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

Katalikai puaullonya turi kllnq utdavinį, — {neiti 1 Šeimynas tr | Tl■uoment Kristaus mokslą, atnaujinti
Įmonių, dvasią. Jizaus Širdies vleipatavlmaa milijonų Širdyse — tai musų
užduot la “Draugas" padBs jums tą
apaituiavlmo
darbą atlikti.
Užtat,
■kaitykite lr platinkite “Draugą."
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Kruvini Prezidento
Rinkimai Meksikoj

PIRMAMĘČIŲ STUDENTŲ “LIKIMAS”
W*
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DU GAISRAI NAKTĮ

, w > j■

VILIJAMPOLES Tk
ATIDARYMAS

** -

Naktį i.š 25 į 26 spalių die
nų sudegė Daugų miestelio ko Spalių m. 30 d, 15 vai. 30
lonija gyventojo Povilo Bogu- m. Įvyko naujo tilto, pavadin
šo kluonas. Su kluonu drauge to inž. Petro Vileišio vardu,
sudegė dvi karvės ir duver- per Nerį atidarymas. Atidaryšiai. Nuostolių padaryta 6500 į me dalyvavo susisiekimo ir
litų. Įtariamas pilietis sulai-' savivaldybės atstovai. Po to
kytas.
j 17 vai. Rotušėj įvyko i&kilKitą naktį Bartininkų vals-įmėms paminėti arbatėlė,
BOLŠEVIKAMS BESISEKA MANDŽIŪRIčiuj Daniliaukos kaime kilo;
“R.”
JOJ; NEKLAUSO MONGOLAI
kitas gaisras. Sudegė Vinco ■
------ —- -7=^ . —
Šitkausko gyvenami namai. UŽ KARALIAUS DIKTA
Clark kolegijos, Worcester, Mass.j pirmamečiai studentai pralaimėjo atletines im-'Namai buvo neapdrausti,
MONGOLAI ATSISAKO
VASCONCELOS JAUČIAS
TORIAUS ĮŽEIDIMĄ
tynęs su vyresniaisiais studentais. Tad už pralaimėjimą atletai turėjo maudytis šal-f Nuostolių padaryta daugiau
IŠRINKTU
KOVOTI KINIEČIUS
BELGRADAS, lapkr. 18. —
tam kolegijos kūdros yąi
kaip
6,000
litų.
R.
”
I)r.
Milan Smitcli iš Vrndja=2===
MEXIC0 CITY, lapkr. 19.
SHANGHAI, lapkr. 19. — PREZIDENTAS UŽIMTAS
cką, Benje rezorto teismo nuJ. STRIKAITIS ATSIRADO
— Ofieialiai paduota, kad Me-1 Anot apturimų žinių iš HarSUVAŽINEJO DU ŽMONES j baustas devyneriems metams
ŠALIES GERBŪVIU
j Josephine Strikaitis, Šv.
ksikos prezidentu išrinktas bino, bolševikų kariuomenė
kalėjimu už karaliaus-diktato/Kazimiero Akademijos moki Penktadienio rytų Vilkavi
šiandieninės valdžios kandidariaus įžefdimų ir vienenems
sekmadienį, iškėlė, puolimų AVASHINGTON, lapkr. 19. Už darbininko atstatymą nė, kuri andai buvo dingusi
tas Ortiz Rubio. .To priešas.
šky,
Basanavičiaus
gatvėj
pi

metams už gen. Živkovič įžeikandidatas Vaseoncelos, jau- P™S Manfuli stotį ir vieto-’- Prezidentas Hoover visusj___________
_____ __
....
Aukštesniojo teismo teisė- ir kaip spėtą, buvus pagrob lietis Žilinskas suvažinėjo Bueias išrinktu, nes rinkimai bu- rn*s Rytinis geležinkelis per- j kitus reikalus atidėjo į šalį ii
yareūs Kavanagh 60 die- ta, pagaliau atsirado. Jinai tauto 4 metų sūnų Steponų. dima.
šiandie pradeda visų eilę konkirstas.
vo begalo neteisingi.
------i
.r
i
nų ka^Jirau ir 25 doleriais nuvykusi pas savo dėdę P. Vakare automobilis 2608 nr.
YRA BAIMES, KAD KUNI
Praneša, kiniečių kariuome-',
,
.U F-,8! F ,
pabauda nubaudė R, R. Hug- Balsar į ūkį, arti Frankfort, šoferio Sargalio valdomas griRinkiniai buvo labai kruvi
£
hn atetnvoic!
Irt uolv
I
-»
.....
— ,
°
n »
GAI IR VIENUOLES
bo
atstovais titre
tikslu
saly palaiBaltijnore and Ohio
111.
Mergaitės
tėvas
nuo
Baiį
damas
iš
Kauno
3
kini.
nuo
ni. Apie 20 asmenų nužudyta.1 n® pasekmingai ginasi. Eina (kyti gerbūvi, koki is vagos >žinkelio tratikiuių tvarkytoUŽMUŠTA
sar gavęs laiškų.
į Vilkaviškio suvažinėjo girtų
Rubio šalininkai ano kito kan- kruvini mūšiai. Bolševikų supradėjo stumti New Yorko bl(terminal trainmafiter).
Viž&idų km. gyventojų Stadal- ICHANG, Kinija, lapkr. 18.
didato šalininkų daugiur vi-' organizuoti mongolai ir bol- ržoje vedamos spekuliacijos.:
Įrijo
pinigą
ninkų J. Sužeistasis patalpin- !— Komunistai plėšikai išnau
sai neleido balsuoti. Jei jiems /ovikų karininkų vadovauja- i Bus ieškoma priemonių gerbu-J To geležinkelio vienas darMonika
Hannapel,
4
metų,
tag ligoni3lėj.
“R.” jo puolė Siaotang miestelį,
priešintasi, prieš juos pakil- mi atkako kiniečius kovoti, vj užtikrinti.
'bininkų kitj&omet buvo
pašau
, ir .
6501 So. California avė., į rijo i
‘
________
jktas
*
----vakarinėj Muhupeh plovinei
davo ne vien policija, bet ir
tarny n ir ^nikelį (pinigų). Po kelių die^ĘRyĘO^^šyEDĄĮS
Į
DARBININKAI
NEKLAUSO
jos <laly^^iiokari4i«--api#b kariuomenė.
250,000 ŽMONIŲ A PI
*woae- Lz,
ą vDEL DEGTUKŲ
Išė ir sudegino Seserų vienuoKOMUNTSTŲ
sakomas Huggins jį pašalinęs
KE KUNIGO KAPĄ
vos ištraukė ir mergaitė mi
patirti,
lyn^ ’r
bažnyčių. Gal
iš darbo.
TURI SUSIARTINTI SU
Kaip mums tenka
rė Šv. Kryžiaus ligoninėje.
GELSINGFORSAS, lapkr.
Teisėjas pareiškė, kad “ju
ARABAIS
MALDEN, Mass., lapkr. 18.
derybos su švedų degtukų tru- pagrobti katalikai misionie
18. — Komunistams nepavy — Kunigo Powers kapų Šven ry” tarnyba yra patriotinė
sto atstovais yra vedamos. A- riai ir vienuolės. Yra baimės,
SĄMOKSLAS JUGOSLA
PARYŽIUS, lapkr. 19. - ko sukelti dvylikos valandų tojo Kryžiaus kapinėse vakar pareiga ir Huggins turėjo
teinanti penktadienį mūsų vai- kad jip "žudyti. Apie jų liVIJOJ; AREŠTAVIMAI
Žinomas pasauliui žydas Al-1 streiko tikslu gelbėti kalė- aplankė apie 250,000 žmonių. džiaugtis, kad jo darbininkas
džia jiems duos savo galutinį j1™1’ nicko ™žlnomabert Einstein vietos vienam jime laikomiems komunistams,
eina
tų
pareigų.
Tarp maldininkų matyta ir
VIENNA, Austrija, lapkr. atsakymų. Manoma, kad de-j Siaotange nesenai tie piktalaikraščių tvirtina, kad žydai Darbininkai atsisakė streikuo- Bostono miesto majoras-elekNubaustasis apeliuoja.
18. — Kroatijoj susektas są rybos turės teigiamų vaisių. į dariai be kitko nužudė katagali įsigyventi Palestinoj. Bet ti komunistų naudai.
tas Curley su žmona.
“R.”likų vyskupų.
mokslas tikslu atgaivinti Au- *
1
pirm to jie turi darbuotis
Areštuotas poliemonas
strijos-Ungarijos monarchijų,
gražiuoju sugyventi ir susi ISPANIJOS DIKTATORIUS
BUCHARIN NETEKO
Einant federaliu “waran- jon prijungti Kroatijų ir sos
draugauti su arabais.
PUOLAMAS
VADOVYBES
tu n areštuotas detektivas se- tan grųžinti Hapsburgų dina-,
•
I ••
’
I
I ržantas
J. Roza iš New City į stijų.
TRIUKŠMAUJA ČEKAI
MASKVA, lapkr. 18.
policijos stoties už sumoksiu
Apie 20 suokalbininkų su
Is Ispanijos praneša kad te-.komunis^ partijos centraliprohibicij(>s jgtaty_
STUDENTAI
imta. 'Keli vyresnieji pabėgę
nai opozicija pnes diktatorių nį0 komiteto politinio biuro
LYGIAI 9 VAL. VAK.
į užsienius.
PRAHA, lapkr. 19. — Če Primo de Rivera didėjanti. O- pašalintas dar nesenai Buvęs J Detektivų viršininkas Stege
Kroatijos mieste Zagrebe
kai studentai tautininkai vie pozicija reikalauja, kad Alma galingas vadas Nikolai Bu- yrft nuomonės kad tai alaus ligoninėje rasta daug ginklų
tos universitete sukėlė riau kunigaikštis sudarytų naujų charin už j0 “dešinėjimų.” Jir ftikoholio pirklhj sąmoks. ir dinamito. Kas įdomiausia,
šes užpuolę studentus žydus, valdžių.
Be to įspėti Rykov ir Tom- la8 energingų detektivų paša- kad
suokalbininkai, sakoma,
»
socialistus ir svetimšalius.
skii, kad ir juos toks likimas linti.
tykoję prieš Jugoslavijos ka
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)
Daug studentų sužeista. Uni
DIDELIS FRANCIJOS
galįs paliesti.
raliaus gyvybę.
versitetas dviem dienom už
NARŪNAS'
Rastas lavonas
DUODAMA ---------darytas.
KAS-NORS NAUJA
MIRĖ AIRIS TAUTI
Arti
Gary,
Ind.,
rastas
paPARYŽIUS, lapkr. 19.
NINKAS

Suomiai Darbininkai Užsisuka
Nuo Komunistų

yio oi

h

TREČIADIENIO VAKARAIS

Iš KYW Radio Stotie

PASKIRTAS PARYŽIAUS i Francija į vandenį įleido di-

AVASHINGTON,

lapkričio me8tftR nušauto vyro, apie 50

ARKIVYSKUPU

džiausiu pasauly narūnų (sub-j 18. — “Masters Photo Fini—--------marinų) vardu “Surcouf.” Na sbers of America” turi čia
VATIKANO MIESTAS, la- rūnas 400 pėdų ilgas, 3,300 suvažiavimą. Vietoj siųsti depkr. 19. — Kanauninką J. Ve-'tonų, turi 150 vyrų įgulos. Pa- legacijų prezidentų Hoover
rdier, šv. Sulpicijaus Semina nėręs į vandenį gali išbūti pu- sveikinti, jam pasiuntė laišką,
rijos viršininkų, Šventasis Tė strečios paros.
Pažymi, kad tuo būdu prezi
vas paskyrė Paryžiaus arki
dentui apdraudžiama sveika
vyskupu.
MASKVOS ATSTOVAS
ta ir sutanpiamas brangus
laikas.
BRITANIJAI
PASTOVI KAINA
GRŪDAMS

MASKVA, lapkr. 18. — So
ROMA, lapkr. 19. — Itali vietų Rusijos ambasadorium
jos valdžia turi sumanymų iš Britanijai paskirtas Grigorii
leisti įstatymų, kuriuomi ei Sokolnikov.
nant javų grūdams turi būt
SUMAŽINO MUITUS
nustatomos pastovios kainos,
kad tuo būdu sumažinti grū
BUENOS AIRES, lapkr.
dų įvežimą.
18. — Argentinos valdžia pe
CITTCAGO IR APYLIN rpus sumažino muitus už įve
KĖS. — Išryto pramatomas žamų Britanijos dirbtinį šil
kų.
lietus ar sniegas; šalčiau.

ITALIJOJ VALSTIEČIŲ
RIAUŠES

metų

amžiaus, lavonas. Spė

LONDONAS, lapkr. 19. —
Mirė airis tautininkas T. P.
cagos triukšmadaris.
įO’Connor, 81 metų, vadina
mas Britanijos parlamento že
Apiplėšė bažnyčios kasteriu
mesniųjų rūmų “tėvu.” Bu
Šio sekmadienio rytmetį du vo įžymiuoju publicistu ir po
plėšikai atėmė apie 200 dole litiku.
rių kolektos iš šv. Margarietos bažnyčios ,(99 ir Throop LENKŲ LIAUDIES PAR
gat) kasieriaus AValsb. Ka
TIJA SUIRO
sierius užpultas nešant jam
VARŠAVA, lapkr. 19. —
pinigus iš bažnyčios į klebo
Lenkų liaudies ) partijos suva
niją.
žiavimas Posene pasibaigė

jama, kad tai būsiąs koks Chi

PARYŽIUS, lapkr. 19. —
Abruzzi provincijoj, Italijoj,
Anų vakarų Gary ir apylin
valstiečiai sukėlę demonstraci kėse policija puolė visų eilę
jas prieš brangenybę. Įsimai slaptų užeigų. 62 asmeniu ašius policijai kilo riaušės. reštUota.
Trys žmonės žuvo ir virš 100
sužeista.
Mirė J. L. Revere, 76 m.,
bumais Chicagos policijos in
PLATINKITE “DRAUGĄ” spektorius. ' -

muštynėmis. Partijos vadas
Witos policijos apsaugoje
suvažiavimų apleido.

AVASHINGTON, lapkr. 18.
— Paštos departamentas ga
mina 300 tonų pastos ženkle
lių ateinančioms Kalėdų šven
tėms.

DRAUGO”
IR

Peoples Furniture Co.

KONCERTAI
Lapkričio 20 d.
DAINUOS

Liet. Operos art. JUSTAS KUDIRKA
Ir Kiti.

D R X U O X 8
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DRAUGASn

šaudomi būriais. Štai nesenai buvo pranešta,!
kad bolševikai sušaudė penkis buv. generolus,
italu* ka*dl*n. Uakynu MkanadltnlM
įtartus kontrevoliuciniuose darbuose. Dabar
PRENUItERATOB KAINA: Matams — !«.••. P»Čeką, dabar
MI Motų — |S.6t. Trims Mėnesiams — »!.••, TlėOam vėl pranešama, kad kruvinoji
Mėnesiui — 7Be Europoje — Matams 17.M, Pusei Me>
vadinama “Ciepeu” viena diena sušaudė 51
tų — |ė-ėė. Kopija .Me.
Bendradarbiams Ir korespondentams įeitų MCių* žmogų. Visi jie buvę nuteisti įnirti slaptuose
Man, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam
teismuose, kur jokio apsigynimo, jokio pasi
tikslui pašto lenkių.
BeCaktorlus priima — nuo
Iki 11: M Tat teisinimo niekas neklausęs. O J uk ir pabėgęs
iš jų nagų bolševikų atstovybės tarnautojas
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki D Paryžiuje Besedovskis, apie kurį rašėme, pa
sakoja spaudai baisių dalykų, kaip keli so
vaL po piet
vietų atstovybių valdininkai buvę slapta iš
pasalų nužudyti už tai, kad nepatikę visaga"DRAUGAS”
(linčiai Čekai. Skaitant apie visas tas baisy
UTHUANIAN DAILY FRIEND
bes, plaukai šiaušiasi.
Publlshed Daily, Bzoept Sunday.
Ateina žinių, kad prieš porų dienų As
SUBSCRIPTIONS: Ons Year — |«.M. Blz Montks
— |l.i«. Thres Montks — II.M. Ons Month — Tis.
■urope — Ons Year — I7.lt, Blz Months — |4.i*i trachanėj bolševikai nužudė dar 15 vadinamų
Oupy — .llo.
‘ ‘ kontrevoliucionierių ’
u

Antradienis, Lapkr. 19 d., 1920

įVAUĮIS STRAIPSNIAI
DARBININKAI

DABOSI

šalių komunistus darbininkai
labai šaltai sutiko. Vergau
jantiems ir išalkusiems darbi
Tomis dienomis Maskvoje ninkams jau ne galvoje, koki j
bolševikai turėjo metines iškil- svečiai Rusijos diktatorius'
mes. Minėjo savo revoliucijos lanko ir kų jie kalba apie pa
sukaktuves. Per Tadio iš Mask dėtį užsieniuose. Vienam susi
vos jie pasauliui skelbė, kad rinkime darbininkai juokėsi,
tos jų iškilmės — vienos dv kada vienas Amerikos raudo
džiausiu ir galingiausių. Sa nasis svečias kalbėjo apie Akė, tūkstantinės darbininkų merikos darbininkus. Tikrai
minios
maršavo gatvėmis. jo kalba buvo juokinga. Nes
Kiek tai entuziazmo, kiek tai tarp kitko jis sakė:

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

NEIŠTIKIMI.

didelį pavojų, tai po MacDo
naldo sparnu lenda, tai bol
ševikus persergsti būk “Dr
augas” paviliojus jų daini
ninkus ir t. t.

Yra sakoma, skęstantis žmo
gus ir šiaudo griebiasi. Taip
daro ir socialistų šulai. Jie
mano puikiausia savo pozici
jas atlaikyti, pirštu nurodant,
kad ne jiems, o bolševikams
grųso pavojus. Bet, prof. Kam
Vyrai, ar jus nejaučiate, pininkas socialistus perserg
revoliucinės dvasios, skelbta “Jus manote, kad šiandie kad jūsų pozicijos visu fron sti: vyrai, turėkitės! Yra dide
per radio.
Amerikos Jungtinėse Valsty tu braška. Puolimas taip smar lis pavojus, kad pats vožniauAdvertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best rssulta
Tikrenybėje gi nebūta ten bėse revoliucija negalima?
Advertlslng tėtės on applloatton.
kiai eina, kad jau vienur ki- sias ir macniausias socialis
KATALIKŲ
UNIVERSITETAS
“DRAUGAS” 2334 Se. Oakley Avė., Chioago.
tokios dvasios, nei entuziaz Visuomet. Amerikos darbinin
tur frontas įlūžo ir įsiveržę tas, socialistų gazietos redakVOKIETIJOJ.
mo. Bolševistinės Rusijos dar kuose tikrai išsivysto revo- [“neprieteliai” viskų sa votis- j torius, padaręs žmoniškų prof.
bininkų entuziazmas jau senai liucinc dvasia prieš skubių Įk&.
norį pertvarkyti. Kampininkui pakutų, nepraPo pastarojo didžiojo karo Vokietijos išnyko kur tai dausose.
pramonėse gamybą. Darbininkultūroje. Ūžtelėjo nelaimingoji “Reformaci- Kada bolševikų vadai pra cai vis daugiau darosi karin- Tik žiūrėkit, kas darosi. Iš dėtų keliais eidamas prašytis
gyvenime. Pirm keliu šimtų metų Vokietijos dėjo Rusijoje įsigyventi, jie gesni, jie dažnai mokosi val visų pusių U<i šiol atakuoja katalikų, kad jie ir jį pas sa
mi katalikai, ne tik nesusilp ve •priglaustų. Well, toks da
KALBOS APIE GERBŪVĮ.
katalikai turėjo užėmę aukštas vietas šalies skerdė savo
šocialistiškos uti ginklus. Jie sovietų šali nėjo, bet visu frontu varosi lykas beveik atsitiko vožneskatalikai daro didelę pažangų kultūriniam tvarkos priešus ir nuolat šau ninkai”.
Nėra kalbos, Jungtinėse Valstybėse eko ja”. Protestantizmas gavo viršenybę ir vis kė, kad darbininkams sukur Pasirodo, kad rusai darbi pirmyn,' taip kad ne vien bol nei bedievių asabai — Šliu
ševikų frontas visiškai lųžta, pui, tai kodėl negali tas atsi
nominė ir finansinė būklė nėra bloga. Tuo kų apvaldė. Katalikai buvo nustelbti.
siu “rojų”. Rusijos darbinin ninkai pradeda susiprasti. Jie bet ir cicilistų pozicijos ge tikti Olstrvčio gazietos bosui?
atžvilgiu nėra kitos jai lygios valstybės pa
Šiandie keičias laikai. Katalikų skaičius kų didžiuma pasirodė dideli jau žino, kad Amerikoj ko pa
sauly. Del to ir nestebėtina, kad politikai ir auga ir katalikai stengiasi atgauti nuo jų at tamsuoliai. Jie tikėjo toms našaus nėra, tad juokiasi. rokai braška. Socialistų laik- Vyrai, turėkitės! Jūsų fron
stambiųjų įmonių vadai tuo didžiuojasi ir imtas aukštas kultūros gyvenime vietas, be ko bolševikų pasakoms ię degė Paskiau jie ims pašiepti tuos raškčio redaktorius, pamatęs tas braška!
................... J..........................'■
T-.1.CLU
nuolat, net iki nuobodumo, apie tąi kalba.
pažanga nebūtų galima.
entuziazmu. Kur gi ne. Bolše visus, kurie kalbės apie pa
Amerikonai yra optimistai žmonės. Del
Visas aukštųsias mokslo įstaigas Vokie vikų šulai sakė, kad jie išnai saulio revoliuciją ir žadės mo, paaiškėjo, kad didžiausia i jam kenkia, tas padeda pravienybės kliūtimi yra kai ku-lgaro jėgoms griauti žmonių
to jiems ir sekasi: Apie gerbūvį jie kalba ir tijoj valdo valdžia. Bet tose įstaigose nėra kinsiu visus bajorus (ponus) geruosius laikus.
tuomet, kuomet jo nėra. Milijonai darbininkų jokios katalikų dvasios ir prakilnios katali ir pačius darbininkus pakelsiu Sovietų valdžia nujautė dar rie asmenys, kurie, nepajėg- dorų, įveda demoralizacijų,
be darbo, streikai, ūkininkų reikalai apleis kiškos įtakos.
bajorais. Nereikėsių jiems dirb bininkų atšalimų atėjus bolše- darni bendrai dirbti, pavydo. kenkia Katalikų Bažnyčiai,
ti, Wall gatvės gembleriai milijonus žmonių
Į tai atsižvelgus, Vokietijos katalikai iš ti, tik “troikomis” važinėsiu vistinei šventei. Tad išanksto apimti, ima keršyti dirban silpnina mūsų tautos pajėgu
nuskriaudė, daugeliui atimdami paskutini duo sprendė įkurti nuosavų katalikiškų Universi rūmuose gyvensią, visko pa į Maskvą parvežino daug nuo tiems ir tam tikruose lapeliui) mų.
nos kąsnį, tačiau apie gerbūvi dar plačiau tetą, kuris bus Salzburge mieste, arti Austri kaktinai turėsiu
valstiečių konfiskuotų bulvių. se niekina veikėjus, katalikų Apskrities Valdyba
pradedama kalbėti. Žinoma, apie tai nekal- jos pasienio.
ir komisija.
Tiems tamsuoliams entuzias Bulves veltui darbininkams spaudų ir pasidaro tiltu, per
kurį
eina
bedieviai
ir
savo
ba darbininkai, nekalba ūkininkai, bet kalba
Vokietijos Katalikų Universiteto suma- tams ilgainiui jie surengė ne išdalino, kad nors tuo budu
tie, kurie per “Wallstrytį” milijonus dole- nymas labai senai buvo iškeltas. Būtent, dar “rojų”, bet vergiją. Pati bol jiems užkimšti koseres. Bulvių šlamštuose turi progos šmeiž
rių į savo kišenius sušlavė su didelė žmonėms 1848 metais vokiečių vyskupų konferencijo ševistinė vergija ne bi kokia. dalinimui praleista visa die ti katalikus.
skriauda.
je tas buvo padaryta. Kas metai tas planas Tai viena baisiausių vergija. na, gi črezvičaikos agentai iš Apskrities susirinkimo da
Aišku, tie, kurie apie gerbūvį kalba, ne buvo gerinamas ir ligi didžiojo karu tam tik-' Šiandie kiekvienų darbininką vystė savo veikimą* ,kad ne lyviai matė reikalo pareikšti Pasauly dar tebėra trys mili
jonai vergų.
klysta. Jie juo naudojasi. Bet tai nėra visų riui buvo sulinktas kelių milionų pjįfrkių fon bolševikų satrapų viršininkų paleisti iš akių pl&runiių ir*ne- pasipiktinimo tokiu kai kulių
asmenų elgėsiu ir išreikšti Naujos Tautų Sąjungos įs
žmonių gerbūvis, o tik mažos milionierių das. Tečiaus plano galutinas vykinimas nebu agentai sekioja. Tėmįjasi, kad pasitenkinusių.
grupės, kuri gyvena pertekliuje, visiškai ne vo galimas, nes visuomet susidurta su neįvei jie prieš valdžių neprasitartų Štai tas kuoaiškiausiai ir pilniausia pasitikėjimų- dien taigų surinktos statistikos ži
paisydama to fakto, kad milijonai žmonių kiamomis tuometinėmis valstybinėmis kliūti nepalankaus žodžio. Žiuri, kad liudija, kad sovietų valdžiai raščiui “Draugui” ir jo Re nios rodo, kad visame pasau
dėl jos neteisingumo skursta.
mis, kada protestantų bažnyčia buvo domi jie visi dalyvautų bolševikų darbininkai kaskart darosi ne- dakcijai ir padėkų už taip ly dar tebėra trys milijonai
Gerovės pilnoje to žodžio prasmėje susi nuojanti ir kad tos bažnyčios priešaky stove- ruošiamose demonstracijose - ištikimesni. Susipranta para nuoširdų rėmimų katalikų ak gyvenančių vergijoje žmonių.
lauksime tada, kada, anot popiežiaus Leono jo imperatorius.
gavę bolševistinio “rojaus”— cijos. Suprasdami, kaip didelę Tas pranešimas sudarė Tau
iškilmėse.
XIII, nebus išnaudotoju ir išnaudojamųjų,
Po karo viskas pakitėjo. Protestantų baž Menkiausias sovietų val- didžiosios vergijos kokiu pa- reikšmę turi katalikų dien- tų Sąjungos nariams labai ne
’
I V1•
__ visuomenės
•
•
rastis musų
gy malonaus įspūdžio, nes buvo
kada darbdavys, laikydamos krikščionybės nyčia neteko dominuojančios rolės ir katali džiai nusižengimas skaudžiai šauly kada nors gyvavus.
venime, pasitikime, kad jis ir manoma, kad vergų skaičius
nuostatu, duos teisingų darbininkui už jo kai, kurių skaičius žymiai padidėjo, lengviau atsiliepia į nusižengusį. Jei
Akstinas.
ateity mūsų veikimą rems ir yra daug mažesnis. Kol tiems
darbų atlyginimų, kada tarp darbdavio ir dar atsikvėpė. Tada prasidėjo gyvas veikimas at jo nepaliečia šautuvo kulįpka
trims milijonams nelaimingų
bininko bus pilniausias sutikimas ir susita gauti savo senovės pozicijas. Pradėjo dygti arba durtuvas, tai visados ka CHICAGOS FEDERACIJOS jam vadovaus.
Taipgi reiškiame padėkos žonių nukris vergijos pančiai,
rimas, ko pas mus dar, berods, nėra.
naujos katalikų organizacijos ir parapijos. lėjimas arba baisi katorga.
APSKRITIES PAREIŠ
žodį Tėvams Marijonams už praeis dar daug laiko.
Galų gale imta kūnyti sakomas senasis mok Įsivaizduokite tad, gerbia
SOVIETŲ KBAUGERINGUMAS.
{“M. R.”).
jų nenuilstantį
rūpinimosi
slo įstaigos įkūrimo sumanymas.
mieji, tų “rojų”, kokį bolše
Pirm karo Vokietijos katalikai nuosa vikai Rusijoje surengė darbi Skaitlingame Cliicagos Fe mūsų tikėjimo ir tautybės rei
Nelaimingas kraštas ta Rusija, kurią jau vam Universitetui kurti, kaip sakyta, turėjo ninkams.
deracijos apskrities susirinki- kalais. Įkainuodami jų darbų, — Kų? 10 litų už danties
12 metų terioja bolševikai — sako “Mūsų jau kelių milionų markių fondų. Karas tą fon Vienas Maskvos cenzorių ne- me lapkričio 7 d. kilo klausi- jų gražias ir kilnias pastan ištraukimą? Aš už dešimtį li
Laikraštis”. Nėra dar buvę pasauly tokios dą žymiai susiaurino, kada markės kaina cenzurnotas korespondentas a- mas apie katalikų akcijos ben gas gilinti mumyse tikėjimų tų dirbu per visą dieną.
— Jei Tamsta nori, aš ga
revoliucijos, kurį butų pražudžiusi tiek nekal nupuolė. Bet gTeitai po karo visi katalikai-pie tas “didėles” bolševiką drmimų ir apie kliūtis, truk- ir lietuvybę, pažadame jiems
tų aukų. Ir juo tolyn, juo kraugeriai prade suskato tą fondų atnaujinti ir padidinti. To (iškilmes Maskvoje praneša, dančias katalikų vienybei. Iš visokeriopų paramų. Kas ei liu dantį tempti per visą die
da labiau siausti. Už menkus niekus žmonės 1 tikslo jau atsiekta.
kad tenai į suvykusius kitų plataus to klausinio apkalbtai* na prieš jų dirbamą darbų,
Frontas

braška.

MARGUMYNAI

KIMAS.

nų.

........

VI. Bainionis.

DONĖ.
■ (Romano fragmentas).
(Tąsa)

— Palauk tu, aš tau parodysiu, kų
reiškia su mužiku bernais žvingauti.
Skruostai ašaroti! Tfu! Nusiprausus man
tiesiai į kambarį ir nei žingsnio niekur!
Oirdi?!
Ir užtrenkė kambario duris.
Apleidęs Donės kambarį, ramybės ne
sugaudamas, nerviškai vaikščiojo po dvurų. Vakarykštė, taip nemaloni žinia, ži
nia, iš kurios yra rimta galimybė išplauk
ti pasėkoms, nustelbiančioms jo garbę ir
autoritetų kitų didikų akyse darė paniu
rus' ir užsimųsčiusį.
— Ne, — sakė jis sau, — tai paleis
tuvei davanot aš negaliu.

Surasiu prie

monių...
Taip galvodamas priėjo niuro klėtį,

po kuria storos, geležim kaustytos, dvi
gubos durys vedė į tamsų, diėgną rūsį.

— Mano žilas plaukas tokius gėdos

negali pakęsti... Ne.. Paleistuvė turi būti
čia, turi būti čia!—karščiuodamasis kar
tojo jis.
Tarsi suradęs išeitį savo kerštui išlie
ti, įčjo jis į klėtį, pasiėmė krūvų surištų
įvairiausių raktų, ir ilgai vienas po kito
vartė; pagaliau išsirinkęs tris storus, ge
rokai aprūdyjusius, nuėjo prie rūsio ir
be didelio vargo flhtruoju raktu atidarė
storas duris, pro kurias prasimušė pelė
siais ir nuodingais grybais dvelkiąs, ne
malonus oras. Metęs keletą žvilgsnių į ša
lis, nieko nepastebėtas, greit pridarė rū
sio duris ir, vykstant dideliausiai širdies
kovai, nuėjo į kambarį, kur rodo Donę
nerviškai raukas susinėrusių, ašaromis
paplūdusių. Norrilamas užtušuoti savo
klastuotai naivų pasiryžimų, atsileidžiančiu tonu jis tarė.
— Na, p«ne mui, žliumbi be galo,
be krašto. Senų tėvų įžeidus, nei atsipra
šyt nesusipranti. Na, eikime klėtin, paro
dysiu kų imrvežiuu dovanų.
Netariusi žodžio Donė išėjo drauge.
Bet nelaimė jų sekė. Vos priėjo prie klė
ties durų, kai kieta bajoro ranka sugrie

bė jos liemenį ir įstūmė į kiek praver

tų rūsį.
Žiaurios ir neužpelnytos bausmės stai
giai ištikta Done vaikišku balsu sukliko,
bet greit užsidarė, storosios durys ir ne
laiminga liko tamsiam, rūs^.
— Palauk, pane mui, kai nedavalgy-i
si, odekolonais nebesilaistysi, savo figūra
nebesigrožėsi, išeis mužikai iš galvos, —
pasakė nueidamas.
Likus rūsy, pradžioje Ilonai rodėsi lyg
tai sapno būta, tik vėliau pasijutus, jog
skaudžios realybės ištiktoji auka besanti,
prisėdo ant drėgnų, supelėjusiais šiau-,
dai s primėtytų, moli© griuakų, užsidengė
rankomis akis ir ilgai ašaromis plovė
skruostus, o aimanavimo garsai skambėjo
požeminiam rūsy, kol nuovargis su kie
tuoju miegu neapimė jų.
XIII.

Pakėlė Done blakstienas ir pakilo iš
nepatogaus -miego. Aplink buvo tamsu
«r niuro. Keletą (valandų kvėpuotas, pelė
siais ir •dregamiiaris užterštas oras orga
nizmui natūraliai funkoijonueti nedavė:
nosė užsikimšo, gerklėje jautėsi sausuma.

(Skaudaus likimo ištikta Done manė sau:
— Aš, kuri aukštų siekių, jautiaširdižius, žmonijos dejones ir ašaras supran
tančius žmones taip myliu, dabar kentė
ti ir graužtis privalau. Delko?.. Dėlto,
kad prieš naivų tėvo norą protestuoju. Ar
gi galėčiau tokiam žemesniųjų prakaito
prisigėrusiam savo širdį pažadėti. Ne!..
Donė niekados to nedarys. Geriau tani
niurnai rūsy surūdys, negu neišmintingą
tėvo užgaidą išpildys. Nepalaužiamo im
si ryži i no ugnis žybtelėjo jos akyse. FS&sigirdus lėtam braškėjimui, prasivėrė ma
žas, dviejų kumščių platumo langelis, pa
sirodė bajoro ranka su rišuleliu ir nedi
deliu vandens indeliu.

' ^IVSefiasai bajoras, taip skaudžiai ir ne
išmintingai nubaudęs savo vienturtę, ne
žiūrint visų dedamų pastangų, ramybės
pažint negalėjo, vien nuolatinis liūdesys ii
liūdesys ir nerimastis sukaustęs ji laikė.
Kambarinei* kartų paklausus apie staigų
Donės pranykimą, buvo atsakyta, jog Į
vaišes pas tūlas gimines išvažiavus.
Slinko dienos. Ištikima Donės tarnai
tė Stefanija, pastebėjusi dalį valgio nuo
stalo prapuolant ir bajorų vis paniurusi,
! užsimąsčiusi esant, ėmė jį įtarti ir sekti.
Po daug įvairių prietykių ir slapstymosi,
kaip Stefanija turėjo nustebti, kai sužino
jo, jog Donė jx) klėtim rūsy uždarytu be
santi. Dabar pasiryžo su Done pasikalbėti,
— Ar girdi, tu nedorėlė, pasiimk!
Priėjusi, vos spėjo paimti duodamus uždarymo priežastį sužinoti ir, reikalui
daiktus, žaibo greitumu pranyko ranka esant, jai pagelbėti. Įtemptais nervais
ir užsidarė geležim Maustytos storos lan laukė Zuzana bajoro išvažiuojant, kuris,
gelio durys, ilgai baladojo ir klykian- it tyilia, kojos iš dvaro nekėlė. Kartų pri
čiu balsu šaukė Donė, bet nieks į tai sėjo mieste atlikti skubus ir neatidėlio
neatsiliepė, tfJmė žiūrėti rišuleTj, valgyti tinas reikalas, taip kad Doroms nenoroms,
menkai tegalėjo, tik, atkimšus indelį, ke keletui valandų bajoras turėjo ai
liais vandens gurkšniais troškulį kiek dvarų.
(Bus daugiau)
nutildė.

D
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jos išbudinti iš to saldaus am! žino miego, iš kurio niekas
daugiau neatbunda. Plaukai,
jos mėgiamu budu surėdyti,
dabina jos ramių galvų; Ve
lionė apvilkta labai gražiai pa
siutu balta šilkine sukite, tai
jos šliubinė sttknė kurių dėvė
jo vestuvių dienoje, tekėda
ma už savo mylimo Antano,
prieš penkiolikę, metų. Kaklų
ir krutinę puošia dvieiliai per
lo karoliai. Bankos švelnutės,
kaip aksomas, baltos kaip
perlai; jas dabina ant piršto
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
užmautas nemažas žiedas su
Liūdnų ir skaudų leisdami gandų:
keliolikų deimantų. Rankose
Vėl paviliojo aukų kapai!...
laiko gražų gyvų gėlių bukle
Diena j dienų tiek jų atranda!..
tėlį. kuri kasdienę pamaino
liūdinčios jos draugės AlntieKiek tai nuėjo taisiais keliais,
tės, — tai inteligenčių moterį)
Žemės troškimams vos tik užgimę,
ratelis. Ant galo karsto prie
Su idealais, su sopuliais,
kojų padėta iš gyvų baltų le
Amžinu miegu karste nurimę!..
diju
nupinta didelė užklotė,
Maironis.
taipgi draugių Aliniečių do
Šeštadienio vakare, 1929 m. irius ir koridorius. Pietiniame vana. Nė kiek nebus perdėta
spalio 19 d., apie devintų va- sales gale, tarp kvepiančių j pasakius, kad tokiose aplinkylandų, žaibo greitumu paskli gelių ir gyvų žaliuojančių paljbėse, musų Onutė, dainos ka
do žinia, — labai nemaloni ir rnų, stovi gražius sidabrinis. i-alaitė, išrodė lyg angelas iš
baisiai skaudi, — kad ponia karstas, puikiu, minkštu,- bai- dangaus nusileidęs ir karstan
Ona Pocienė, įžymi Chicagos tu šilku išpuoštas. Tame kar-Įatgujęs pasilsėti. Gabiausio
lietuvių dainininkė, buvus Lie ste guli ramiai, ilsisi amžinu ’ p0pf0 plunksna vargiai nupieš
tuvos operos artistė, mirė. miegu užmigus musų brangio- tų gražesnį liūdesio vaizdų.
Kiekvienas išgirdęs tokių ži- ji Onutė, dainos meno pionie(Bus daugiau)
nię, didžiai nustebo; niekas rė, Lietuvos operos artistė,
nenorėjo tikėti, kad tai butų musų dainos žvaigždutė. Jan
gai imas daiktas; manė, kad na, graži, ir nors daug kente — Žinai kų, brangusis, ry
tik taip paleistas gandas, nes jus ligos metu, jos veidas, kaip toj sueina dešimts metų, kaip
visai mažai buvo girdima a- ir visada, skaistus ir malonus, mudu esame vedę. Reikėtų
ir Pasikviesti
pie jos negalavimų. Beetliove- brėkšta iš jo ta simpatinga p)asįPiauti
no konservatorijos telefonas į šypsena su kuria ji visus ža-Įsvec1^'
be paliovos pradėjo birbti, vėjo, hipnotizavo, ir tukstan- —Duok ramybę. Kę gi kalklausimai vienas po kitam!čius širdžių užkariavo,
tas tas nelaimingas paukštis,
pradėjo veržtis: “ar tiesa,! Saldus amžinas miegas,
kad mudu apsivedėme.
kad ponia Pocienė pasimirė? i Sunku tikėti, kad ji mirus,
Kiti negalėdami susisiekti te- |ro<|o,sį ]ia(Į tij< saldžiai miega; Reinkite tuos Profesionalus
lefonu, kadangi šimtai vienu Budėtojai viens su kitu tykiai ir Biznierius, kurie garsinasi
sykiu mėgino saukti, vyko ;pašnybžda, lyginai nenorėdami dienrašty] “Drauge”.
konservatorijon
asmeniškai
patikrinti gandų apie jus mir
tį. Visi nuoširdžiai troško,
kad tas butų ir pasiliktų tik
gandu, bet nelaimei pasirodė,
kad tai ne gandas, bet tiesa,
— velionė atsiskyrė su šiuom
pasauliu 8:30 valandų vakare,
akvvaizdoj savo mylimo vyro,
savo mylimos motinėlės Elz
bietos Klimavičienės, kelių gi
minaičių ir dvasiškių.

MUSŲ DAINININKĖS A, A, ONOS POCIENĖS
ATMINIMUI.

rNAUJAS!
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RADIO - PHONOGRAPH

Model 91

$11600
(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dynamie kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic
jėgos kontroliuotojas užtikrina
ilgą amžių Ir saugumą, Jacobean periodo dezaino. Amerikos
riešuto kabinetas; instrumento
panelė iškloja tikru importuo
tu Au8tralijosl.acewood. Ran
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru. .
,.

PASKIAUSIS ir DIDŽIAUSIS
PASISEKIMAS
Naujasai Majestic Radio su elektrišku
pick-up ir automatišku stabdytoju,
phonografas. Pilnai užbaigtas su tū
bais parsiduoda už sensacingai žema
kaina

I

Ė

Model 92

$146.00
(less t u bes)
Pagerintas Majestic Super-Dynamic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic
jėgos kontroliuotojas užtikrina
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panelė 'išklota tikru im
portuotu Australijos Lacevvood.
Rankenukės gi užbaigtos tikru
sidabru.

Bereikalingas
Kentėjimas

Patogus lengvu išmokėjimų j>. Budriko Finansavimo pienas
duoda galimybės lengvai jj jsigjtl.

Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais

Velionė pašarvota konservato
rijoj.

Sekmadienio vakare, apie 7
valandų, kūnas parvežtas kon
servatorijos salėn ir ten pa
šarvotas. Jau keliom valan
dom prieš velionės parvežimų,
gausi žmonių minia susirinko
prie konservatorijos durų no
rėdami pamatyti velionę. Kaip
tiki spėta atidaryti duris, mi
nia pradėjo grūstis vidun, —
vyrai, moteris, seni ir jauni,
iš visų Chicagos dalių, mat
taip greit ir plačiai pasklido
toj nemaloni žinia.
Žmonės, kaip upė, plaukė į
šermenis.

Nuo sekmadienio vakaro iki
ketvirtadienio ryto, nepaisant
labai blogo oro, lietaus ir snie
go, dienomis ir naktimis tūk
stančiai žmonių lankė konser
vatorijų pamatyti velionę ir
atiduoti jai, dainų dievaitei,
paskutinę pagarbų. Tokių šer
menų
Chicagos
lietuviai
dar nebuvo matę.
Įėjus konservatorijos erdvion salėn, pasirodo, kad mn
zikos konservatorija yra vir
tus j .gyvų gėlių darželi, pil
na salė puikių-puikiausiu, įvairių-įvairiausių gėlių, ku
rios savo kvapu užtvenkė vi
sus konservatorijos kamba*

į

NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasižimek S
šiuos punktus:
"
Jei kitą. syk galvos skausmas pri
vers jus būt namie—
Ar kokis kitas skausmas sulaikys
atlikti sutartj—

Atmink Bayer Aspirin! Nes vargu
yra skausmas kurią jis nepalengvin
tų, Ir palengvintų greitai.
Šie tabietai suteikia tikrą paleng
vinimą, ar milionai jų neimtų besustojimo. Jie yra neikiek nekenk
smingi, kitaip daktarai visada jų neužrašinėtų.

S
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Nebūk kankiniu nereikalingo skau
smo. Nuo šalčio kuris taip lengvai
sustabdomas, nuo neuritls, neural
gija, nuo ypatingų moterų skausmų,
ar nuo bile kitų kentėjimų, kuriems
Bayer Aspirin yra veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrą. Bayer
yra saugus, Visada tas pats. Niekad
nespaudžia širdies, dėlto vartok taip

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

9) Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su eseuteheon plate Ir kontroliųjančiotn rankenųkėm, užbaigtom tikru sidabru.

i
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PASKUI SULYGINK KAINĄ su bile kokia kita radio - phonografu kombinacija ka
da nors pasiūlyta kokios nors kitokios kompanijos - ir dar sykį persitikrinsi jog Ma
jestic vadovyste - yra tikra ir vienintelė vadovystė.

Jos. F. Budriu Inc.

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLIŲ RAŠTINĖJE
Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
patarimai ir visi rašto darbai.

7) Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.
8) Oversize spėkos palygytojas su automatiška voltage kontrolia, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

Radio

Aspirin yra t radę žyme Bayer Fabriko Monoacetlcacidester Salicylicacld

Kampas Michigan Avenue

6) Nepaprastai lengvas operavimas — vienas volume kont
roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonografą.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE
Telephone Boulevard 4705

tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti
gydoma tik per daktarą.

BAYER ASPIRIN

52 E. 107 St.

1) Vmi selekcija radio arba phonografo, per vieną tik vielų,
patogia sujungta vena juostele.
2) Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, dėl
ilgų bangų ir parinkimų.
3) Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di
džiausią teisingumą reprodukcijos.
4) Naujas — 4 5 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio
arba phonografo reprodukcijos.
5) Naujas Super-Dynamic
kalbėtuvas,
de'. nepalyginamai
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

Į

3417-21 S. Halsted St.
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BASKETBOLO APYSKAI
TA.

Camels
yra
patyrusiems

rūkytojams!
Labai gaila jei

koks rūkytojas dėl klai
dingu informacijų atsisako
nuo malonumo Camels.

Nauji rūkytojai ne visumet turi progą pažint geriausius cigaretus. Bet

kuomet jie susipažjstą su Camels, jie įgauna skonį, kuris rūkytojui teikia
«
malonumą. Camels taip atsargiai foaryti iš tokio gerai sumaišyto tabako
kad net ir tie, kurie nepratę rūkyt, gali suprast jų aukštą vertę. Jie su

prantantiems gero tabako skonį, kvapą gero sumaišymo ir nunokinto, tikrai
patenkina rūkytoją.

Girdėt šnibždėjimai apie
busketbolę ir, galime tikėti,
kad šįmet Lietuvos Vyčiai tu
rės vieny sėkmingiausių basketbolių. Bridgeportiečių kp.
ratelis darbuojasi ir mena, be
jokios abejonės,
apiplakti
Westsidiečius persitikrinime
J24 d. lapkr. Bridgeportiečių
kuopa turi šįmet naujos stip
rybės ir Visi geraj žinome,
kad jie per pereitus du metu
gana gerai pasirodė įvairiam
sporte.
Taip pat darbuojasi ir
briglitonparkiečiai. Jų ratelis
net du ir tris kartus į savai
tę susirenka praktikai. Tik
rai ši kuopa yra pasiryžusi lai
mėt čempionatų. Jų ratelis tu
ri tiek lošėjų, kad tuoju u pri
mena Notre Daine. Visi mes ži
nome, kad tai buvo tymas,
kuris eiceriečianis pereitų me
tų buvo baimės padaręs.
Bet kur ir ko klausyti, kų
4 kuopa sako , jog pereitų
meta turėjusi nelaimės ir, sa
iko, šįmet visai nesibijo brigliį tonparkiečių. Taigi matysime
tikras rungtynes. 4 kuopa dan
tis griežianti. Daugelis nekal
ba, bet mano parodyti savo
jėgas 24 d. lapkričio.
Apie kitas kuopas ir jų ra
telius basketbolėj bus kitų sy
kį. Sekite šį laikraštį dėl spor
to žinių.
Paul šaitimieras.

kuomet supranta skirtumą, visi

VYČIAI LAIMĖJO!

North Side. — Lietuvos Vy
čių 5 kuopa žaidė “basketbėga pirkt
ball” prieš St; James, liutero
i. ■ i
nų “basket-ball” tymų. Po
( 5
© 1929, E. J. Reynolds Tobacco
sunkaus žaidimo, Vyčiai lai
' t L Company. Winston-Salem, N. C.
mėjo 20 punktų prieš liute
ronų 14.
LEADING AVERAGES.
5 kuopa dabar stropiai ir
191.’ 7 smarkiai ruošiasi į kovų dėl
;S.
Zaura AVS 1
1
Basketball
190.22 Chieągos Vyčių
pirmas tokios rūšies vakaras Lietuvos Vyčių Chieągos i A. Lukas WS 1
Apskričio mėnesinis susirin Vaičiūnas WS 1
rengiamas.
188. 8 čempionato. Kitoms kuopoms
185 25 ^'a(la Liirštų sezonų.
Rengėjai ir šeimininkės de kimas įvyks trečiadieny, lap Gedrainis WS 1
kričio
(Nov.)
20
d.,
8
vai.
vaF.
Pagarbos vakarienė.
da daug pastangų, kad visi
184.18_________________
Mažeika Bridg.
būtu pilnai patenkinti. Be to, i kare> Die' » Apveizdos parapi Laurinaitis Marą
183. 7 i
KŪDIKIS NEAUGA?
Šv. Baltramiejaus ir šv. Juo bus ir programa, kuri* pasi- •’08 slUėj’ Prie 18th
ir
182. 5 į
P. Zaura WS 2
Prižiūrėk jo virškinimų.
zapo draugijos rengia pagar žadėjo išpildyti mūsų vietinis Union avė. Susirinkimas la Kalašinskas WS 2
178.13
„
Kūdikiai negali augti, jei jų vibos savo veikėjams vakarienę, varg. p. Žilius. Nes kuomet jis bai svarbus. Kuopų atstovai!nubįs prov< i
1/7. 7 durėlius užkemša surugusi medžiaga,
būtent tiems, kurie daugiau re ngia programa, tai vra koįP111'"011^ SUb*Hnkti laiku, Su- yabojas
177 S S3-111*113-11*' gesus, dieglį ir užkietėjl2
■*■••• ’’ mų. Tada bandyk būdų, kurį daksia pasidarbavo statant Lietu paklausyti.
įsirinkimas bus pradėtas aš- černauska, Prov>
176.12 taral pataria, o milijonai motinų ži
no.
Tada tėmyk vaiko
gerėjimą.
■Itv.ntai išmušus,’ nes 9 vai. pus-;,,
,
,
vių Auditorijų. Vakaras įvyks Dėlto pasitikime,, „jogw visi
176 6 I Keletas lašų grynos augmcninės neGraniontas Bridg.
kenkfįtningos Castorįjos tuoj nutildo
trečiadienio vakare, lapkričio basįte pilnai patenkinti
k int tik |vaLmdžiui posėdis bus nutrau- Zeniekis Prov. 1
174. 2 nerimaujantį bei karščiuojanti kūdi
2(1 d., 7:30 vai., Lietuvių, Au kl,m,kaillhlgiausia atsilankyki
Keletas dožų įr jo virškinimas
<ilanky] i kt"s pa’Maus.vmui ‘Draugo’ J. Kisielius N. S.
173. kį.
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
programos per radio. Taigi, Pavilonis Bos.
ditorium. Minėtos draugijos te į vakarų.
172.10 ti tikrųjų Castorių, tai žiūrėk, kad
butų ant pakieto F letcherioparašas.
nuoširdžiai kviečia visus na Veikėjus, darbuotojus ir vi visi atstovas būkit laiku sa V. Žemaitis VVS 1
171.10
rius ir vietinius lietuvius da sus narius nuoširdžiai kviečia lėj.
170. 5
Red vi kas S. Chie.
Valdyba.
PILNAS EGZAMINAS
lyvauti tame pokily, nes tai me. Draugijų Komitetas.
170. 5
Gaidys Prov. 2
>5.00 TIKTAI >6.00
170. 1
B. Pečiulis S. C'hi.
8PBCI1LI8TA8
it? Stauncli Bridgeport fan« Bučius Bos.
170.
Taigi nenusiminkit, bet eikit
dence No. 2 on aileys 11-12
peš tikrų specialistų, ne pee koki
are
willing
to
bet
loads
of
poMarąuette vs VVest Side No.
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jusu kaa
[tatoes
that
Paul
will
eop
the
1 on aileys 13-14;
High 3 game team series — jums kenkia, ar kur skauda, bet
STANDING OF THE K OF
pasakys pats, po pilno MegsamlNorth Side vs West Sitje i individual higli average ho- VVest Side No. 1 — 2949.
nsvlmo. Jus sutaupysit laikų tr
L B0WLING LEAGUE
Inors at the end of the seaDaugelis
kitų daktarų
No. 2 on aileys 15-16
Seeond high series — Pro- pinigus.
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
So.
Chicago'
vs
Brighton
on!
so,b
wel
’
11
W.
Pet.
jie neturi reikalingo patyrimo, su
_______
ividenee No. 1 — 2853.
rėdymui žmogaus kenksm.'nguuių.
741 allevs 17-18.
West Side No. 1
20
Anton Čemauskas drew the High Single game: VVest
Mano Kadio — Scope — Rage*..

ęamelS

LIETUVIAI AMERIKOJE

PRANEŠIMAS.

WAUKEGAN, ILL

SPORTAS

741
704 STRIKES AND SPARES.
667 i Handieeaped bv the of t\vo
15 375 įof tlieir leading bowlers Pro
17 370
videnee seniofs lošt tliree ga
17 370 ilies to Boseland. M. Pavilonis
ooo
16 »)♦)»,
and Bučius gatliered the most
18 3331 maples for the Land of Roses.
18 333
Paul Mažeika who litui a
SCHEDULE OF GAMĖS
Į bad start this season got
FOR NOV. 19.
i*‘liot” lašt Tuesdny and adBridg«‘|M»rt vs Roseland on I ded up a nifty 641 series with
gailies of 233, 210 and 198.
aileys 9-10
Providenee No 1 vs Provi-į Pretty steadv bovling, isn’t

Providenee No. I
Bridgeport
West Side No. 2
Brigbton
Providenee No. 2
Marąuette
North Side
Soutb Chicago
Bose land

20
19
18
9
10
10
8
9
9

attention of all speetators du-(^’^e Ko. I
1050,
game: ProviSeeond
high
ring the first game when he
rolled 257 and tied Paul Ma denee No. 1 — 1011.
žeika for the highest game of Migli Ind. 3 game series —
S. Zaura of VVS 1 — 646.
the senson to-date.
New entrants into the Si\Hundred Club \vere: Paul Ma

Seeond high series — A. Lu
kas of VVS 1 — 645.
High Single game: P. Ma
žeika of Bridg. and A. Čer
niui skus of Prov. 1 — 257.

žeika with a series of 641;
Anton Cernauskas with (ii 6
and Al Gedrainis \vith 612.
Seeond higli single game:
VVho’ll become eligible to this Al. Lukas of VVS 1 — 255.
elub to-nite?

PLATINKITE “DRAOGĄ”

GARSINKITĖS “DRAUGE”
v

X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškai bakteriologlškae egsr,mina
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, lr Jeigu a* pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, olos,
kraujo, nervų, širdies, renmatfemo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kių
uislsonėjustų.
JslkerėJuslų,
chroniškų
ligų. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėių pas mano.

DR.

J.

E. ZAREMBA

8PECIALI8TA8
Inėjlmas Rūmas lžlž
IS W. JACKSON BOULHJVARD
Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 1
. Nedėliomis *nuo IV ryto Iki 1
|
po pietų,
v—

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

BABRAVIČIUS

VANAGAITIS

MAHANOJAL'S LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Er. Yotko, Leader
10” 7 5c.
16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia
A. VANAGAITIS Ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
1C138F Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELIt NIŲTĖ ir F. STANKŪNAS
•
Su Orkestros akompan.
16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDU PAIMTŲ IS
MĖSŲ PILNO KATALOGO
-r

F. STANKŪNAS, Baritonas

Su Orkestros akompan.
10” 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAL'S LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
C1004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
16129F Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka
MAHANOJAL'S LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader
1G135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
12” $1.25

61002F Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIVTĖ lr F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės
“Valia Valužė”
•
RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.
16134F Kai Aš Bnvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKLYN O LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žldeli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas
Su Orkestros akompan.
Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių
Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
Mergutę Prigavo
Eina Puti į Karčianių
Karvutė
Doleris
Shnrkey Daina
Munšainukas
u
>
Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis ) .
į
IJETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ .
16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
1C119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F. BUDRIK.
3417-21 So. Halsted St.,

Chicago, III

BRIDGEPORTAS

o

I

Res. Tel. Mldtvay 5612

DR. R. C. CUPLER

5

— •
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DR. M. T. STRIKOL

Ofiso Tel. Vlctory 8687
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1989
Pranešimas Chicagos Lietu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4401 South Ashland Avenue
Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374
RAPOLO JUŠKOS KONCER kaitis Dievo dovaną taip gra
viams.
Telefonas Boulevard 7820
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Rea. <641 South Albany Avenue
Telef. Canal 1713-0241
žiai sunaudojo, kad ja ir sau
TAS.
,«
Tel. Prospect 1980
Labai gardus lašinai, dešros Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
Ofiso Valandos; • Iki 12, 1 Iki S
turi naudą, močiutę džiugina,
Valandos 2-4, 4-8 Nedėlioj 10-12
lr Ketvergaiš vakare
dienų, lr 6:80 iki 9:80 vakare
ir palingvicai iš Lietuvos.
8138 8. HALSTED STREET
Muiuh chicagiečiunis
ma o džiugina ir mus visus, nes
Antras ofisas lr Rezidencija
Geriausios rūšies Birutės
4608
S.
ASHLAND
AVE.
i Res. tel. Von Buren 6868
žai tebuvo žinomas Rapolo tikrai gražiai galės pakelti
6504 S. ARTESIAN AVE.
Phone Armitage 2822
Netoli 46 th Street
Chicago. III.
saldainiai ir didelis pasirinki
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Juškos vardas. Tačiau, išskai- mūsų tautos vardą Dėdės Ša
mas Gintaro karolių, špilkų,
vak. Antro Of, Vai.; Nuo 8-4 po
tę “Drauge” ir išgirdę per mo žemėje. Galų gale, juk tai
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
, brasletų, auskarų ir kitokių
Šventadieniais pagal sutarimą.
radio, kart jisai yra Pliiladel- pirmutinis Amerikoj augęs i i i i -r
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
1145 MILVVAUKEE AVENUE
.
...
dalykėlių,
Valandos:
12
iki
2
ir
6
iki
8
P.
M.
phijos operos artistas, gausiai lietuvis, kuriam pasiseko praSaite 306
1579 Mlltvaukee Ave.
Seredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 6764
Repubilc 8^64
Taipgi užlaikau saldaus
Tel. Brun»wlck 8624
Nedėlioj
pagal
sutartj
susirinkome į Lietuviu Audi siniušti operon Amerikoje.
Ofisas 2403 W. 63 Street
medaus, labai gardžiu grybų
Valanda*: nuo 2 iki 7:39 vai. vak
toriją praeitą sekmadienį, kad
į kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
Kertė So. Weatern Avenue
Pasirodė, bart mes ir čia pat i įr strimelių — žuvelių.
Tel. Wentworth 3000
po pietų.
Tel. Prospect 1028
ir pamačius ir išgirdus jo dai Chieagoje turime žvaigždutę
Krautuvė atdara iki 9 vai.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
Rez.
Tel.
Stewart
8191
navimo. Auditorija nėra ma panelės Jadvygos Urbaitės
GYDYTOJAS,
Tel. Canal 2380
vakaro.
CHIRURGAS
Ofiso
Tel.
Canal
2118
Valandos:
2-4
po
pietų
lr
7-9
v.
v.
ža, bet sekmadienio vakare ji asmenyje, kuri savo smuika
Namų Tel. Lafayette ••98
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimų
Nedėlioms iki 4 po pietų.
buvo pilnutėlė prigrūsta žmo vimu įvairino p. Juškos kon
J
Gydo staigias lr chroniškas ligas
Visus kviečiu atsilankyti
Gydytojas ir Chirurgas
nėmis. Tai juk visai retas įvy certą Esu girdėjęs ją grojant
vyrų, moterų lr valkų
Ofiso Tel. Victory 6898 ,
6558 SO. HALSTED STREET
V. M. STULPINAS
kis, kad į vieno ir dar mums prieš kelioliką metų, kuomet
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
DARO OPERACIJAS
OFISAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
mažai žinomo žmogaus koncer ji dar mažytė buvo. Jau tuo 3255 So. Halsted Street
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STREET
Chicago, III.
x
tą tiek daug žmonių prisirink met ji parodė gabumų. Tačiau
pietų iki 8 vai. vakaro.
NARAI:
Nedėliomis Ir seredomis tik
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
Tel. Victory 6122
tų. Reiškia, debiutantas p. Jus ilgai jos smuikavimo negirdė
Iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4193 ARCHER AVE.
Specialistas Moteriškų, Vyriikų
ka mus suįdomino.
ję, taip ir manėme, kad toji
Ofisas ir Laboratorija
Valku ir visu chronišku Ilgų
Taip, jis mus suįdomino muzikos meno pajėga jau būs
Valandos; prieš pietus pagal sutartiIr X-RAY
O, kad tu žinotum, kaip aš
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
8444 SO. HALSTED STREET
\Namuose 2-4 po plet ofise 4-8 ▼. ▼.
prieš savo koncertų, bet per dingus. Tačiau praeito sekma myliu tuos, kurie manęs ne Ofiso
arti
Slst
Street
valandos nuo 1 iki S po
2130 AVEST 22nd STREET
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
koncertą visus sužavėjo. Pasi dienio vakare gavome įsiti nukenčia!
CHICAGO
Valandos: 10-11 ryto, 1-4. po plet,
Rea. 8201 S. VVALLACE STREET
7-9
vak.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
Tel. Hemlock 8161
rodė esąs artistas daininin kinti, kad ji ilgai tylėjo tik
10-12.
Tel. Lafayette 6798
kas pilnoje to žodžio prasmė tani, kad geriau prisiruošti ii'
je. Dar jaunas vyras, tačiau kad mus sužavėti. Ji savo tik
OFISAI:
jo baritonas galingas, gerai slo pilnai pasiekė ir mes iš to
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashlngton
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2485 West 69 Street
nustatytas ir be galo gražus. džiaugiamės. Ji koncerte tik'
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
Kaip gerai jis savo galingąjį porą kartų pasirodė, bet abu'
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Ave.
balsą valdp — tik stebėkis ir kartu publika griausmingais
Nedėliojo pagal sutarti
gerėkis. Ne vienas publikoje aplodismentais ją palydėjo. ;
Gydytojas Ir Chirurgas
džiaugėsi, kad lietuvis jauni
REZIDENCIJA
P-lė Ona Skiriutė abiem ar-;1
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Naujas MAJESTIC Model 9 T
Tel. Cicero 2888
Susitarus
tistan labai gabiai akompoi
4910 So. Michigan Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
navo. Tai gabi mūsų pianistė.
ADVOKATAI:
Tel. Kenwood 5107
Kaina
$116.00
be
tubu
X — Spinduliai
DENTIST AI
Bendrai, šį koncertą reikia
Ofisas 2201 West 32nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
pavadinti pilnai klasišku ir
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 1238
Nauji
pagerinimai
padaro
tą,
kad
Majestic
yra
ga6
iki
8
vai.
vak.
apart
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
visais atžvilgiais pasisekusiu.
Avenue
Tel. Republic 7868
lingiausias
ir
parankiausias
radio.
Visiškai
jokio
užH
šventadienio
ir
ketvirtadienio
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Daugiau
tokių
koncertų!
ii So. La (faile St., Room 2001
DENTISTAS
Nedėlioj: 10 — 13 ryto
imo, Majestic yra humless. Gražus pažiūrėti, malonus ji!i =================================
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
4G03
Ofisas:
S.
ASHLAND
AVE.
Vakarais
paklausyti.
BAZARAS VIENUOLYNE.
OPTEMITRISTAI
Tel. Blvd. 9459
8241 SO. HALSTED STREET

DR. S. A. DRENZA

DR. W. F. KALISZ

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. H. BARTON

BR. A. L YUŠKA

ŪR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

DR. V. S. NARYAUGKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

KAINOS SUMAŽINTOS

DR. S. A. DOW1AT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A. A. OLIS

1 nuo

ADVOKATAS

Tel. Vietory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105

W.

Adams

St.

2117

Rm.

Telephoae Randolph #727
2151

W.

22

St.

6 iki

0

vak.

Telepboae Roosevelt 0090
■antie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefoną® Canal 2552

DR. A. J. D1KSELIS

Tel. Canal 0267 Rea. Prospect 6661

Visiems žinoma, kad sekma
dienį, lapkr. 24 d. prasideda
bazaras vienuolyne, kuris tę
sis tik 5 vakarus ir prie ku
rio taip stropiai ruošiamasi.
Rem. Centras ir skyriai, ypa
tingai gerb. seserys, deda
daug pastangų, kad bazaras
būtų įdomus. Aišku, kad' taip
ir bus. Juk iš praeities žino
me, kad vienuolyno . bazare
būna brangiausių, gražiausių
dalykų laimėjimui.
Penki vakarai, tai labai
trumpas laikas. Pasiskubinki
me ir vienuolyną paremti ir
genį dalykėlių įsigyti.
Tyla.

įASr/
POWER DETEmON
with

the NEW-4~5 Tubes

Komitetas.

1821

DR. C. Z. VEZELIS

Nuo 9 iŠ ryto iki 6 vai. vakare

ftie

Perkėlė

DR. G. I. BLOŽIS
Leavitt

numeriu

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—6:36 vakare
Nedėliomis II Ud 11
TELEFONAS MIDWAY 2886

St.)

AKIŲ

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

SPECIALISTAS

po

SPECUAUSTAS

-DENTISTAS

(Kampas

ofisų

savo

4729 S. Ashland AvV'

2201 WEST 22nd STREET

Antomątacally

at a»v

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Canal 6222

LIETUVIS

SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave.
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
6 Iki 8:30 vakare

4646 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

dUniform

p o imt on

Dial

Palengvins aklų Jtemplmų
kuria
esti priežastim
galvos skaudėjimo, (Tel Brunswick 0624
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
1579 Milwaukee Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
9-12,
1-5,
6-8:30
atsitikimuose, , egzaminavimas daro Valandos;
Sekmadieniais lr trečiadieniais
mas su elektra, parodančia mažiau
pagal sustarlmų
sias klaidas.

i

DR. A. J. GDSSEN

Specialė atyda atkreipiama moky- Tol
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.
4712

S.

ASHLAND

AVE.

Tel. Boulevard 7589

Tel.

dėl

1401

• . dr, y, Ai ŠIMKUS
į Gydytojas,

Chirurgas

ir Akušeris

3343 SO.'HALSTED STREET
Valandos:

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Hemlock

7691

25 METy PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
JOHN SMETANA, 0.0.

Pritaikyme akinių

Boulevard

Nuo 2 — 4
7—9 vakare

P-

P.

TrooA

Boulevard 7689
Re*.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36
metus kaipo patyrė* gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.
Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

visokių aklų

staigias
lr chroniškas 11moterų lr vaikų pagal nau
metodus X-Ray lr kitokius
prietaisus.

Ofisas

ir

Laboratorija

DENTISTAS

4712

Model 91
Kaina buvo $137.50 dabar
LEftG

OPTOMETRISTAS

16.00

Vai.:

So.

Ashland

Nuo 9 ryto Iki

Phone

Cicero

Netoli Morgan Street

Avenue

1025 WEST 18 STREET

8 vakare

721

.VALANDOS: Nuo 16 — 18 pietų U
i nuo 6 iki 7:80 vai. vakare,
i Tel. ofiso Canal 8119 Res. So. Phore
2288, arba Randolph 6800,

DR. HELEN M. WISNOW ' _________________________
DR. MADRICE KAHN

IŠMOKĖJIMAI

LIETUVE DENTIST fe

Budrik

F. W, CUERNAUCKAS

i

2045 WEST 35th ST.

Ampli fįcation

J. P. WAITCHUS

, *

Gydytojas ir Chirurgas

Wonderful Improvement

J.

ne!

DR. P. Z. ZALATORIS

Office Boulevard 7042

offers Ežctusively this

JOSEPH J. GRISH

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Office; 1900 8o. Union Ava
TeL Roosevelt 8710
Vaj. nuo 6 iki 9 vaL vak.

DR. K. NURKAITIS
Examlnuoju akis ir prirenku akinius

DR. VAITUSH, 0. D.

HOTELYJ

Amerikos Lietuvių Dukte
rys rengia “Rudeninius Šo-.
(Juozas
Grišius)
kius”, kurie įvyks trečiadie
nį, lapkričio (November) 20
ADVOKATAS
d., Crystal Bali Room, Cooper
4631 S. Ashland Ave, (2 lubos)
Carlton Hotelyj, 53 ir Hyde
Telef. Baulevard 2809
RESIDENCIJA:
Park Blvd., 8 vai. vakare..
1615 So. Rocktrell Street
Telef. Republic 972#
Nuoširdžiai kviečiame visus
parenit mus ir šį kartą, nes
Kalėdos artinasi, neturtėliams
reikia pagalbos. Komitetas
jau darbuojasi tuo dalyku, bet
ADVOKATAS.
finansų reikia. Jūsų, atsilanky
52 East 107th Street
suvargusiems«
mas priduos
Kampa* Michigan Ave.
Tel. Pullman 6950 Ir 6877
daug linksmumo.
Miesto Ofise Pagal Sutartj:'
Užtikriname, kad įvairumų
127 N. Dearborn Street
bus daug. Be geros muzikos,
Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177
kuria suteiks “Boh Perry’s
Boliemians”, visiems bus duo
Telephone Central <926
dami “favors” — ir dar ko
kie. Juokų bus kupinai. Links
mumo ir-gi netruks.
Treči ad ieny,
lapkričio
ADVOKATAS
(Nov.) 20 d. pasimatysime
184 North LaSalle atreet
CHICAGO, ILLINOIS
Cooper Carton Hotelyj — ar

Tėl. Lafųyette 3315

Val.: 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA ĄVE.
Tel. Lafalette 4484
Vai.: 12-3 vai. kasdien

LIETUVIS DENTISTAS

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
AM, LIET. DUKTERŲ ŠO
kare. Sere darnis ir Pėtnyčio
KIAI COOPER CARLTON
mis nuo 9 Bd 6.

Looal

DR. S. BIEZIS

X-Ray
2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.
Trečladlena pagal sutarimą

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo
akinių
1801

341

i. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

South

Ashland

Avenue

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukšta*
Pastebėklt mano Iškaba*
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:86 va
DFNTIKTAN
karo. Isaredomls nuo 9:86 Iki 12 v.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakar*
ryta. Nedėliomis nėra skirtų
j
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dienų.
valandų. Room t.
4301
ARCHER
AVF.MTE
Phone Canal 3621

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8211

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 13 dienų.
Nuo 1 Iki 3 po pietų, _ r I

I

B

-MM

0 X B

iii

Antradienis, Lapkr. 19 d., 1929

pagarbos reikia
pareikšti žiai skambėję per radio praei trečiadienio, kaita galime iš tertain us with more numbers
girsti lietuviškų programų. in the near future. The lialf
“Dainos” chorui ir nenuils tame trečiadienyje.
Ona
Bereckienė.
tančiam jo mokytojui p. A.
Net ir vaikučių negalima nu bour of music and singing by
Pociui, kuris taip išlavino cho
varyti gulti; jie atsako, “įneš
Gerb.
rų iki tokio aukšto laipsnio.
norim girdėti lietuviškų pro
(Koncertus Iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
laibai
būtumėm
patenkinti
gramų” ’.
Ypač praeito trečiadienio
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
programa,
kad
muzikantai
vakarų prisirinko pilna mano
Labai esam dėkingi “Dai- MODERNIŠKAS TEATRAS
daugiau grotų lietuviškų šo
krautuvėlė
pasiklausyti
lietu

Malonu buvo pasiklausyti
Gerb.:
uos” chorui, solistams ir so
3140 So. Halsted St.
kių. O dainuot ir mes visi mo
vių
'
programos.
Išmėginome
Esame labai patenkinti jūsų pereitų, trečiadienį gražių dai
listėms.
kam. Bet muzikos tai labai
UT., SER. ir KETVERGE
✓
visus
mano
parduodamus
raprograma. Labai gražiai lietu nų. Siunčiu padėkų L. Vyčių
Malonu būtų ir daugiau iš
niažai. Brangūs muzikantai,
19, 20, 21
v
viškai išgirdome dainuojant. “Dainos” chorui ir jo vadui ,li" ihltu™s> but™t Grebe’
girsti
tokių
programų.
. .
. X.•
, ♦ 1, ęUzvviro
Al umfir IT* prašom daugiau groti
lietu
‘MYSTERIOUS ISLAND”
Mums linksma buvo klausytis. p. A. Pociui, p. A. Ciapui, p- Zenitb, Steivart Warner ir
viškų šokių. Kaip išgirstam Ar nebūtų galima padaryti Paveikslas nufilmuotas ju
Klausėmės visi ausis pridėję. lems G. Šidiškiutei, O. Pesti- Crosley, manydami, kad daug
ros dugne.
patobulina
dainų skambesį grojant, tai neapsakomai būna vienų valanda.
Buvo sykiu ir svetimtaučių ir ninkaitei ir p. Lauraitienei.
malonu.
Antanas Lazdauskas,
NAUJAUSIO IŠRADIMO
Man labai patiko to vakaro geresni ir brangesni imtuvai.
jie labai gėrėjosi.
1
asirodė,
kad
kurį
tik
imtuj
L
a
bai
dėkingi
esam
visiems,
Cicero, III.
VITAPHONE z
Lauksime kito trečiadienio. koncertas.
vų
užstatėme,
per
visus
gir0
]
a
bį
aus
į
a
muzikantams.
Kalbantieji Paveikslai
Su nekantrumu lauksiu at
Su gilia pagarba
dėjome kuopuikiausia. Todėl Muzikos mylėtoja
Gerb.
dienraštis
“
Draugas
”
Graži Muzika
Stanislova Vyšniauskas einančio trečiadienio.
reikia atiduoti garbė progra
ir
Peoples
Furniture
Co.
T. S.
Lili Simanus,
mos pildytojams.
Mes klausėm tamstų pro
Melrose Park, III.
Gerb. Tamstos:
Valio, Vyčių choras, valio Gerb. “Draugas”:
gramos ir labai mums pa
Sveikinu “Draugų” ir Peo
“Draugas” ir Peoples Furni Trečiadienio vakare aš tu tiko. Lauksime kitų.
ples Furniture Co. už tokius Gerbiamieji:
3518 So. Halsted Str.
ture Co. už suteikimų mums rėjau laimės girdėti jūsų graKunavich,
Nepaprastai malonu iki šiol
puikius koncertus.
Gražiausias Teatras Chicagoj
progos pasigerėti tokia gra- j ių programų. Man labai pa
Clinton, Iowa.
buvo klausytis per radio K.
UT, SER. ir KETVERGE
žia programa.
tiko to programa. Dėkoju Peo
YW stotį lietuvių gražių, žaGRABORIAI:
19, 20, 21
R. Andrellunas.
ples Furniture Co. už suteiktų Gentlemen:
vėjančių dainelių.
“IN THE HEADLINES”
2650 W. 63 St., Chieago, III.
Would likę to let you know
Nejučiomis persikėli minti Noriu pažymėti, kad nuo šio pogelbų.
Amilia Meleškiutė,
\ve enjoyed tbe Lithuanian Visas kalbantysis. Apie tai,
mis į anų pusę vandenyno, laiko pasirengęs esu remti
kų žinios, laikraštyj paskelb
Waukegan, Tll. program broadcast from your
į Lietuva, kur, rodos, girdi kaip medžiaginiai taip ir mo
Lietuvis Graborius
station lašt week, and \ve lio- tos, padaro. Dalyvauja Grant
Lietuvos
mergeles
ir
bernelius
Patarnauja laido
raliai sumanytojus ir vykin Gerb.
pe tbat you will soon have Witbers, Marian Nixon, Pau
tuvėse kuoplglausia.
traukiant
sutartinę
“
Pjauti
line Garon.
Reikale meldžiu at
tojus lietuvių radio progra
sišaukti,
o mono
linksma, pjauti gera, kad ru mos, ypač Vyčių choras lai Labai džiaugiamės sulaukę tbe St. Cecelia’s Choir enVitaphone Vodevilio aktai
darbu busite užga
geliai gerai dera”. Aukštos
nėdinti.
Kalbantieji paveikslai, dai
skaito mane nariu — rėmėju.
Tel. Roosevelt 2615
nos, muzika, pasaulio žinios.
R. Andreliunas.
arba 251d
1814 W. 2Srd Plaee
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Cbicago, UL
TelefonaB Tards 1188
Gerb.:
Labai mums malonu klau
Simpatiškas —
sytis lietuviškų programų per
PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbaženGRABORIUS IR
Mandagus
—
z
radio, kuriuos rengia “Drautuojau)!,Šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra >
BALSAMUOTOJAS
Geresnis ir Piges
gas’ . Aciu p. Pociui, ‘Dai- j^j^j gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, ; Savininkas R. Andreliunas
Turiu automobilius
visokiems
Užlaikau visokių
nis už kitų patar reikalams. Kaina prieinama.
nos” chorui solistams už to- naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus
luksinių ir sida.-yi'/,':
orinių daiktų, vė
navimas.
kį gražų padainavimų. Gaila, Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties,
3319 AUBURN AVENUE
liausios mados ra
dio, pianų rolių,
kad
programa
taip
trumpa.
Mėšlungio
ar
Galvos
Skaudėjimo.
Išima
skaudėjimų
ir
Chicago, UI.

tbe choir was inost enjoyable.
Yours very trnly

BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE
CO. KONCERTŲ PER RADIO

Mr. and Mrs. J. P. Gurrister

MILDA

PAIEŠKAI!
4

kambario

valgiu arba be valgio.

su

Atsi

šaukite tik westsidiečiai. Ad

resus palikite “Drauge”.
Del geriausios rųfiles
‘ Ir patarnavimo, Saukit
GREEN VAI,LET
PRODUCTS
Olaells Šviežių klauil■lų, sviesto Ir sūrių.

Yzvti

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889

Ramova

A.

S. D. LAMCZ

Nebūk vienas iš milionų
kentėti skausmus šįmet!

STANLEY P. MAŽEIKA

J, F. EUDEIKIS KOMP.

A. Urbelis,

Melrose Park, UI.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Ave.

I. J. ZOLP

Tel. Tards 1741 Ir 1742

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

SKTRIUS
Fairfield

1650 Weat 46th Street

4447

So.

Avenue

SKTRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero ?794

SKTRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl,- kad priklau
sau prie arabų 18dirbvstės.

Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 6203
Nuliudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai.
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

F10 West 18th Street
Canal

3161

OFISAS

688 West 18 8t.
Tel.
Canal
8174
VKTRIUS:
8288
So. Halsted 8treet
Tel. Vlctory 40 88

Phone Boulevard '4139

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUa
Ofisas:
4888 8. MARSHFTET.D A VENŲB
Tek Boulevard 8877

A. MASALSKIS

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse Ir
prlemlesčuoHe.
Grabai pigiai
net už $25.
OFISAS
8388 South
Halated St.
Vlctory 408889
4424

Ho.

Rockvvell

Virginia 1286

+

A.

JUOZAFINA
GARALAITĖ

3307 Auburn Avenua

St.

j

S. A. Misūnas.

Mirė J,apkr. 16, 1929, 10:25
vai. ryto, 19 metų amžiaus.
A. a. Juozafina gimė Spalių
28. 1910 m. Waukegan, 111.
Paliko dideliame nuliudime
motiną Rozaliją, po tėvais Plkfitaltę, tėvą Pranclfikų, 2 se
serį: Stefaniją Ir Xeverą, dėdę
Adomą ir tetą Alexandrą Ga
relius, taipgi ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6046 So.
Lafayette Ave.
laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje. lapkričio 20, 1929
It
namų 8 vai. bus atlydėta | Av.
Kryžiaus bažnyčią, kurioje |vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta. į Av. Kazimiero kapi
nes.
Nuotlrdžial kviečiame visus
gimines, drauges Ir pažystamus
pažystamas dalyvauti filose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Dė
dė, Teta Ir Giminės.
Laldotuv8nis patarnauja grab.
Eudelkis, Tards 1741.

Geriasi Pasauly Fonografai

giate kas trečiadienį, subudina kiekvieno lietuvio širdyje
didžiausio džiaugsmo, nes ne
vien skelbia mūsų, lietuvių,
talentus, bet ir mūsų tautų,
visoje Amerikoje. Lauksiu jū
sų ateinančios programos.
Taip-gį malonu būtų ir vėl
išgirsti p. Lauraitjenę, kurios
soprano labai aiškiai ir gra'

PRANEŠIMAS
Lietuva Skolinimo ir Taupy
mo B-vė (Spulka) turės šėrininkų metinį susirinkimų lap
kričio (Nov.) 21, 1929, 8 vai.
Vak. Šv. Kryžiaus par. salėj,
4547 So. Wood St.
Visi
šėrininkai
privalo
dalyvauti tame susirinkime.
Valdyba.

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
Modernizuotas circuit, pritai
kintas prie šių dienų broadcastinimo ir radio reguliacijų.
Naujas Victor electro-dynamic kalbėtuvas. Naujas pilnai
matomas, superautomatinis tuninimas,
išimtinai Victor.
Dešimt radiotronų. Nesuskai
toma daugybė naujų pageri
nimų. Trys units, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos
ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKTAUSKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis—
gražiai pritaikinti venirai, 38% colių augščio, 27 colių
platumo ir 16% colio storumo.
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
Speeiale demonstracija namuose, jei pageidaujamų.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

rekordų
ir t. t.
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

nušalimas ir sustingimas tuojaus 2650 West 63rd St. Chicago.
apleidžia jūsų pailsusius musku
Telefonas HEMLOCK 8386
lus ir sųnarius. Tikrai jis atneša Į
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmų po sunkaus dienos dar BRIDGEPORT KNITTING
bui.
SHOP
Už 35c. ar 70c. bonka, galima
Neriam vilnonius sveterius — sto
nusipirkti bile vaistinėje mieste, rus ir plonus, taipgi ir vilnones panatidarys jums naujų vaizdų į gy čiakas. Parduodam pigiai. Neriam
venimų — maloniai sveikas gyve sulig užsakymų naujus sveterius ir
nimas, pilnas smagumų, laisvas taisome senus. Vilnonios gijos dėl
nėrinių ir vilnonės materijos dcl
nuo gnaibančių ir virpančių kelnių
vyralms ir vaikams. Atsilanskausmų!
kykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
Pasarga: Akyvaizdoje didelio rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Pain-Expellerio pasisekimo visuo Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po plemenėje, daugelis pavyduolių par_
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko . siunClam užsakymus J kitus mlesnepasiekė, todėl persitikrinkit,
F. SELEMONAVIČIUS
kad musų vaiabaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per 504 W. 33rd St. Prie Normai Ave.
Tel. Vlctory 3486
kate Pain-Expellerj. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expellerio
Apgr.-No. 89A

Per 30 metų

Jūsų programos, kurias ren

A.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Kam kentėti matai iš metų nuo
latinius dlcftUStnus nuo neuraičio,
Gerb.
neuralgijos ir t. t, kuomet dviejų
Būnant labai užsiėmusiam minutų išsitrynimas su Pain-Exper pirmutines “Draugo” irpelletiu su Inkaro vaisbaženkliu
t urnai sustabdo visus gėlimus ir
Peoples Furniture Co. progra padaro jus sustiprintu, energingu,
mas, pereitų trečiadienį visus kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
kokiu pirm to buvote.
reikalus apleidau, norėdamas kuAr
galite reikalauti geresnės reišgirsti mūsų lietuvių ir Jie- j komendacijos kaip tas faktas, kad
tuvaičių linksmų dainų. Malo-1 Pawi-£xpellerrs sū Inkaro vaisba..
v. ,
ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60
nu man yra ištarti nuoširdus metų ir galite užtikti jį praktiškai
už tai ačiū.
kiekvienoje pasaulio valstybėje!
•
• Tai turi būti tom priežastis.
(iai be jums p. Pocius ir
§ia
Linimentas įsisunkia
“Dainos” choras. Garbė so- per odos skylutes, suteikia ūmų
listams, p. Lauraitienei, Čia- palengvinimų skausmų apimtoms
kūno dalims, prašalina kraujo su
pui, Šidiškiutei ir Pestinin- tepimų Ir atstato tinkamų kraujo
kaitei, garbė “Draugui” ir cirkuliacijų.
Skausmai ir gėlimai išnyksta
Peoples Furniture Co. Mes kaip magišku budu ; skaudėjimas,
norėtumėm išgirsti ir antrų
sykį tų programų.
Lauksim ateinančių progra
mų.

Gerb.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes natnrlme Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

sustingimų iš muskulų ir sąnarių.

Eleclrlc Heateris tiktai .... $1.43
Roasteris
dėl. mėsos
kepimo
98c. Ir aukščiau
Quortines bonkos dėl alaus tik
59c. doz.
Pečiaus paipos 6x24 tik ___ 15c.
Taipgi užlaikom boileriam cinotas paipas vsokių satzų.

4414 So. Rockwell Street
Chicago, DI.
Telefonas Lafayette 4689

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
te Hardvrare Oo., dabar perėmė visą
bitnj } savo rankas ir duos visose filo
blsriio Sakose pirmos klesos patar
navimą.

nnilirziaian
PRANE ŠIMAS,

Širdingai kviečiame jus at-1
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas

HARDWARE PAINTS

& WALL PAPER
Palnterg A Decorators
J. S. Ramancionls, savininkas

3147 So. Halsted Street
Tel.

Vlctory 7261

M. ZIZAS
Statymo Kontraktorlns
Statau (vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 55M

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo

Kontraktorius
4556 So. Rockvvell Street
Tel. Boulevard 6114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HKATING

BALZEKAS MOTOR SALES Kaipo lietuvis, lietuviams patar

4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082

nauju kuogerlausla
4664 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Tel. Victory 5371

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,1
greitas ir mandagus patarna
vimas.

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation

750 West 31 Street

Arti South Halsted Street
Chicago, III.

Kapitalas 8500,000 66
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-0716

I

NESPEKULIUOK!

VITAK - ELSNIC CO.

Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
ant Chicagos real estate.

4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471

JOHN OUSKA & CO.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Sukatos vakarais

3501 West 26th Street

