIK, me.

Lietuviu Programa
PER RADIO
Trečiadienio Vakarais,
Lygiai 9 vai. užsistatyk

Galingąją Radio Stotį KYW
(293.6-1020)
Ateinantį TREČIADIENĮ, SPALIŲ 30 D.,
9 VAL. dainuoja skaitlingas ir gerai išlavintas
ŠV. CECILIJOS CHORAS, Šv. Kryžiaus par.,
kuris šauniai išpildė programų savo parapijos si
dabrinio jubiliejaus sukaktuvėse. Dainuos Miš
rus choras ir Vyrų choras, orkestrai iš 10 muzi
kantų pritariant. Apart to, dainuos daininkas

Kastas Sabonis baritonas
kuris su pasisekimu dainavo iš Kauno radio sto
ties ir šiaip jau yra vienas iš populiariausių mūsų
dainininkų. Skaitlinga orkestrą gros įvairias lie
tuvių liaudies dainelių melodijas.
Šiuos programus kiekvienų trečiadienį, 9 vai.
vakare, ruošia dienraštis
i

KOOPERUOJANT

kuri yra didžiausia pasauly lietuvių baldų-furniture ir visokių radio kompanija, užlaikanti dvi
dideli krautuvi, beto turinti baldų dirbtuvę.
“DRAUGAS’’ prašo gerb. skaitytojų patari
mų dėl programo suruošimo, mielai priims įvai
rias pastabas ir pareiškimus, kų ypatingai per
radio norėtų išgirsti. Rašykite:

“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

o I M
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO. ILL ’
Radio Stotis AA.

nuteista mirti.

X Metinė parapijos vaka- j
rienė bus lapkričio 24 d. va
kare. Iš anksto kviečiame visus dalyvauti. Prašome visų į
prisidėti su paukščių^ vištų, Į
ančių auka ir kitais pokiliui
tinkamais daiktais. Rinkikai
ir rinkikės jau eina per biz
nierius ir namus. Tikimasi,
kad visi gausiai prisidės.

X Spalių 13 d. Šv. K. A.
lt. draugija parapijos svetai
nėj surengė hazarukų. Pelną
skyrė naujo seselių namo
fondui. Viso pelnė $169.47.
X Ponios: Dainelienė Lau
rinaitienė, Reikauskienė minė
X Ciceriečiai visuomet gra-,
tame bazarėlyje daugiausia
žiai savo parapijos reikalus
pasidarbavo.
remia.
X Spalių 16 d. vakare L.
X Gerb. kun. P. Karalius da
Vyčių 14 kuopa surengė pa
silinksminimo vakarą, — šo bar lankosi Ciceroje, rinkda
kius. Jaunimo prisirinko daug mas aukas Lietuvos jaunimo
ir linksminosi neblogiausia, įstaigai. Kun. Karalius džiau
tik kaikurie per daug “mun- giasi, kad jo darbų Ciceros
šainų” traukė, o kaikurios žmonės prielankiai atjaučia
panelės savo bjauriais šokiais ir gausiai aukoja.
kitiems davė Įjapiktinimų. Pel X Kun. Tanias Gasparaitis
no nuo šokių liks nemažai. J j šiomis dineomis ilsisi Sacred
kuopa skiria beisbolininkų Heart Sanatorijoje, Milvvau
kee, Wis. Grįš gal apie spalių
naudai.
X Spalių 27 d., parapijos pabaigųI
svetainėj Šv. Antano dr-ja j X Ciceros katalikų visuoturėjo metini pokilį. Žąsų po-'menė reiškia gilios užuojaukiliui pargabenta net iš \Vis-j tos prof. A. Pociui delei jo
consino Valstijos. Ši draugija'mylimos žmonos Onos mirties
vienų vyrų, bet labai tvar X Artisto Rapolo Juškos
kingai reikalu.- veda.
- 1 a*'.L' koncertas įvyks lapkričio 17
patys ir gaspadinavo.
' d. vakare, Lietuvių Audito-

I rijoje, Bridgeporte. Koncerto
i tikietų galima gauti visose
ADVOKATAIlietuvių kolonijose, Chicago
JOHN B. BORDEN je.
X Ciceroje to koncerto ti
(John Bagdžiunas Borden)
kietų galima gauti pas vaisti
ADVOKATAS
ninkų Jankauskų, Alumnieči,us, choro narius ir parapi
105 W. Adams St.
Rm.
2117
X ~ J X-».jos bfise. *
Telephoae Bandolph 6727
X Pono R. Juškos koncer
2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak.
tas bus vienas gražiausių,
Telcpbaae Roosevelt 8090
kiek buvo Chicagoje.
M amte: 8 iki 8 ryte Tel. Bepub. 8600
X Praeitame Katalikų Fede
racijos Kongrese, art. Juška
mūsų visuomenei parodė tik
dalį savo gabumų. Duokime
LIETUVIS ADVOKATAS
jaunam artistui progos pilnai
2221 West 22nd Street
pasirodyti. Remkime mūsų
Arti Leavitt Street
menininkų.
Telefonas Canal 2552

0 O X S

kumščiuotis antroje vietoje
DAKTARE 5
'nuo “main bout” taip vadi
Ofiso Tel. Vlctory 8687
Telefonas Boulevard 1930
namame semi-final. Turėjo GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4601 South Ashland Avenue
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374
j kumščiuotis 8 roundus. Bet
Telefonas Boulevard 7820
Res.
6641
South
Albany
Avenue
Juozui užteka 2 miliutų su
I
Tel. Prospect 1930
milžinu juoduku apsidirbti. Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 8
dieną. Ir 6:30 Iki 9:30 vakare
.... .— 3133 S. HALSTED STREET
I Visi amerikonų dienraščiai ' 1
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
pasirodė
i
Res.
tel.
Van
Buren
6868
pažymi, kad Vinča
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
lesąs “terrific bitter“, jei jis
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
'galėjo tų juodukų taip greit
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez. Tel. Mldway 6512
Šventadieniais pagal sutarimą.
C‘D.“).
I nutrenkti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

Sulte

GRĮŽO P. KULYS.

108
1578 Milvvaukee
Tel. Brumswlck 0624

DR. R. C. CDPLER

Avė.

Tel. Canal 6764
Republic 8466
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avcnue Ir 24-tas Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:28 val. vak.
Telef. Canal 1713-0241
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
i po pietų.
Ir Ketvergais vakare
GYDYTOJAS,
Ofiso Tel. Caual 2118
CHIRURGAS
Namų Tel. lafayette 9998}
IR OBSTETRIKAS

Vakar “Draugo’ redakciją
aplėnkė J. Kulys, kuris kų tik
~'rįžo iš Lietuvos. Lietuvoje
tA
Sarah Povvers iš Macon,: viešėjo 18 mėnesių. Taipgi p.
Ga., 71. m. amžiaus, seniausia' Kulys aplankęs ir Lietuvos 1
■GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
moteris nuteista toje valstijo- buvusių sostinę Vilnių. P-nas
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
je mirti. Ji rasta kalta šuo- Kulys sako, kad Lietuvoje ne
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
kalby nužudymo James Parks, sulyginami geriau žmonės gy 1900 S. HALSTED STREET
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
NAMAI:
kad išsikolektavus jo apdrau- vena ir turi geresnę tvarkų,
Tel. Canal 2330
4193 ARCHER AVĖ.
Valandos; 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
negu lenkų okupuotame kraš
dų.
Nedelioj pagal susitarimą
te.
I Valand as; prieš pietus pagal sutarti-

DR. A. L. YUŠKA

me, o sesučių malda visuo
met eina už geradarius.
RoseJandietis.

Kaip žinoma, vietinių Tre
tininkų draugija rengia “bun
co party“, spalių 29 d., 7:30
vai. vak., parap. svetainėj ir
parapijos naudai. Gražus tiks
las yra — remti parapija.
r<ur irdėjau, kad šįmet Boselandė nepasiliks nei viena drja nesurengus šiokios, tokios
pramogėlės parapijos naudai,
nes labai įvertina mūsų klebo
no ir jo atsistento darbus. Sko
los kaip sniegas pavasary
tirpsta.
Rap.

Rap.
JOS. TRINER IŠGYRĖ
SVETIMTAUČIŲ LAI
KRAŠČIUS.

Chicagos svetimtaučių lai
kraščių leidėjai llamilton kliu
be turėjo pietus, laike kurių
kalbėjo Jos. Triner, prezidentas kompaniją kuri išdirba
Trinerio Kartųjį Vyną.

DR. J. J. KOWAR$KIS Į

į Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. ▼.

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Dresel 9191
Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYADCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vai.; 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų

DR. A. RAČKUS

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel.

Lafayette

5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Ofisas 3102 So. Halstei St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
arti 31st Street
1

_,

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, Į
7-9 vak. Nedėliomis Ir šventadieniais
10-12.

4910 So. Michigan Avenue ;Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191
Tel. Kenwood 5107

DR. H. BARTON

Olfice; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

pagal

sutartj

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Gydytojas ir Chirurgas
j Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Tel. Republic 7868
šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET Avenue
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Oflso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

Spalių 20 <4 Jie, patys patys
Vyčiai Strumilos svetainėj '
turėjo viešus šokius. Susirin
ko daug jaunuomenės. Pelno
liko apie $60.00.

DR. A. J, BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

Ir

Chirurgas

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6688

OR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
RoselandieČiai sumanė šį
OPTEMITRISTAI REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
met lapkr. 3 d. pavaišinti lie-,
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
6 iki 8:30 vakare
Susitarus
Tel. Cicero 2888
tuvius senelius Oak Forest j
prieglaudoj. Jų yra apie 80
Joseph Triner
žmonių. P. Misiūnas, M. PoviTuos pietus surengė SveDENTIS TA1
lonis, darbščios gaspadinės ir timtaučių laikraščių Sąjunga,
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Office
Boulevard
7042
kiti rūpinasi suruošti gerus (Veik nuo visų Chicagos sve4729 S. Ashland Avė.
lietuviškus pietus ir įdomią timtaučių laikraščių atstovai
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
ROSELAND, HL
SPECIJALISTAS
programą. Kilnus tai artvino dalyvavo. Buvo taipgi atstovų
kare. Sered-Hnis ir PėtnyčioDžiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
LIETUVIS DENTISTAS
meilės darbas ir mūs darbuo- iš Milvvaukee, Detroit, CleveVai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
mis nuo 9 iki 6.
Laukiama.
pietų: 7—8:30 vakara
tojai už tą žygį yra nuošir- .lando ir kitų miestų. Progra4645 So. Ashland Avenue
Nedėliomis 10 iki 12
LIETUVIS AKIŲ
Ant Zaleskio Aptiekos
Šis kampelis tylus ir ra džiai sveikintini.
nio vedėju buvo John R. PaTELEFONAS M1DWAY 2889
SPECIALISTAS
mus, tik kaž ko ilgstantis ir
landech, Sąjungos pirmininTel. Canal 6222
Tn< Triner <avn kalboj ! ralen«vins akių Įtempimą
kuris
laukiantis. O tai, ištikrųjų, i; Lapkr 3 d. po pietų, kaip kn«
ha,, do. . Jlintt .avo Kai < ,J , esti priežastim galvos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
(Juozas J. Grišius)
kė, _
kad-------Trinerio
KartuĮsy
ai
6flmo,
akių
aptemimo,
nervuotunepaprasto dalyko, tai šv. Ka ir kitos lietuvių parapijos i,.-----------,k.udral >klų karM| AUM.
ADVOKATAS
zimiero Vienuolyno bazaro, Chicagoj, Vyksta katedron pcl
V ynas buvo pradėtas ĮSGIF- 'sau kreivas akis, nuimu cataractua.
DENTISTAS
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 2201 WEST 22nd STREET
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) nes ilgai jo nebuvo.
nyti jubilėjinių atlaidų. To-Jiti 39 metai tam atgal ir per regystp.
(Kampas Leavitt St.)
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
Telef. Boulevard 2800
O kaip žinoma, šis kampe dėl prašoma to sekmadienio ,tą visą laiką skelbėsi svetim3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
RESIDENCIJA:
Valandos'
Nuo
9
Iki
12
ryto
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
lis yra davęs iki šiol Šv. Ka pulaukti ir skaitlingai vyk-į taurių laikraščiuose. Sakė, mas su elektra, parodančia mažiau
6515 So. Rockwell Street
nuo 1 iki 9 vakare
7—9 vakare
sias klaidas.
Telef. Republlo 9728
zimiero vienuolynui 12 sesu ti katedron.,Nuvažiuoti mums kiai taip darys ir toliau, nes
Specialė atyda atkreipiama moky
čių. bei kandidačių. Taigi šis patogu; vienais karais galima rezultatai iš tų skelbimų esą klos
vaikučiams.
Brnnswlck 8824
kampelis nėra svet »nas musų nuvykti iki pat katedros.
i geri. Jos. Triner sakė, kad Valandos nuo 10 ryto iki 8 va Tel. DR.
A. J. GUSSKN
!savo skelbimams pasigauna kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
brangiam vienuolynui, aes tų
Lietuvis
Dentlatas
12 po pietų.
ADVOKATAS.
157#
14ILWAUKEE
AVENUE
IS RUSIJOS
sesučių yra giminės, pažįsta Ateinantį sekmadienį, Šv. į daugiau, kaip 300 laikraščių.
Valandos; 9-18. 1-8, 1-8:86
52 East 107th Street
4712 S. ASHLAND
AVĖ.
9
lakmadlenlals Ir trečiadieniais
Gerai lietuviams žinomas per 28
mi, su kuriais praleido savo Petro ir Šv. Povilo dr-ja ruo
Kampas Michigan Avė.
pagal susitarimą.
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Phono
Armitage
2822
Tel. Pullman 6950 Ir 6377
Tel. Boulevard 7589
kūdikystės dieneles.
šia parapijos naudai balių.
rurgas ir akušeris.
Kliesto Ofise Pagal Sutartj:
Be to, įneš ir-gi naudoja Prašome tai neužmiršti ir ge
, Gydo stalgias
Ir chroniškas 11gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
127 N. Dearbora Street
mės sesutėmis Kazimierietė- ra proga pasinaudoti. Bus pui
Tel. Lafayett, B8S8
jausius metodus X-Ray tr kitokius
Rooms 928 Ir 935
1145 MILVVAUKEE AVENUE
į elektros prietaisus.
mis, nes jos mokina kelis šim kių įvairumų.
Tel. Franklin 4177
Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 I’. M.
Seredos vakare uždaryta
telius musų vaikučių, visai
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
Ofisas ir Laboratorija
DENTISTAS X-RAY
Nedėlioj pagal sutartį
Telapbor.e Central 6926
Netoli Morgan Street
Į menkai apmokamos.
VINČA VĖL LAIMĖJO
I
4193 Archer Avenue
RoselandieČiai, tai gerašir
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
džiai. Jie ir šito bazaro ne Oponentą numušė pirmam
į VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų U
| nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
ADVOKATAS
paliks gerokai neparėmę.
Rounde.
Boulevard 7589
Del Prašaliu imo šalčio
Rez. Hemlock 7691 |Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Shora
Jaunieji jau telkias į kuo-Į PROVIDENCE, R. I, —
2238, arba Kandolph 6800.
134 North LaSalle Street
CHICAOO, ILLINOIS
Kas yra tas T. A. D.?
peles važiuoti į bnzaran. Se-Į Spalių 16 d. Juozas Vinča v ėl
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. nieji gerai žino, kad visi lau parodė sporto mėgėjams lie
T. A. D. yra liuosuojantis,
Tel. Roosevelt 8710
DENTISTAS
kiami bazare. Manau, neapsi tuviškos kumšties galingumą, valantis ir taisantis vidurius
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
4712 So. Ashland Avenue
riksiu pasakius, kad visos dr- kuomet jis savo oponentą, vaistus, T. A. D. tūkstančiai
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
juoduką, Cyelone Jlarris iš žmonių vartoja, o milionai
jos važiuos “in corpore”.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
Tat-gi, brangūs, broliai ir Worcester, numušė (knoeked dar nežino,
akinių
Phone Cicero 721
Tel. Yards 0994
ADVOKATAS
sesutės, nepamirškime, kad out) pirmame rounde j 2 mi-j Jeigu arti nėra galima gau- 1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 su kitas
Rezidencijos Tel. Plaza 3206
11 So La Baile St., Room 2001
Vienuolyne bazaras prasidės nutes ir 22 sekundas. Šis bu-Ji, tai kreipkitės po num.
Pastebėklt mano lftkabaa
Tel. Kandolph 0331-0332 Vai. 9-8
VALANDOS:
LIETUVE DF.NTISTfc
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:89 va
Vakarais
lapkričio 24 d. ir baigsis ,28 vo antras Juozo viešas pasi-"į 5221 So. Halsted Street
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
X-Ray
karo. fcaredorala nuo 9:89 Iki II v.
8241 SO. HALSTED STREET
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Chicago, Ui.
2137 8. CICERO. AV. CICERO, ILL.
ryV*. Nedėliomis nėra skirtų
d. Atsilankykime, paremkime rodymas šioj krašto daly. Šį
Tel. Vlctory 0562
Nuo 10 iki 12 dieną,
»L (
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.
valandų. Room 8.
7-9 v. v. apart Panedėlio Ir
Tel. Boulevard 6631
Nuo 2 Iki 8 po pietų, __
_ J
jį, patys savęs nenuskriausi- sykį jam buvo duota progs
Trečladlena pagal sutarimą
Phona Caaal tm
.
Pėtnyčloa .

JOHN KUGHINSKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

JOSEFH J. GRISH

DR. G. I. BLOŽIS

DR.HERZMAN

J. P. WAITCHDS

DR. W. F. KALISZ

F. W, CHERN AUGKAS

DR. V. A. ŠIMKUS

25 METŲ PATYRIMO

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

IMK T. A. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. MAURIGE KAHN

A. A. OLIS

DR. HELEN M. WISNOW

1
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Parsiduoda pigiai
neturėta, tik gaila, kad nevi-(o dirba organizacijos gerovei. kelaitė padirmnvota motinos , dabar guli ligoninėje, keturi
si choristai dalyvavo savo Pirma kuopa labai dėkinga Onos vardu, vėl svečiai susi vaikai da tebeina pradinę
Biznio lotas prie 1416 So.
pramogoj. Čia jau aiškus ap- ponai A. Nausėdienei už: to- rinko pas pp. Pikelius kur mokyklą. Ta suvargus* šeimy Cicero Avė. Kreiptis
3632 Taylor Street
X Procesija j Šv. Vardo ka sileidimas. Gerbiamieji, įneš kią brangią auką — gintarus. gražiai linksmintasi iki vėlu- na gyvena 4533 So. Heriuita- i
WEST SIDE NAUJIENOS.
ge
Avė.
Svečias.
mai.
Taigi,
visos
žinom,
kad
buvo
rasime
ir
kitą
dieną
nueiti
Į
tedrą jau baigiama organizuo
1-mas flatns,
Chicago, III.
X
Prie
šv.
Pranciškos
H.
išrinkta
komisija
tam
dalykui
“
Mery
Garden
”
ar
“
State
X Per praėjusią savaitę Au ti. Tik ligi 30 spalių mėnesio
draugijos priklauso daug rim
RADIO ŽŽŽ.
Lake”, o kuomet turime savo sutvarkyti ir da iš tokių gabių
šros Vartų parapijos klebonai dienos dar galima procesijon
Del geriausios rųšies
tų, darbščių moterų. Spalių
parengimą, visi atsilankykim. ir netik musų kuopos narių,
lr patarnavimo, šaukit
su kolekta parapijos reika užsirašyti, nes ateinančiame
X N. P. P. Š. mergaičių so- 25 d. vak., parapijos salėje
GREEN VALLEY
Šokių pasisekimas priklau bet net Centro ir Apskričio
lams atlankė lietuvius prade ketvirtadienyje turi būti ke
PRODUCTS
jos
rengia
“
Bunco
party
”
.
Ir
)
sė ir nuo kaikurių cli. rėmėjų, valdybos narių, kaip dažnai dalicija, atėjus rudeniui, ruo
Olsells Šviežių kiaušiliauninkų
skaičius
ir
jų
kelio

dant nuo Blue t Island iki 23
■lų, sviesto lr sūrių.
tas prie jų pavardžių kur rei šiasi išsimokinti ir atvaidinti menkiausiam žaidėjui duos doj
kurių matėsi tame vakare.
str. tarpt! Iloyne avė. ir \\ es nės apmokėjimas įduotas ka
Wm.
J. Kareiva
,
Taip pat choras labai dekin kia ar nereikia kergiama. Mu gražų veikalą. Čia yra gabių vanų.
rų
kompanijai.
Savininkas
tėm; tai bus jau atlankyta pu
X Sveikiname naują Town
X Kas laiku neišsiinis pro- gas ponams Beržinskams už ms rodės, kad tas dalykas tu scenos mėgėjų, jos gali .gerus
4644 So. Paulina St.
sę Aušros Vartų pa ra pi jonų.
of
Lake žinių Radio stotį
veikalus
atvaidinti.
dovaną, kurią suteikė, kad rės labai didelių sėkmių ir
Tel. Boulevard 1289
(■(
‘
sijos
dalyvio
tikieto,
galės
Reikia tikėtis, kad šią savaitę
“
Žip.
”
Nors
nesutinkame
su
X
L.
Vyčių
13
kp.
rengia
choras gražiai pagiedojo baž be mizernos kuopos valdybos.
bus atlankyta visa žieminė da karais pavieniui ateinančiame
Na, ir teisybę sąjungietė pasilinksminimą lapkr. 3 d., visomis jos paduodamomis ži
nyčioj per sidabrini jų šliulis.
. , ‘ op sekmadienyje nukeliauti katenioms, tačiaus bus lengviau Į
i
rašo, kad jau antri metai, o Krenčiaus salėje.
rdron, kurioje po pietų lygiai bą.
Dabar, prasidėjus prakti- da nieko negirdėti apie lai X Ona Vaitkienė bėdoje. mūsų stočiai.
3 valandą bus laikomos lietuVyras jau antri metai serga,
GRABORIAI:
i vių kalboje jubiliejaus pa kams, varg. sumanė padaryti niėjimą.
maldos ir bus sakomas lietu vyrų praktikas ketvirtadienį, i Kada tik kuopos valdyba
o mergaičių penktadienį. Del- paklausdavo apie tai, vis gauviškai pamokslas.
X Ateinančiame sekmadie ko taip, manau, tik jam vie-,davo atsakymą: “paspėsim,!
3518 So. Halsted Str.
nyje Aušros Vartų bažnyčia nam žinoma. Kaip bus kitos ' yra gana laiko, nes da nėra MODERNIŠKAS TEATRAS
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
Lietuvis Graborius
Gražiausias Teatras Chicagoj
švenčia savo vardines, tai yra praktikos, bendrai, ar Vėl at-lvsikas sutvarkyta”. Taigi, ar
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
Patarnauja
laido
3140 So. Halsted St.
bai
geras
daiktas
dcl
kuknios.
PĖTN. ir SUBATOJ
tuvėse kuopigiausia.
bažnyčios tutulo bei vardo iš-, skirai, nei aš nežinau
yra reikalas delto užsipuldi
Tik ...................................................
>3.98
PĖTN.
ir
SUBATOJ
Reikale meldžiu at---Bijūnėlis.
Spalio 25 ir 26
nėti ant kp. valdybos?
kilmė.
ilšauktl,
o
mano
Spalio 25 ir 26
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
darbu busite užga
Gerb. sąjungietės, katros
X Per Visųšventę Aušros
kais išdeginta.
nėdinti.
“HOLD YOUR MAN”
“WHISPERING WINDS”
10 Gal.................................................... $3.19
KITA MEDALIO PUSĖ.
esat “aptemusios”, kuopos
Tel. Roosevelt 2615
Vartų bažnyčioje
prasidės
5 Gal.................................................... $2.30
Dalyvauja
Laura
Laplante
arba 2516
NEDĖLIOJ IR PANED.
Bridgeport.
—
“
Draugo
”
valdyba
prašo
lankytis
Į
susi

jubilėjaus
pamokslai
per
8
2814 W. 2Srd Plaee
NEDĖLIOJ IR PANED.
Stogui popierius 3 ply raudonas
Spalio 27, 28
Chieago, I1L
num. (Spalių 11 d.) tilpo “ap rinkimus, paaiškint i
tuos
dienas rvtais ir vakarais.
ir
žalias
su
smala
ir
vinims.
Spalio 27, 28
Rolls ................................................... $1.08
“
The
Hottentot
”
temusios” sąjungietės raštas. “aptemimo” dalykus, gal, ta
PRISTATOM VISUR
“BIG NEWS”
CHORO VAKARAS PAVY Mums labai gailu, kad musų da bus viskas pataisyta, bet Komedija iš laikraštininkų ! Dalyvauja Patsy Ruth Miller
Edivard E. Hoston
sąjungietė pradėjo “aptem nešmeižkit viena kitos per lai
KO.
gyveninio.
4414 So. Rockwell Street
ti”. Tai labai blogas ženklas. kraščius, jeigu da esat mote
Vitaphone Vodevilio aktai
.PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS.
Dalyvauja Robert Armstrong
Chicago, Hl.
CHICAGOJE
Būtų gera, kad ji “netem- rys, o ne bobos.
Kalbantieji paveikslai, dai
North Side. — Spalių 20 d.
ir Carol Lombard
Laidotuvėse
pa
Telefonas Lafayette 4689
O jeigu valdyba yra kam
nos, muzika, pasaulio žinios.
tarnauju
geriausia parapijos choro buvo šokiai, tų” ir nešmeižtų Moterų Są
NAUJAUSIO IŠRADIMO
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
todėl, kad priklau- Nors šokiai suruošti ant grei- jungos 1 kuopos, nes kuopa' akv krislas, kuopa pilną valią
VITAPHONE
IVAIROS kontraktoriai
sau prie arabų 10- fniu
nėra
“
aptemusi
”
ir
nemano
turit išsirinkti naują, kuri
bet pasisekimas buvo
dlrbystės.
Kalbantieji Paveikslai
OF.’SAS
neblogas. Jaunimo susirinko taip daryti. Susirinkimai j- veiktų taip, kaip kam patinka.
Graži Muzika
66 8 Wcst
18
Nemananti aptempti.
8174' ; nemažai. Buvo gera muzika, vyksta kas mėnesis ir yra
Tel.
Canal
8KIRIUS:
skaitlingi toms, katros nėra
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Išvažiuojame į pietus; turi
So. Halsted smeet I k°ki°s da North Side niekad
A Hardvrare Oo., dabar perėmė visų
Tel. Vlctory 4088
me parduoti 4 kambarių puoš
aptemusios ir kitų netemdo,
ŠAUNI PUOTA.
btxn| | savo rankas lr duos visose šio
Savininkas R. Andreliunas biznio Sakose plrmee klesos patar
nius
rakandus,
kaip
naujus,
navimą.
I. J. Z O L P
Dievo Apveizdos Parap. — vartotus tik 60 dienų. Už $550
Simpatiškas — GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Užlaikau visokių auk
HARDWARE PAINTS
sinių lr sidabrinių dai
VEDĖJAS
! Spalių 20 d. mus bažnyčioje gausit 9 tūbų screen grid raMandagus
—
ktų, vėliausios mados
& WALL PAPER
1650 West 46th Street
radlo, pianų rolių, re
buvo iškilmės — Dirmavonė. dio, 3 šmotų Frieze parloGeresnis ir Piges
kordų lr t. L
Taisau
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Palntere & Decoratorz
riaus
siutą,
du
9x12
AVilton
Prie
dirmavonės
ėjo
ir
pp.
Pilaikrodžius
lr
muzikos
nis už kitų patar
Tel. Blvd. 5203
J. S. Ramanclonls, savininkas
Instrumentus.
JONAS
Nuliudimo valandoje
kreipkitės
3147 So. Halsted Street
kielių, 1818 So. Halsted St., divonus, 8 - šmotų riešuto me
navimas.
prie manęs,
patarnausiu slmpatlSTeL Vlctory 7261
2650
West
63rd
St.
Chicago.
gerai žinomų Visiems biznie- džio valgyklos siutą, 4 šmokai, mandagiai,
gerai
lr pigiau
DUDŽINSKIS
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Telefonas HEMLOCK 828*
, rių — krautuvės vyriškų į tų mieg-kambario siutas su
dykai.
Mirė Spalio 25, 1929 m. 8 vai.
J drabužių saviriinkų, dukrelė, j springsais ir madracais, 5
ryte, 45 metų amžiaus,
PAGRABŲ VEDĖJAI
iš Kilo Iš Lenkijos.
Namų Statymo Kontraktortas
Ta proga pp. Pikieliai iškėlė ' šmotų pusryčių setas, lempa, BRIDGEPORT KNITTING
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Mailavojlmo Kontraktorius
Telefonas Yards 1138

CHICAGOJE

Ramova
MILDA

S. D. LAGI!AWICZ

4

JOHN DERINGIS

J. F. RADZIUS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

J. S. RAMANCIONIS

A-1" A‘

J. F. EUDEIKIS KOMP.

M. ZIZAS

PETRAS CIBULSKIS

Tei.

Boulevard

3201

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

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

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Nuliūdę Moteris, Podukrės.
Žentas, Pusbrolis ir Giminės.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturlme Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie-

f .

kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

| Siunčiam užsakymus i kitus mies: tus.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Graliam Paige Automobilių
Pardavėjas.
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

PADĖKONĖ

IA aplaikysite veiklesnį ir
mandagesnį patarnavimą per
patyrusius pardavėjus ir radio
mechanikus; kainą rasite vieną ir
teisingą visiems - pasirinkimas
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
Radio išdirbysčių, kaip tai:

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Pata.ru avi m au
visose
Chica
gos dalyse lr
prlemlesčtiose
Grabai
pigiai
net už 22 5.
OFISAS
$238 South
Halsted St
Vlctory 408R
89

So.
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ANTANAS RAKAUSKAS

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
pa tari* vi mą.

4424

A.

Rockvrell

St.

Vlrglnla 1290

" E7ERSKI
LIETUVIS GRABOHIU*
O f I a a a:
(III R. lfAnSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 927 7

Po ilgos ir sunkios ligos Visagalinčio Dievo iš šio
pasaulio tapo pašauktas spalio 13, 1929, o palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse spalio 16 d.
Velioniui paskutinį patarnavimą suteikti teikėsi
skaitlingai susirinkti giminės, kaimynai ir pažįsta
mi. Už tą viską ir užuojautos žodžius mums reiškusiems gilios padėkos žodžius tariame visiems. Ypa
tingai esame dėkingi už gedulingas pamaldas gerbia
miems dvasiškiams — Jo Malonybei pralotui M.‘L.
Krušui, .Jo Malonybei pralotui Purcell, kun. Jurgai
čiui, kun. Winsler ir kun. A. Martinkui už įspūdin
gai pritaikintą pamokslą, seselėms Kazimierietėms
v.ž altorių papuošimą, vargonininkui A. Pociui, grab.
Mažeikai, gėlių ir šv. Mišių aukuotojams, gėlių nešė
joms, kapinių gaspadoriui ir visiems lankiusiems pa
šarvotą velionį, dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje
ir lydėjusiem į kapines.
Ačių, ačiū visiems.
O tau, Antanai, lai Gailestingas Dievas suteikia
amžiną atilsį.
Nuliudusios:
Rakauskų ir Urbų šeimynos

504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS

Laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis Blvd. 4139.

i

Nauja, graži kt^
plyčia dykai.

F. SELEMONAVIČIUS

RADIOS

RADIOLAS Athater Kent

PADA
KIMBALL
JA. Hadios
radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius. ’

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at- 1
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėlinu
siais pagerinimais pas
BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

UNIVERSAL RESTAURANT

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.
2536-40 West 63rd Street

Telephone Lafayette 3171

Telephone Hemlock 8400

————z=

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard $>14

M. YUSZKA A CO.
PLUMBTNG « HEATING
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4694 80

PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama | vienų dieną.
Perkame real estate kontraktua.

įnternationl Investment
Corporation
Kapitalas $500.000 0$

■ 104 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafkyette <728-671$

Tel. Victory 5371

A. A. Norkus, Savininkas

4177-83 Archer Avė.

Dažų ir Popleros K.rantzvė
Cklcago

>114 8. LEAVITT 8T.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street
Chicago, III.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rūpinant 1, 2nd- morgage lengvoms
Išlygoms.
-Teisingas Ii greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. lafayette 0455

