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"Draugai” ititovauja organlauotų
katalikų minti, remia nuollrdctal ka*
tallkllkaa draugljaa. aųjungaa para*
pijai tr lietuvių kolonljaa "DraugaaT
dllauglaal didele katalikų parama
aorl. kad toliau paallalkytų tie prie*

KaUUluU ptMūlIonTi tori kilau al
iuvini. — Įnc*tl Į klmynM Ir J n■uomenų Krlataua mokai*, atnaojtatl
inioni'j dvaal*. J8za.ua Mrdlea vleSpatavlmaa milijonų tlrdyae —■ tai muaų
ulduotla "Draugai" padla Juma tų
apaltaiavlmo
darbų atlikti.
Ultat,
įkaitykite lr platinkite "Drautų."

Ir

>«l|tkl tariamai.
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Ministerių kabinetas savo
t
“L. A.” praneša, kad kau
|
posėdy
patvirtino
švietimo
mi

JAPONIJA ĮSPĖJA MASKVĄ, KAD JI
nisterijos numatytą stifiendi- lio apyg. teismas “DarbininMANDŽIŪRIJOJ NELIESTŲ JAPONŲ
ninkų’ skaičių šia tvarka: 1) 'ko” redaktorių p. Jočį dėl
švietimo ministerijos 22 sti-!vienam straipsny tarp kitko
j pendijos, iš jų 12 pirmos rū- įdėto pasakymo “Draugelio
jį šies (350 litų mėnesiui ir l(XX)'ir Mikšio bylos įrodė, kad paa
Architektai nupiešę čia atvaizduojartią Liberty (Laisvė) tiltą, kokį planuojama litų kelpinigių metams) ir 10 mus irgi einama prie panaKINIJA ŠAUKIAS PAATSISTATYDINO BELGŲ pastatyti New Yorko prieplaukoje. Šiuof tiltu Brooklynas būtų sujungtas su Staten antros (300 litų mėnesiui ir 'šaus į Sovietų teisingumą”
GELBOS
!
KABINETAS
Island. Visas stipraus plieno tiltas turėtų būt 4,500 pėdų ilgas arba 1,000 pėdų ilges--1000 kelpinigių metams), 2) nerado reikalinga bausti ir
nis už tiltą per Hudsono upę, Vir
ns turėtų būt 235 pėdų aukštas.
teisingumo — 4 stipendi jos taikos teisėjo nutarimą už teiNANKING, lapkr. 27. — BRIUSELIS, lapkr. 26. —
(2 I ir 2 JI r.), 3) vidaus rei- smo įžeidimą duoti 7 paras
Oliver pasidavė
Kinijos valdžia pasiuntė at- 'Atsistatydino Belgijos minis- KATALIKŲ BERNAIČIAMS'
kalų — 5 stipendijos specia- arešto panaikino.
“RA*
STOVYKLA
siliepimą T. Sąjungai ir vi- terių kabinetas, kuriam pirmi
Apskrities asesorius Oliver j nzuotis, 4) finansų - 6 sti- i
-----------------/pasidavė
federalei
valdžiai,
pendijos
(4
pirmos
ir
2
antsoms Kelloggo nekarihvimo įninka vo Henri Jaspar.
KĄ TOLIAU DARYS
sutartj pasirašusioms valsty-, Tai įvyko kilus nesutikima TRENTON, N. J. — Tren-' KARDIN
S IŠVYKO I ‘Jis kaltinamas nemokėjime ros n-,šies), 5) užsienių reiVOLDEMARAS
ton Vyskupijos Tėvų-Mokyto I
bėms.
rus
Ivaldžiai mokesčių už pajamas. kalų _ 2 stipendijos, 6) sums dėl vartojamos kalbos
jų Sąjungų Taryba čia turė
Šaukias pagelbos prieS l»l-'Ghent'"lTi.iv7rsitrte.
\ aidžia apskaičiavus, kad sisiekimo 6 stip. (3 pirmos ir
Mem. Dampfboot” pranejo
posėdį
ir
išsprendė
nupirkševikų įsibriovimą i MandžiflJo Eminencija Kardinolas 1926, 1927 ir 1928 metais Oli- 3 antros r., bet visos su 1500 ša, kad p. Voldemaras tikrąį
riją. Reikalauja bolševistinę
NEMANO VISŲ PALIUO- ti 134 akrus bernaičių stovyk- Mundelein, (Jiicagos arkivy- ver turėjęs daugiau kaip 250,- ]įty kelpinigių), 7) žemės ū- dar nežinąs, ką ateity darys,
Rusiją bausti .už Kelloggo su
lai, kur 9—16 metų .bernaičiai skupas, išvjco į Rockville, 009 dolerių pajamų ir už tai kio — 56 stipendijos* (38 ve- Jis buvo labai nustebęs, kai
SUOTI
tarties peržengimą, už Kini-!
galės praleisti vasarą. Stovy’- Center, R. I., ten savo seserį,,nemokėjęs mokesčių.
i terinari jos. gydytojams, 8 kul- sužinojo, kad j universitetą
jos gyventojų žudymą.
kia bus užvardinta vyskupo Mrs. Eppig, aplankyti. Isbu- Oliver sako, kad jis mokės- tūrtechnikams rengti, 6 — mi- profesorium buvo nepriimtas.
Į BERLYNAS, lapkr. 27. -McMahon vardu. Bus Hunter- siąs apie savaitę.
čius mokėjęs ir tai teisingai., gkininkams ir 4 baigusiems Į užsienį neis ,jau ir dėl to,
Bolševikų valdžia Vokietijos don
apskrity. Prigulės vyskuJAPONIJA ĮSPĖJA SO
Paliuosuotas po 25,(XX) do-į aukštąjį veterinarijos mokslą esv neturįs pinigų.
valdžiai pranešė/kad ji jokiu ijai Lj
(1 d 1930
.
lerių parankos.
VIETŲ RUSIJĄ
UŽTIKRINA GERBŪVI
j specializuotis), 8) Lietuvos u- Tuo tarp„ ig potikimu šal.
būdu negalinti » Rusuos iš- L
atidaryta
.mvorslteto profesūrai ruošti
teko sužinoti; kad jjs .
Angliški laikraščiai prane
leisti 13,000 vokiečių, suvykuTOKYO, lapkr. 26. — Ka
Nauji
Įrodymai
,6 stipendijos, po 400 lity mė- ’ u„iver8itet, ra5ys antr(Į pra.
ša, ka4 visi Chicagos pramošių į. Maskvos apylinkes.
dangi bolševikai Mandžiūrijoj
KRISTAUS STOVYLA
j ninkai čia užtikrina gerbūvi
Policija susekė, kad H. Į nėšiui.
šymą ir šį kartą bus priimpradėjo platesni veikimą, Ja Maskva sutinka išleisti ke
ALPOSE
1 .Stipendijų
?
(ateinančiais
metais.
Esą,
jie
j
Dorr,
kurs
nužudė
O
’
Brien/
užsieny
mene
ir'tas.
Ar bent tik taip mano.
ponijos valdžia parėdė savo lis tūkstančius, bet ne visus.
...............................
*
*
7-1
■
•
•
•PARYČIUS — Či
d- ,Visi tvirtina’ kad būsią Pakak-jsu pastarojo žmona susitaręs muzikoje specializuotis nusta“R.”
ambasadoriui Maskvoje įspėti Kiti vokiečiai būsią grąžinti
„
•
ir
?
’
T
’
i
tinai
visiems
darbo
ir
gerų
Jūrė
jo
pinigų
trukumą
ir
bu‘
tyta
tiek:
1)
šviet.
m-jos
18
sovietų valdžią, kad bolševi atgpl į savo ūkius ir būsią' ta rinkti aukos fondan tikslu J uždarbį
'
jr
-S-n priverstas
ant savo ji amų,
ĮVaTPiŪse
EMIGRACIJA DIDĖJA
kai Mandžiūrijoj neliestų ja priversti dirbti agentų prie ant vienos Alpų kalnų viršū
7328 So. Maplewood, užtrau- specialinėse mokyklose 1) švie
ponų. Jei nuo bolševikų brio- žiūroje.
nės pastatyti milžinišką Kri
kti
paskolą.
Apkraustyti
namai
timo 111-joė 18 stip., susisieki Spalių mėnesį iš viso iš Lie
Nežinia, kaip į tai atsineš staus Karaliaus stovylą. Stovimosi nukentėtų japonai, tas
Policija
yra
nuomonės,
kad
mo — 12 stipendijų jūrinin tuvos emigravo 1,178 žmonių,
Vokietija.
Barringtone, netoli Chicago, . I
būtų nepakenčiama,
vylai
parinkta aukščiausia
jis prikalbino savo auką auk kams.
iš jų į Argentiną 474, Brazi
Japonijos valdžios sluogsEuropoj kalno viršūnė, arti vaS9s apkraustė T. H. Johnliją 264, Afriką 112, Amerikos
•
|son vasarnamį. Paimta dra- štai apsidrausti ir išsprendė
niuose spėjama, kad bolševi UŽ DRAU ŠIĄ KOVĄ SU Mont Blanc.
Stipendijų
Lietuvos
univer

,____________
įbužių, kaurų ir kitokių daik- iš pasaulio pašalinti, kad ga-!sitete 115 stipendijų po 150 li- Jungtines Valstybes 116, Uru
kų veikimas Mandžiūrijoj ne
BULIAIS
vus npdraudą.
gvajų 87, Kanadą 74, Pales
KATALIKŲ ĮSTAIGOMS itll vertės 10’000 doL
sąs tikras. Sako, pertoli jie
tų per 12 mėnesių, vidaus rei- ,.
,, ,
_ . . .
. .
.
..
įtiną 43, Meksiką 7 ir 1 Aus-,
nesibriausią. Bolševikai tik MEXICO CITY, lapkr. 26.
Do- , ...
■
••
....
PALIKIMAS
AUTOMOBILIŲ PRAMO kalų 111-jos 10 stipendijų,
. . ...
traliją 1. Emigracija nadidepadidėSuplalšinta bomba
norį kiniečius priversti grąži — Kalbama, Meksikos kong
įtnuvos z. u. akademijoj 40'. . .
..
....
NĖ BUSIANTI VEIKLI
I ...
....
J .
Jo I Argentiną, Braziliją, ir
resas svarstysiąs klausimą, ar DENVER, Colo. — Mirusi
nti Rytinį geležinkeli.
į stip. po 120 lt., švietimo m-josi .....
v.- .
Suplaišinta bomba namų
f 1 1
’
. J ĮAtnką, sumažėjo j Kanadą ir
Nežiūrint to, Japonijos vai- nelaikąs būtų šioj šaly yisai'najiė Mrs. Catherine King priešaky, 5944 AVest IMvisionį DETROIT, Mieli., lapkr. 27. Kauno muzikos mokykloj 15 'Kuba' pereita mėnesi emigradzta atsidėjusiai tėmijasi, kas panaikinti kov, su bukais ir p^ko 70,1100 doleriy įvairio- gat., kur yra drabužių valy- _ “National Automobile Cha stipendijų
-----po" 100 litų per 10 vo tik 876. 4Pereitais
metais
veikias Mandžiūrijoj. Kai-kas kumštynes,
ms čia katalikų įstaigoms.
;mo įstaiga. Nuostolių būsią a- mber of Commcrce” vedėjas mokslo mėnesių, Klaipėdos spalių mėnesį emigravo tik
mano, kad Japonija pasiren
.pie 3(X) dolerių.
A. Reeves skelbia, kad auto- muzikos mokykloj
60 sti- 590.
v “R ”
gus stoti Kinijos pusėn, jei
APIPLĖŠĖ TRAUKINI
mobilių- pramonėje veiklumas
P° 100 litų. Kauno
ČREZVIČAIKA IŠKRATĖ
bolševikai imtų siekti HarbiDarbo vad v Susirinkimas nebūsiąs sumažintas. Automo-j aukštesniojoj meno mokykloj
ŽYDUS
VILKUS ŠAUDO
CHEYENNE, Wyo., lapkr.
no.
•
S^P- P° 100 litų; MaChicagos organizuotų darbi- biliai reikalingi.
26. — Vienų-vienas plėšikas
Anot jo, Am. J. Valstybė- friampolės, Panevėžio, Šiaulių Paakutillill laikn vi80je Lie.
RYGA, lapkr. 27. — Iš Uk- ninku vadai šiandie turės suAMERIKAI TAIPAT RŪPI iiž trijų mailių nuo čia suga..
. rainos čia atvyko penkiolika sirinkimą. Bus aptariamos se šiandie naudojama apie 25 lr Teisių mokytojų sennnan- tnvoje stropiai rengiamos medino geležinkelio bėgius. Grei- , j** , .
PADĖTIS MANDŽIŪ
' . ”
... TT .
žydų šeimynų. Zvdai vyksta priemones gelbėti pramonėms, milionai automobilių. Senus jose po 19 stip., Tauragės
džioklės. Dažniausias grobis,
,tasis traukinis Union Pacific . * ' T ir , x v
• • , ,
ė,
RIJOJ
20
stip.
po
75
litus
per
10
mė

pakeisti
kas
metai
reikalinga
žinoma, esti vilkai. Tuo dau
Fortland Limited tad iškrypo » Am' J' V>'StybeS
n s•
i
—i i — i — ■ ■
3 milionai automobilių naujų. nesių; Kauno metropolijos ku giausia rūpinasi taisyklingos
AVASHINGTON, lapkr. 26. iš bėgių ir keli vagonai su ke
Be to, virš vienas milionas nigų seminarijoj 50 stip. po }medžioklės draugįjog. Del toPirm pereisiant sieną črez- Norėjo apvogti krautuvę
— Bolševikų veikimas Mand leiviais apvirto. Tuomi pasi, .
Ivičaiko8 agentai pas visus at
Pašautas ir suimtas John automobilių yra reikalinga iš 100 ht^ X1,kavižkio k'">- 9%kių taisyklingų medžioklių vi7. . . .
žiūrijoj nemažai rūpi ir Ame naudojo piktadans. Daugeli',., ,
minaiijoj — 1.) stip. po
skaičius žymiai sumažėjo,
keleivių apiplėšė ir pabėgo. Jį l1'1": kra,RS ‘r
I’,n,gUS
40 - 7454
- vežimui į užsienius.
rikos valdžiai. Japonijos am
litų ir 4 stip. po 150 litų Per Laikraščiai praneša, kad tik
Jis plyta išilaužė vienos
basadorius lankėsi valstybės sugauti pakilo šerifas su pa10 mėnesių mokiniams, einan- ppr paskutinę medžioklę Pa-'
KALIFORNIJAI REIKA
Atlikdami kratą agentai at- mėsinės langą, kaip sakėsi,
departamente, kur svarstyta dėjėjų būriu.
j tiems mokslą universitete; su nevėžio apylinkėse nudėti du
LINGAS LIETUS
____________ •
lupinėjo avalinių puspadžius, norėJę9 pavogti kurkinų ir kipadėtis Mandžiūrijoj.
I sisiekimo ministerijos aukšte
,išplėšė drabužių pamušalus,
paukščių. Deja, panaktinis
SAN FRANCISCO, Cal., i sniojoj technikos mokykloj 60 dideli vilkai. Kiti šeši, buvo
Kalbama, kad Amerikos va
SUDEGĖ KATALIKŲ
ir t.t. Atėmė pagaliau kuone laiku ten pasįsuko.
lapkr. .27. — Centralinės Ka po 80 litų per 12 mėnesių; že nušauti jau kiek anksčiau.
ldžia pasirengus veikti taikos
PRIEGLAUDA
.
, “R.n
visus pinigus ir kitus turin
lifornijos gyventojai ilgas lai mės ūkio ministerijos 1) Freireikale. Bet pirm to ji reika
*4
Iškrito
iš
15-ojo
aukšto
—
—
T
—
—
1
kas nesulaukia labai reikalin Įos aukštesniojoj sodininkystės
linga platesnių žinių apie įvy TROY, N. Y., lapkr. 26. — čius lient kokią vertę daiktus.
Iš
Mandel
Bros.
kraūtuvės
CHICAGO IR APYLIN
go lietaus.
Gaisras sunaikino Hillside ka Atvykę žydai buvo reikalin
kius.
ir daržininkystės mokykloj
buto,
State
ir
Madison
gat.,
gi
naujų
avalinių
ir
drabužių.
KES.
— Dailus oras; maža
talikišką našlaičių prieglaudą.
San Francisco arkivyskupas a, ,tip
,itų )M.r
.
RAGINA VESTI VIEŠUO 180 vaikelių laiku išvesta lau Tai jiems parūpinta laivako per langą iš 15-ojo aukšto iš Hanna la.Sku nnroilė kunigą- 2) Bf.|ved(.rio aukst pian. moj temperatūroje atmaina, ii
stip
,itl}- 3) I
kan. Gaisras kilo nusprogus rčių ofisuose jų giminių lėšo krito į šaligatvį ir žuvo A. E. m», idant jie paragintų tikin- kvk|o j
.
a
SIUS DARBUS
Carrier,
60
m.,
inžinierius,
gy

mis.
čiuosius
melstis,
khd
Dievas
lv
.
,
,
,
,
apšildymo katilui.
PINIGŲ KURSAS
, . x ,« A
i Gruzdžių aukst. gyvul. mokvkvenęs
549
Arlington
Place.
atsiųstų
lietaus.
•
Į
AVASHINGTON, lapkr. 25.
loj 25 stip. po 50 litų, 4) Kė— Darbo” ir gerovės šaly pa ŽUVO TRYS DARBININKAI MIŠKŲ GAISRAI ORE
Lietuvos 100 litų
$10.00
dainių
aukštes.
kultūrtechnikų
Sužeista
8
asmenys
EAST
ST.
LOUIS,
111.,
la

GONE
laikymui, prezidentas Hoovef
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
Ties 71 gat. ir Stony Island pkr. 27. — Čia federaliam m. tiek pat, 5) Alytaus aukš- Francijos 100 frankų 3.93
į visus valstybių gubernato LOS ANGELES, Cal., lap
rius telegramomis atsiliepė, kr. 25. — Kasant vienai krau GRANTS PASS, Ore., lap- įave. Illinois Central traukinis teisine nubausta 22 asmeniu tesn. miškininkystės mokykloj
Belgijos 100 belgų
13.98
ragindamas juos pradėti ve tuvei tiesti pamatus žemė už kr. 26. — Šiaurvakarinėj Ore- sudaužė automobilių. Sužeis- už probibicijos įstatymo pe 20 stipendijų po 50 litų. “R.
Italijos 100 lirų
5.23
sti visokius viešuosius darbus, griuvo tris darbininkus. Jie gon valstybės daly plinta mi- ta 4 moterys ir 4 vyrai. Rai ržengimą’. 19 jų nubausti ka
Šveicarijos 100 frankų 19.38
škų gaisrai.
kurie pavojingai
Žuvo.
lėjimu.
ypa<*statybo8.
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
’
Vokietijos 100 markiu 23.911
I — • . - )
. •UM. 4-4.

Suiro Belgijos Kabinetas
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DRAUGAS
ttaui* kasdien,

99

*■ Mknadtanlas

PKOMUMSRATOS KAINA: Matams —
«m Matų — |I.M. Tnms Mėnesiams —
DtBeMol — 75c Europoje — Meta
fa| — |4.M, Kopija Jte.

mu darbais ir jų bvlvio pagerinimu, kiek kal
ba apie gerbūvį, tik juos liečiantį, tuomet ištikro netektų kalbėti apife nedarbu — Jung
tinėse Valstybėse viešpatautų gerbūvis pilno
je to žodžio prasmėje.

x b

Trečiadienis, Lupiu*. 27, 1920

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

|

Prašau Į Mano Kampelį

j

tiek, kiek tik laimėjimui rei
nigai, bet tautininkai valde;
Prof.* Kampininkas
kalinga.
katalikiškos organizacijos ten
Bendradarbiam* lr korespondentauns raitų
Amerikos J. Valstybių spau Taip Meksikoj pravesti prelabiausia dusinamos, neduo
(MM. Jei Mpraloma tai padaryti tr neprlMundiama
YPATINGI RINKIMAI LIETUVOJE.
da
UBMU palto tankių.
dant joms leidinių susirinki
zidento rinkiniai. Senai ten
priima — nno 11:11 Iki 1I:M eal
•
kaip Meksikoj pravesti, pasta- toki rinkimai praktikuojami,
mams, paskaitoms, paminėji
•apedieb.
Lietuvoje buvo suvivaldybuj rinkimai. Jie
plento rinkiniai. Pa kaip tik į valdžios viršūnes iš
dkelblmų kainos prlatuneiaunos paretkaUavna
mams ruošti; katalikų mokyk
*elbinuu sekančiai dienai priimami iU B praėjome jokio plačiosios visuomenė susido- kartoja
M(jksikos valdžios kilo valstybės ir gyventojų išlos, kultūrinės įstaigos už4aro
mėjimo. Rinkimuose dalyvavo juokinga. ma: paduodamas j^iaSj
6io3. nautlotojų klika, kurios prie
vaL po piet
mo; ir t. t.).
žas balsuotojų skaičius. “L. Ž.” apie tuos tik)aidingos
Na, ale, “tavorščiau”, ar
šaky ilgus metus buvo gen.
krai
charakteringus
rinkimus
taip
ražo:
,
Kada
į
vald4ioįi
kaIldidata
,
skaitei kada savo gazietoj,
Obregonas.
“DRAUGAS'
‘■Žagarės policijos IV nuovados viršininkas Bubi<(
kelbtag laimėjęs rin Šiandie Obregono nėra tarp
kaip “mokinasi”, skaityti, ra
LITHUANIAN DAILY FBI lOk'M.
Kruopių valse, savivaldybių rinkimų dienų kimus, tuojaus vienas New
Publtahed Daily, Ezoept Bunday
gyvoji}, bet jo įpėdiniai vyki Vienas “tavorščius” net iš šyti, geografijos, gamtos polit
per policininkų raštu išsaukia įžymesnius viebankiniakas janr
iun na jo programų, kuriai galas Brooklyno apdraustam laiške kaliniai “darbininkų” valdo
SUB8CRIPTION8: One Tear —
Bti
15.51. Three Montha —
One Montfe — T«e
tos savivaldybininkus — buv. viršaitį, tūry tė sveikinimų ir pakvietimų
Carep* — One Tear — PH, BU Monika — W-M
atsiuntė man iškarpų iš savo moj Rusijoj? Antai, iš Suomi
nepramatomas.
bos ir revizijos koni. pirmininkus ir buv. paš-,
w
aplankyti šių šalį.
Šiandieniniai šalies engėjai gazietos apie “Politkalinių jos rašoma, kad Rusijos po
?. Adverttotnp tn “DRa.ua.ia" balnas kast restiMa
to
vedėjų
—
į
Žagarę
policijon
“
su
reika

Šios šalies skauda neįsigill- taip įsigalėję, kad jų negali jgyvenimų Kauno kalėjime o litkaliniai, nepakęsdami baisių
t Advertlsinp retas aa appUoatlen.
lais
”
,
bet
ten
jiems
nieko
nepraneša,
kodėl
... . .
>
•
• ,. ,.
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ir
teisybės be revoliu šiste, klerikale, pasakyk, ar Solorkos katorgoj, būriais bė
darė ir Žagarės valsčiuje. Piliečiai aiškiai su
pasitenkina Meksikos valdžios ei jos negalima grųžinti. Tuo- yra kur kitur baisiau kanki ga į Suomiją. Vienas būrys,
prato, kad jie tyčiomis policijos buvo neva
pranešimais. Tuotarpu jo iš- tarpu revoliucija yra baisus nami darbininkai, kaip kuni sakoma; bėgdamas užmušęs
“su reikalais” iššaukiami, kad negalėtų bal
kelis sargybinius, dvi savaiti
rinkimas ne vien neteisingas, daiktas ir šiandie ji ten ne gų valdomoj Lietuvoj”.
suoti ar būti išrinkti. Degučių valšč. tautinin
Perskaičiu,
ir
kų-gi.
Neblo

ėjęs miškais, bridęs pelkėmis,
liet dar ir paeiųįMeksikos val galima, kada galingi šios pu
NEDARBO KLAUSIMU.
kas viršaitis Petrokas į tarybų išrinktas štai
stybei pavojf ' ,8.
sės Rio Grande kapitalistai gas gyvenimas: valgyti gau maitinęsis uogomis r samano
kokiu balsavimu. Jis su valsč. sekretorium ir
na, dienomis padirba, o vaka mis. Pabėgusieji pasakoja apie
Vargiai kūju yra žinoma, tuos engėjus remia.
Kai vyriausybė ir kapitalistai pradeda mokytoju atvykęs į seniūnijos susirinkimų,
rais “užsiima mokymusi ra negirdėtas baisenybes SolovD. C. ’
garsiai kalbėti apie gerbūvį, žinok, kad kur kuriame sekretorius pereiškęs “kas prieš kaip Meksikojr^pravesti tie
šyti, skaityti, aritmetika, is^j kų katorgoj, apie šiurpulinrinkimai.
nors kas nors yra ne taip, kaip reikia.
dabartinį viršaiti Petrokų — pakelti rankas”.
Pati valdži
alno išspren- FORDAS IR VĖL PRIEŠA torija, apie gamtų; geografi gas kalinių žudynes. Sako, vie
Kuomet Nevr Yorko biržoje kilo didelė Žinoma, kad atvirai rankų kelti nieks nedrį
jų ir t. t.” Kalėjimo adminis nu sykiu 150 žmonių čekistai
KY.
dė, kad jos
idatas, bet
panika iš priežasties įvairių šėrų smukimo, so. Piliečiai tuo buvo labai nepatenkinti, o
tracija net lempų į palubes nukapoję galūnes ir sumetę į
ne kas kita
is rinkimais
kai daugelis to smukimo skaudžiai paliestų paduoti skundo nesuspėjo, nes dėl per vė
253 ¥
turi būt pravesta Tam tiks- Pastaromis dienomis Wasli-1 iškėlė, kad visiems būtų ly-^griovį. Čekistai stovėję prie
žmonių įpuolė į desperacijų, vyriausybės šu laus rinkimų tvarkos paskelbimo su rinkimų
’
' 7,
. , ,
f
. „. ■ _
. . .
lui siekti būvį)į paruosta nečC ingtone prezidentas Hoover giai šviesos. Valstybės gynė besikankinančių kalinių ir lau
.... H y .
lai pradėjo šaukti įvarių pramonininkų kon įstatymu nebuvo susipažinę. Pagaliau, kai kur .
.....
... 7
,
. vien policija, bef ir visa ka- turėjo visų eilę konferencijų jas, esu, sako: “Tai dabar kę, kol paskutinis jų mirė.
ferencijas, kuriose išnešta užtikrinimui, kad savivaldybių įstatymas piliečiams buvo vi
Klausiu dabar, “tavorš
nuomene. Kul;Kantas atlikta, su pramoninkais, ūkininkais ir kaip studentų bendrabuty”.
šalyje ekonominė ir biznio padėtis gera, kad' sai nepaskelbtas.
vadais. Ar-gi tai blogas komunistų čiau”, pasakyk, ar yra kur
prezidentas (Iii paskelbė, kad organizuoto darbo
darbai ir toliau eis pilnu užsimojimu, o For
Toliau charakteringi iš 254 nr.
kariuomenė i rinkinius nesi- Šios konferencijos iškilo ka gyvenimas kalėjime “kunigų kitur baisiau kankinami dar
das net algas darbininkams pakelti pažadėjo.
Birių valsčiam. rinkimų daviniai. Agcniš mai.ysianti uį busianti
da New Yorko biržoje šė valdomoj” Lietuvoj. (Klysti, bininkai, kai kmnunistų val
Tačiau gyvenimas visai kų kitų sako. Be kių seniūnijoj iš 255 rinkikų dalyvavo 68, eJfc.
jei
lams kainos ėmė pulti ir ka “tavorščiau”, Lietuvų ne hu- domoj Rusijoj?
veik nėra tos dirbtuvės, kuri šiomis dienomis DirVonių 103 rinkikai, dalyvavo 32, Gerultiš- nepajėgsianti
* i .
suiručių mal- da buvo šaliai pavojaus pa
neatleistų iš darbo dešimtimis, o kai kurios kių 231 rink., dalyvavo 35, Juodžionių 190.
Tas neįvyko. Ford dar dau
kliūti į ekonomines suirutes nigtj, negu šiandie jie turi.
ir šimtais darbininkų. Tas darosi ne vienam rink., dalyvavo 56, Klausučių 138 rink., da-**
į R(> riŲkimai Valdžios ir nedarbu.
Tad pirm apleisiant \Vash- giau praturtėjo. Paskiau jį
ktfl-iam mieste, bet visose Jungtinėse Valsty- .Įyv. 59, Lygauklių 167, dalyv. 26, Obelaukių kandidato įaiįnįnkai
visoj sa- Žinome iš telegramų, kad ingtonų jis paskelbė, kad apie pasekė ir kiti pramoninkai.
■»,i._jeLj£Ar
jai.
Sodeliškių 243, dalyvavo tik 34
bęse. ijr tChicagoje jau tūkstančiai darbininkų
ly trukdė kitų kandidatų ša-įtose konferencijose sutarta ir 100,000 darbiaiskų jis tuo Šiandie p. Ford ir vėl prie
atsirado už-dirbtuvių durų.
A ir t. t. ilgiausia eilė. Taip buvo ne tik tam
lininkams atlikti balsavimus/ tolesniai šaly palaikyti ger* jaus padidins užmokesnį ir šaky,
.... V L
•vienam valsčiui, bet ir kitur”.
gtinėse Valstybėje
,
<
D. C.
Jei pastarie ji nrlešitiiĮis. jei į būvį. Organizuoto darbe va- papigins savo dirbamus auto
arisa, geram sukant, blogį
Reiškia, pastarieji Lietuvos rinkimai^
skjėda
venžės j£go~ihri pasižadėjo n nekelti jokių mobilius.- ■ ■■■> :
U|kai.; Vyriausybė iF kapitalistai kfilŠa apieį Taip, kaip caro laikais. Mažas rinkikų slh nūs?/ am
liesiems pa-1 ^aujų reikalavimų, gi pramo- Begalo nustebo pramoninkai Veterftn&ms išmokėta keturi
gerbūvi * tam, kad visuomenę suraminus. Žj- čius balsavo dėl to, kad rinkimai skelbta ne gelbon ėj
rija j arba ka- ninkai — nemažinti darbinin tokiu p. Fordo žygiu. Kilo
bilijonai dolerių.
neina, ir tas yra nebloga. Bet būtų daug ge- silaikant valstybės konstitucijoj nustatytų riuomenė.
nepasitenkinimo.
Bet Ford iš
kams
užmokesnių.
•^y-;
KLAUSIMAS. — Ar galite
rbu, jei vieton garsių kalbų apie gerbūvį, nuo dėsnių.
y „A.
Užsibaigus-įMdsayimų lai Vienoj konferencijų dalyva to niekus daro.
pranešti, kiek J. A. Valsty
dUgniai ištirtų šalyje esamų padėtį ir suru
kui, balietų baisus skaitė vie vo ir žinomas automobilių ga- Pirm dvidešimts metų jis bės išmokėjo pinigų pasauli
dę priežastis dol ko jau rodosi nedarbo žy
Padėkoti Dievui už mūsų valstybės atsta ni valdžios kaliiffdato šalinin- mintojas H. Ford iš Detroito., taip pat visų Ameriką nustemių, jas kiek galėdami šalintų.
tymų ir melsti Dievų nuolatinės Lietuvai glo kid. Kada prieitai protestuos į KaiP kitados, taip ir dabar bi no padidindamas darbinin- nio karo veteranams?
A. C., New York City.
Mes čia pareiškėme keletu minčių nedar bos, rengiama yra Kaune pastatyti nepapras ta, protestuotojai išmesta lau “ Ford pirmasis iškėlė nepa- įkams užmokesnį ligi 5 dolerių
bo klausimu, visai nemanydami, kad ir nedar tų bažnyčių. Inž. Reisono šiai bažnyčiai iškan. Kur jų neįveikta, ten pa prastų naujanybę. Jis pareis-įdienoję kiekvienam. Tais lai ATSAKYMAS — Iki šiam
dirbtųjį
projektų
neseniai
J.
E.
Metrop.
Skvi

bo žvilgsniu kils tokia panika, kaip biržoje
gelbon pasikviesta policija ar kė, kad gerbūvis šioj šaly ne-įkais toka užmokesnis skaitėsi laikui viso veteranams iš
reckas
jau
patvirtino.
Nėw Yorke, bet tam, kad konstatavus faktų,
grius, jei žmonės daugiau vis- kaipir karališka. Kiti pramo mokėta $4,755,000,000. Vete
ba kariuomenė.
Visa
bažnyčia
bus
apskrita.
Sienose
bus
nėra taip gera, kaip kad skelbiama. Nu
Tokiu budu valdžios kan ko pirks, daugiau visko var ninkai jį pašiepė. Sakė, kad ranų apsaugos siekė suvirš
40
langų.
Kiekviena
sienos
kertė
baigsis
vir

siminti nėra ko. Tačiau atsargumas taupumo
didato Rubio šalininkai turė tos. Tad pirm visako reikalin- tuo budu jis užkalsiąs savo $3,000,000,000. Pertaisytų tar
žvilgsniu visai ne pro šalį. Chicagoje visiško šuj lietuvišku kryžium — koplytėle. Bažny
jo progos jam balsų gauti- 8a žmonėms turėti daugiau pi- dirbtuve*.
nybos eertifikatų išduota iki
nedarbo negales būti, nes čia esama didelio čios vidui dideliu ratu eis keturios eilės gru
itlž-_____ _____________ 2—
$3,500,000,000. Paskolos aut
industrijos ir prekybos centro, o be to, neuž- pėmis suderintų stulpų, kurių viršai baigsis
ilgo prasidės nauji darbai besiruošiant prie j gražiais lankais. Ties viduriu viršaus nebus. penkias eiles, kurios primins, kad Lietuva . to Didžiojo mirties. Po bažnyčia bus vieta tų eertifikatų viršija $111,000,000. Apsaugų išmokėta $1,Pasaulinės Parodos.
: Viršuj bažnyčios bus labai aukštas (90 met- yra penkis amžius išbuvusi vergijoje, kad laidoti Lietuvos didvyriams.
Bažnyčios
pastatymas
kainuos
per
pus

150,000,000.
Jei darbdaviai parodytų tiek uolumo kai- Į rųj languotas bokštas. Iš lauko apie bokštų penki amžiAi' fiuer Lietuvos apsikrikštijimo,
I
FLIS.
bedami apie darbininkų reikalus, jų aprūpini- viniosis laiptai. Laiptai apie bokštų apeis ir dabar sueina lygiai 500 metų nuo Vytau- trečio milijono litų.
PuMl M*-

MEKSIKOJE.

t

y
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Friedrich von SchiUer.

PARAZITAS.
Arba
Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
1

(Tųs<)

’f' NARBON. Jis, rodos, labai tinka sa
vo darbe. Kadangi aš jau sykį esu pas
tatytas tokioj atsakomingoj vietoj, atvy
kęs iš provincijos į tokį didelį miestų, kur
su knygų išmintimi nieko nepadarysi, tai,
ačiū Dievai, kad likimas taip lėmė, jog
aš sutikau tokį vyrų, taip p. Selicour’as.
P. B. Jis viskų supranta — jam nie
kta nesvetima! Skonis ir' žinojimas, di
džiausias iškalbingumas, puikiausias ta
lentas. Muzika, tapyba, eiliavimas, —
klAUsk apie kų nori: jis viskų žino, viskrfiu yra tikęs.
' NARB. Na, o mano duktė?
. P. B. Gerai, kad tu mane užvedei
ant kelio. Ji turi 17 metu. Ji turi akis.

šitas Selicour’as yra labai simPatingas. Ir patinka didelis miestas?
CHARL. Ak, aŠ vis dėlto norėčiau
didelis galantas! Jo kilni veido išraiška
atgyja jos akyvaizdoje. O, nepasislėps vėl eiti į provincijų. Aš čia tik užtruksiu,
nuo manęs! Tie saldžiažodžiaviniai, švel- kad pamatyčiau - save tėvelį.
NARB. Taip, aš pats pasiilgau savo
dorų tautiečių. Su jais aš juokaudavau ir
įneilės!
NARB- Na, būtų nebloga pw*a mūs buvau linksmas, bet. manau, kad ir čia
vaikui! Aš nepaisau, kad jis nėra iškilmių tas pats bus. Tarnyba negali pakeisti ma
gųjų. O aš, ar ne nuo apačios pradėjau ei no ūpo; galima būt geni darbininku ir
ti šiuo keliui. Ir Selicour’as savo dva nepamest savo gero ūpo.
P. B. Mane džiugina toks padėjimas.
sia, savo mokslu gali dar toli&u nueiti.
Jau aš pats ji rekomendavau tai garbin Aš, aš gyvenu čia kaip danguj. Su visu
gai vietai. Na! Noriu išbandyt jo gabu pasauliu esu pažįstama, visi mane malo
mus: jei jis pasirodys (ko aš visai neabe niai sveikina, ir ponas Selieour'as mane
joju) Vertas esųs tos vietos ir patiks labai gerbia.
CHAR. Tik pamanyk, močiutė, kų aš
mano dukteriai, tai aš su džiaugsmu
šiandien tikėjaus pamatyti!..
imsiu ji uržl savo sūnų.
'
P. B. Tai mano vienintelis troški < P. B. O kų gi?
CIIARL. Jaunų karininkų...
mas! Jis via geriausias, puikinusias ir
P. B. Kokį karininkų?
mylimiausius vyras!
CHAR. Jaunų* Karolį Firmin’ų...
KETVIRTA SCENA.
P. B. Kuris kiekvienų vakarų atei
davo pas tavo tetų Kolmare?..
Pirmieji ir CharUotte a.
CHAR. Kuris visuomet su jumis kal
CHARUjOTTE’A. Labų rytą, mie
bėdavosi...
las tėveli!
P. B. Malonus, mandagus vyriui!..
NARB. Na, muno dukrele, kaip tau '
*'
>
■

pri

CHAHL. Ar ne tiesa močiutė?
CHAR. O jūs skaitėte jį, ponas Selicourai?
P. B. Kurs taip pat rašydavo tokias
malonias eiles?
SEL. Taip, pirmų tomelį perverčiau
ant greitųjų.
CHAR. Taip, taip: tasai!
P. B. Na, kad jis čia gyvena, tai
CHAR. Nu, ir...
SEL Tenai rasite jaudinančių scenų..
mielu noru galės pas mus atsilankyti.
NARB. Bet kur gi Selicour’as gaišta? Viens nelaimingas tėvas ir išdykusi duk
tė!... Tėvai bejėgiai, nedėkingų vaikų ap
šį kartų ir jo reikia laukti!
leisti? Susigraužimas, kurio aš negaliu
P. B. Štai, kaip sykis jis ateina!
PENKTA SCENA.
Ind įsivaizduoti rtei suvokti! Nes ar gi
Pirmieji ir Selicour’as.
mes neprivalome būti dėkingi savo tė
SELICOUR’AS. (Su komplimentais). vams už jų rūpesčius ir vargus, kuriuos
Labai džiaugiuosi, kad aš visus jus čia jie mums parodė dar vaikais esant ?
P. B. Visame, kų tik jis kalba, vis
randu!
NARB. l^abų rytų, mielas Selieour’ali moka įterpti kų nors malonaus!
SEL (Į Narbonne’ų). Mūsų raštinėj
SEL. (duodamas Narbonne’ui popierų). Štai, perduodu jums jau žiomų už daliai* kaip tik yra reikalingas viršinin
duotį. Be to, laikau reikalinga pridėti po kas. Vieta yta labai serarbi, ir daugelis
peršasi į jų.
rų žimIž'iu paaiškinimo.
NARB. Aš pasitikim, jūs sugebėsiu
NARB. Puikiai!
SEL. (Duodamas poniai bilietų). kiekvieno gabuihus gerai ištirti. Reikia
Maloniajai, poniai aš esu prižadėjęs ložų geTai iškvosti tarnybos mėtos, stropumų,
gabumas ir, visų pirma, teisingumų. Bet
naujam veikalui.
aŠ pamiršau, kad man reikia pasirašyti.
P. B. O mieliausias!
SEL. Maloniajai panelei atnešiau ši Einu!
(Bus daugiau)
tų dorinio turinio romanų.
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įtina kreiptis prie advokato,
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[gerai suprantančio realesta-l
tininko arba bankierių. Jie tų
tvarkų žino ir priruošiu naRašo Juozas J. Grisius
imo savininkui tam tikrus do
•Jau ilgus
damas jis paduodu, kad pri kumentus dėl apsisaugojimo. J
laikas, kaip
klauso prie to namo, kurį jis Yra sąžiningų kontrakto-i
nesimato str
rių, kurie gyvena jūsų apietaiso.
aipsnių šiuo
Dabar jis pareikalauja pi linkėse ir jūs juos pažįstate,
antgalviu.
nigų nuo namo savininko ir tat ant jų galite atsidėti ir
Todėl, kiek
tas jam apmoka. Bet kontrak- pasitikėt, kad dalykai bus tei
galėdamas,
tcrius neužmoka už medžiagų sėtai padaryti. Bet turite pa
stengsiuos
ir kitiems “sub” kontrakto- sisaugoti tokių, kurie nėra
parašyti ariatns. Ir kada reikia surasti pažįstami ir niekas apie juos
pie dalykus,
«
ta kontfaktorių, jo nė dūmų nėra girdėjęs, nes su tokiais
kuriuos kiek Adv. .1. .1. Grįšiu* |nerasi, nes susikišęs pinigus dažniausiu atsitinka, kad na
vienas gyve-14031 s- Ashland av. : kišenę išdūmė.
Tada visi mo savininkas du kartu turi
..
T1I. | Chicago, m.
1
nantis
llll- Tel. Boulevard 2800 “sub” kontraktoriai
ir me užmokėti.
nois valstijoj turėtu žinoti.
džiagos jiardavėjai praneša Taip pat patartina, kada
BUDRIKO Radio Krautuvėje, 3417-21 So. Halsted St., dabar yra didelis išpardavi
Šiandien parašysiu apie taip sa'vininkui per nustatytų lai daroma, arba rašomasi, ant
mas Radios ir Pianų. Kainos yra sumažintos ir kiekvienas apturės kalakutę dykai. Parduo
vadinamus “Mechariies’ įdė kų, pavyzdžiui 60 dienų, kad kontraktų turėti savo užtarė
dama ant lengvų išmokėjimų įmokant 1 O dolerių.
lis. ” Šis reikalas yra regu kontraktorins neužmokėjo už jų, kaip viršui minėjau.
liuojamas kiekvienoj valstijoj, medžiagų ir “sub” kontrak- Persiskirt su pinigais yra
pagal tų valstijų įstatymų. Čia i toriams, ieško nuo savininko lengvas dalykas, bet sunku
kalbėsiu apie Illinois valstijų. užmokesčio už jų darbus. Su juos atgauti.
Šiandie dauguma žmonių lig mūsų “Mechanics’ Lien
dirba kontraktus su įvairiais Lavvs ’, savininkas antru karkontraktoriais dėl pastatymo tu turi užmokėti,
arba pataisymo namo bei j Šis įvykis taip dažnai atsipagręžinimo senų namų. Kon-jtinka, kad esu priverstas Kiekviena J. A, Valstybių
traktorius vadinamas “Gene-Į įspėti lietuvius nuo tokiu pa, valstybė, teritorija ir nuosarai Contraetor ”, bet jis ivai-į siva,-Tinusių kontraktorių, ap vybė laiko legale lapkrieio
mėnesio paskutinį penktadie
rims darbus išduoda kitiems gavi kų.
kontraktoriams, kurie vadi-i Dabar
kįla
klausimas, nį švente. Ji yra Amerikos
Ypatingai
nas “Kub-Gontraetors”.
kaip apsisaugoti mokant ge- Dėkonės Diena.
Naujos Anglijos valstybėse.
Dabar, savininkas padaro seraliui kontraktoriai už darAtvvater Kent modelis 40
Dėkonės Diena — Senoviškontraktų su generaliu kon-*r medžiagų ? V isųpirma
septynių tūbų su dynamic
Duoti
traktorių ir už visų darbų ap- reikalaujama, pakol savinin- kas Apvaiksčiojimas.
speakeriu. Gražus kabine
siinia užmokėti sulygtų pini kas moka, kad kontraktorins' dėkų dievaičiams už visas gau
tas kaip ant paveikslo. Kai
Victor
No.
8-35,
Orthoponic
Victrola,
išduotų
tam
tikrų
“
statė-.tas
dovanas
—
yra
senoviškas
;
na su viskuo
gų suma. Pagal sutarti, namo
nauja su elektros motoru, šiame išpar
savininkas užmoka didumą, ment” su paaiškinimu, kam ir paprotys. Įvairių šalių žmonės
už
$7900
kiek
priklauso
mokėti,
po
'
nuo
anksčiausių
laikų
tinkaarba visus 'pinigus, generadavime už $6800 Išvaizda kaip
priesaika
prieš
notarų
(Nota-J
mai
apvaikščioja
piūčio
užbai:
liani kontraktoriai ir gauna
ant paveikslo.
taip vadinamų resytę “Re- ry Public), tada susižinoti su girnų.
ceipt”. Tas generalis kontrak- “sub” kontraktoriais ir me-į Plutarch’as aprašo pasakų
torius, būdamas sąžiningu, džiagos pardavėjais, ar tiek apie tūlų Rymo impertorių.,
apmoka
visiems kitiems jiems priklauso, ir gauti ge kuris, grįždamas iš nesekmin“ sub” -kontraktoriams trž dar- f neralio kontraktoriaus užsa gos kovos, paslėpė tikrus fak- i
kų ir medžiagų, ir savininkas i kymų išmokėti “sub” kon- tris ir išleido Dėkonės Dienos
neturi daugiau jokių kliūčių, traktoriams, o likusius gene- proklemacijų. Vėliau žononės
Pastaraisiais laikais atsira-baliui kontraktoriai. Tada sužinojo, kad karas buvo ne
do daugelis, kurie pasivadino |“?nb” kontraktoriai turi iš- sėkmingas, bet imperatorius
kontraktoriais pataisymui ar-, duoti taip vadinamus “TVai- paaiškino, jog nenorėjęs atinrba iškėlimui senų namų. N?tu- jver of Lien” ir tada galima (i nuo žmonių pasilinksminiM
rėdami jokios atsakomybės'tikėtis, kad niekas daugiau'mo dienos.
Ta r jie žydų, dėkonė yra tau
finansiniai, jie samdo “sub” neatsišauks.
kontraktorins, užsako medžią Kadangi žmonės nėra susi tinis įvedimas. Jie apvaikščiogų, pavyzdžiui, plytas, lentas, pažinę su forma, įstatymais. jimų vadina “Feast of the
cementų ir t. t. Bet užsaky-<ir t. t.,, kaip mokėti, patar- Tabernacles”. Jie taipgi ap
vaikščioja pirmųjų vaisių šven
Gražus naujas grojiklis pianas vertės $450.00, Mū
tę.
sų didelis carload factory pirkimas daleidžia par
Grekai ir-gi nuo senų lai
Sgl
RCA Radiola 33 įbudavota į speciali gra
kų apvaikščioja dėkonę.
duoti už $98.00* nepraleiskite progos.
žų kabinetą su dynamic speakeriu, kai
Europoje dėkonės diena bu 1 i
na su tūbomis su viskuo. $9800
vo švenčiama prieš Pilgrimų!
Budriko Krautuvėje yra didžiausis pasirinkimas Radio: Zenith, Victor, Sparton, Bosch,
atvykimų Amerikon. Anglijoj, i
ypatingai karalienės Elzbietos
Columbia, Atwater Kent, Earl, Majestic, B randės, Brunswick, RCA Radiolas.
dienose, žmonė3 dėkojo Die-;
vui už visus gerumus. Kara
Victor-Radiola VE9-4o superheterodinė 10
Atvvater Kent Model 55 Screen Grid gra
'Radio’s Richest Voice »
lienė draudė net paprastų dar
tūbų , groja rekordus ir Radio labai gra
žus kabinetas
žus
kabinetas
bų dėkonės dienose. Ir, be- j
Budriko kaina..............
$109.00
Budriko kaina . ..
$19500
rods, Amerikoje pirmieji nau-'
RCA 33 be tūbų kaina
$
54.00
j jos Anglijos gyventojai sekė
Majestic naujas modelis 91 $11600
Brandes 8 tūbų kaina
tos karalienės įsakymų. 1559
$ 97.00
m. dėkonės diena pavadinta
Bosch 8 tūbų kaina ..
Victor R32 10 tūbų . .
$155 00
$ 85-00
“Rogation Day”. Žmonėms įEarl 8 tūbų kaina ..
$ 9200
Richelieu 9 tūbų Radio ir victrola krūvoje,
2 Metų. Patarnavimas
|sakyta “dėkoti Dievui už žekitur
kaina $275.00, pas BudriDykai
‘įnės vaisius”. Pirm negu Pil
Atvvater Kent radio ir pilono
ką už ..............
$15500
graphas krūvoje už ----- $16900
grimų kolonistai atvyko Ame
Kviečiame jus ateiti ir
patirti didžiausių, smagu
rikon, randame dėkonę Ang
mų kokį tik radio gali
lijos bažnyčios poterų knvgosuteikti. Savo akimis pa
jp.
matę naujo Sparton dž
Istorikai nesutinka,
kad
iaugsitės ir stebėsitės.
Tad ateikite pas mus.
pirma Dėkonės Dienų įvyko
Išgirskite Sparton, ku
Plymoutbe, 1621 m. Randama
rio besiklausydami jau
rekorduose, kad pirmas apsitės, kad jūsų linksmin
vaikščiojimas įvyko Maine
tojai yra gyvi žmonės ir
Pirkia Sparton iŠ jgalioto pardavė- įšrodys Ivg jus jllOS lliavalstybėj, rugp. 9 d., 1607 m.,
io. itadloft lik su serijiniais nume‘n..*’:__ :
•
• i
rlnis yra tikri. Kas a t ai ne* ftj akaiįtinai pasirūpink
kuomet Popbam kolonistai at
Telefonas BOULEVARD 4705
birut}. Ibp gau* $5.00 nuolaida.
išmiršti.
vyko į Monegban. Anglijos
kunigas, vardu Sevmour, lai
Nepamirškite: Lietuvių valanda kas nedėldienj nuo 1 vai. iki 2 v. po pietų ,galimą
kė pamaldas ir pamoksle sa
WCFL stotį. Voice of Labor, 970 kilocykles, 309.1 met.
■
kė: “ačiū Dievui už saugų at-’
LIETUVIAI RADIO EKSPERTAI
Atdara ii nedėliomis

TEISIU SKYRIUS.

KALAKUTAS

S

DYKAI

Su Kiekvienu Radio
Ar Pianu

DĖKONĖS DIENA.

i

š

“Graugo” Radis Programa

■

SU NAUJU

SPARTON KADIO

■s
s

Jos. F. Budrik. I nc.

3417-21 S. Halsted St

J

GENERAL RADIO STORE
Telefonas Lafayette €195

(Tųsa ant 1 pusi.)

____ B
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NAUJAS OHIO SBNATO-

LIETUVIAI AMERIKOJE

(Tąsa nuo 3 pust)
I
nariai, bet ir naujų narių, kad
vykimų, ir linksmų susiėjimų GH1CA60 HHGHTS, HL
būt kuodaugiausia.
naujojo šalyje”.
Dovanų laimėjo D- Dabraus
Plymoutlie* apvaikščiojimas
40 valandų atlaidai.
kas. Padėkos dienoje turės ge
buvo gal pirmu dūkonė už sek
mingų 'piūtį. Tada baltieji gy- 40 valandų atlaidai musų rus pietus. Paukštį aukojo ad
, ■ • su indėnais
• i. • tsusirinko
„ : • i„ Šv. Kazimiero 1parapijos
baž- vokatas J. P. Waitches.
ventojai
1 J
Rossl&ndietis.
ir per tris dienas šventė. Bet n*io>
Pir™» ad‘
indėnai dėkojo dievams pirm',«»»« sekmadieni, gruodžio 1
negu da baltieji gyventojai at d- * ‘«sis 2. 3 drenomis.
Per atlaidus pirmos šv. Mi
vyko.
šios
bus 5 valandų; suma ir
Antra Dėkonės Diena įvyko
Per Visus Šventus čia lan9 valandų; Mišpaliepos mėn., 1623 m., kuomet pamokslas
rai, pamokslas ir palaimink j k«si Tėvas Alfansas. Turėjom
laivas su visokiais reikalin- mas 7:30 vakarais.
| gražios progos pasimelsti už
gaiš daiktais atplaukė Ame
Dievas teikia , atlaidus žmo-!mirusius- Dieve duok >m svel
rikon. Oficialė Dėkonės Die
nėms, neturintiems nuodėmės. katos>ltad mus k“odažn.au 8«na paskirta, kaip rekordai
Per Atgailos Sakrament, žmoiv”J “‘lankyti. Jo pasiilgstara,
rodo, 1688 m. Kita — birželio
gus nusivalo nuodėmes. Suva kaip tikrojo tėvo.
27 d., 1689 m.
Tėvas Alfansas ketino mus
Pirmas Massacbusetts kolo žiuos kunigų, kad padėjus ka
vėl atlankyti gruodžio 8 d.
nijos apvaikščiojimas įvyko talikams pelnyti sau Dievo ma
Ūkininkams čia viskas se
Bostone, liepos 8 d., 1630 m. lonių.
kasi, tiktai bėda, kad. nega
Vasario mėn., 1631 m., žmonės Kristus paskelbė, kad žmo
lim gauti lietuvio kunigo.
dėkojo uiž sėkmingų atvykimų gus negyvena vien duona, bet
Vyskupas sako neturįs ir ne
ponios Winthrop su vaikais. kiekvienu žodžiu, kurs išeina
galįs gauti lietuvio. Sako.
Žmonės dėkojo, kuomet indė iš Dievo burnos. Ir vėl, kad
kaip greit gausius, taip greit
nų vadas — karalius Filipas “jūsų tėvai valgė manų ir
mirė”. O, davė mums duonų, duosiųs. Lietuvis kunigas čia
buvo nugalėtas.
labai reikalingas. Turi mokėti
Bet, sulig olandų rekordų kurių valgydami per amžius
abi kalbas — lietuviškai ii
Europoje, randame, kad 1644 gyvensime. Jau čia ant žoniės
angliškai. Dabar turim lenkų
m. newyorkieeiai apvaikščiojo reikia glaustis prie Dievo ir
kunigų, nors čia nėra nei vie
kruvinų šventę. Nuvykę į Jam tarnauti.
nos lenkų šeimynos. Jei kas
6reenwicli, Conn., nušovė 500 Į atlaidus kviečiu visus bro
norėtų platesnių informacijų
indėnų. Po tos kovos jie su lius lietuvius katalikus ir vie
tegul kreipiasi šiuo adresu:
grįžo New Yorkan ir atsisėdę tinius ir iš toliau. Ar sulauk
K. Daunoras,
prie puikių pietų šventė dė- sim kitų atlaidų visi gyvi,
Custer, Mich.
Dievas žino.
konę.
1665 m., kuomet Naujas Kun. J. J. čužauskas, kieb.

A

RIUS

Dėlto, kad jis yra didis kūno
budavotojas, raumenų dir
bėjas, taip-gi spėkos ir jė
gos. Turtingas vitaminuose.
Neturi nervvus migdančių (
nuodų, nei al
koholio. švel
nina ir gydo.
Įrodymas
jo

CUSTER, MICH.

Amsterdamas tapo Anglijos,
vėl daryta dėkonė.
Pirma Dėkonės Diena Connecticut valstijoj minėta 1639
m.
Per Nepriklausomybės karų, Kontinentinis Kong
paskyrė Dėkonės Dienų kas
met, apart 1777 m. Kongre
sas prašė gubernatorių palai
kyti šventę. Jurgis IVashingtonas išleido prezidentinę dė
konės proklamacijų — tinka
mai apvaikščioti lapkričio 26
d., 1795 m. Prezidentas Madisonas įsakė kitų 1812 m. su
karo pabaiga. Kelių pietinių
valstybių žmonės nenorėjo
švęsti Dėkonės Dienų, nes
jiems priminė pilgrinius. Bet
1858 m. 25 valstybių ir 2 te
ritorijų gubernatoriai išleido
dėkonės proklamacijas. 1864
m. Prezidentas Lincolnas pas
kyrė ketvirtų penktadienį lap
kričio mėnesio, kaip Dėkonės
Dienų ir nuo to laiko kas-met
lapkričio mėn, paskutinis penk
tadienis yra J. A. Valstybių
prezidento paskirtas kaipo
tautinė Dėkonės Diena.
F. L. I. S.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
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Išėjo Iš Spaudos Nauja
n y a s

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS'
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
bendrąsias priemones tobulėti.
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
dalyki/ apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
priemonių.
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Rašykite:

ĖSKSfe /radios

tpl RADIOLAS Aiuat,. Kent
ICVSlKMu. KIMBALL
JJL Ha d t o s

radios

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

2334.So. Oakley Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
KE

JUOZAS

BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės
-Valia Valužė”.
RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.
KM34F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žldell-Judoli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka
»
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas
Su Orkestros akompan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus Kriaušiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių
1C0S5F Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo
Eina 1'all į Karčiamų
16071F Karvutė
Doleris
16072F Sharkey Daina
•
Munšalnukas
16073F Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
16030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
16U9F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Muzurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

3417-21 So. Halsted St.,

Chicago, lll.

Telephone Hemlock 8400

MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAIN I EKIU ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marė UrŲas, Fr. Yotko, Leader
10” 75c.
16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia
A. VANAGAITIS Ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
16138F Kačiuskas (A. Vanagaitis)
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.
1C139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU Iš
•V - .%- a 4
MUSU iHt?P KATALOGO
F
J Ž i F.
Kaiitonas
Su Orkestros akompan.
10” 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAIN IERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona U.rbas, Fr. Yotko, Leader
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
16129F Dariau Lyseles, Valcas
Joųelio — Polka
MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader
16135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas

JOS. F.

“DRAUGO” KNYGYNAS
4177-83 Archer Avė.

BABRAVIČIUS

VANAGAITIS

MflRDUETTE OELRY

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

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vėliausius lietuviškus rekordus

R. ANDRUIUNAS

S
O
R. ANDRELIŪNAS, Savininkas
S 2650 West 63rd Str.
Chicago, III. c
Š
MUSIC------------ ----- RADIO o

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

WATCHES

JEVVELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti
laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
gintariniai ir kitokie, auksinės AYaterman plunks
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram.
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
plačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip
Stewart-Warner, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų.
MUZIKA Kimball pianai, smuikai, armonikos,
pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiem ir vai
kam.
. » ?
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir
dainavimui solistam bei choram. Gramafonam rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom
kalbom.
.
.
Visos čia išvardintos ir mnšyardjntap
prekės -^tavorai) pilnai gvarantuoti kolyofej^ūality). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
TAISAU ir pertvarkau čia išvardintus ir tani
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema,
darbas Užtikrintas gerume ir pažymėtam laike.
ENTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir
amžiaus asmenims. Pasirinkimas didelis ir įvairus
kainoje ir kokybėje.
Perkantiems iš kitų miestų pristatau
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.

Peoples furniture &

šie asmenys gyvenų Ameri
koje yra ieškomi;

Ieškomieji arba apie juos
kų nors žįnantieji maloniai
kviečiami atsiliepti šiuo adre
su:
CJONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA,
New York City.
lo Park Row,

tas senatorium vieton mirusio
Pavėdavę turėjo atgal grįžti.
T. E. Burtom
Programa buvo taip-gi graži.
Gerb. kun. Albavičius ir kun.
X Praeitų sekmadienį įvy Karalius “su žaibais” atūžė
ko metinė Šv. Antano parapi į Cicero. Mat, jie tų dienų bu
jos vakarienė. Publikos buvo vo Rockford, lll., naujos lie
tiek, kad į svetainę netilpo. tuvių bažnyčios/ pašventinime

Radio Stotis AJJ.
Šokiai.
X Milžiniškas pasilinksmi
Gpeater Pullman Lietuvių nimo vakaras rengiamas ket
Bgtter Government kliubas, virtadienio, lapkričio 28 d.
lapkričio 17 d., turėjo šokių vakare, Šv.: Antano ‘}>hrapijos vakarų su laimėjimu. Viskas svetainėje, 7:30 vai. Tai bus
ėjo gera tvarka, tik nemalo- “basket” balius. Kurios monu, kad net trys tokie vaka- tenJ- ac
as‘ine5 bas'
rai buvo surengti vienoje ko-jKes val«‘°>tonls nereiMa 1“"lonijoj. Tai per daug.
«" ",ok5ti 50eMinėtas kliubas turės savo, Tai-gi, visi į tų vakarų:
priešmetinį susirinkimų, lap-:maži, jauni ir seni. Bus puikričio 26 d., 8 vai. vakare, ki muzika. Visi galė*s gražiai
Strumilo svet. Pageidaujama, pasišokti. Bus ir Žemaičių
kad visi ir visos susirinkime choras, kuris linksmins savo
dalyvautu. Ir ne tik kliubo gražiomis dainomis.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.
Janulis, Kazys, Amerikon
atvykęs prieš karų, nežinia
kur apsigyvenęs. Jani priklau
so Juozo Janulio palaikų apie
$300.00.

vertybės yra 75 metų pasi
sekimo.
Tie, kurie greit pagauna
slogas, randa, kad Father
John’s Vaistas suteikia at
Koscoe C. McCullacb paskir sparumo jėgą.

CICERO. III.

ROSELAND, ILL,

Kodėl Jus Privalot Imt
Father John’s Vaistą

i®

Chicago, III.
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ŠIANDIEN LIETUVIU
Iš KYW-Herald Eiaminer - Radio Stoties
Milijonai žmonių klausysis musų tautiškų dainų, muzikos ir šokių. Užsistatyk ir Tamsta LY■ /-■ Č'"
GIAI 9 vai. vakare galingąją KYW stotį (293.6 metrų arba 1020 kilocykles), o išgirsi gražių dalykų: solo, duetų, vyrų dvigubą kvartetą.
■'

VYRŲ dvigubas kvartetas, susi
dedąs iš: J. KUDIRKOS, A. ČIAPO, J. BALSIO, A. BRAZAIČIO,
K. PAŽERSK1O, B. LAURAIČIO,
A. STULGOS ir A. MONDEIKOS
dainuos keletą gražių dainų. Diri
guoja komp. A. POCIUS.

Šį vakarą programa tikrai įvairi.
Žinomas dainininkas p. K. PAŽER-

SKIS dainuos solo; p-lė FERAVI-

ČIUTE ir p-nia ŠŪKIS duetą; gra
žus VYRŲ duetas ir muzika.

\

i:

Dainininkas K. PAŽERSKIS,
Dainuos Solo.

Šiuos Koncertus Per Radio Iš KYW Stoties Rengia

&

ffi
Bendradarbiaujant

*

Furniture Co.
Kaip Tamstai Šie Koncertai Patinka? Rašykite Savo Patėmijimus
“DRAUGO” RADIO SKYRIUI

2334 So. Oakley Avenue,

BE

gt

Chicago, Illinois
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Visiems aukojusiems draugija Kuopa didžiuojasi jos darbu. do, pilna energijos, visados save girti, tai ir atrodo, kad
taria širdingiausia ačiū ir lin Jinai daug Sąjungai veikia. linksma su ju dirbti.
ji nieko neveikia. Bet jeigu
ki geriausių sėkmių biznyje.
O-gi vėl mūsų p. F. Burba, Poni V. Kucbinskienė, O. kas taip mano, turi klaida.
Taip pat draugija taria šir finansų raštininkė. Jos darbus Aleksiunienė nėra to susirin
zaus draugija jaunikaičiams,
NAUJOS DRAUGIJOS.
Visos sąjungietės kviečia
dingiausia ačių visiems dai sąjungietės labai apkuinuoja. kimo, kad neatsilankytų. Ale
kurie yra pabaigę pradinę mo
nininkams, kurie puošė pro Turime ir jaunų sųjungie- [kų čia negaliu visų vardų su mos atsilankyti j priešnietini
Marąuette Park. — Mūsų kyklų. Jos tikslas — padary
gramų, kaip tai p. K. Sabo čių, arba vėl ponia J. Volte- minėti, kiek daug mes turim susirinkimo, gruodžio 2 d.,
kolonija viso turi. Net ir ne ti iš jaunimo tikrų apaštalų,
niui, p. Biežiettei, vyrų “Gro rienė. Jinai nud ptit suorgani pasišventusių sųjungiočių, ka 8 vai. vakare. Turim svarbių
senai dvi draugijos buvo su kurie savo pasielgimu ir gy
žybės” chorui, mergaičių kvar zavimo Sųjungos dirba, kiek tros dirba mūsų organizaci reikalų aptarti.
organizuotos. Viena draugija venimu būtų tikri krikščio
tetui, ypatingai p-lei A. Vara- galėdama. Yra linksmaus bū jai. Tiktai 1 kp. nėra pratusi
yra šv. Teresės jaunoms mo nys ir ištikimi Katalikų Baž
Sąjungietė.
niūtei už taip linksmas daine
terims. Jos tikslas — suvie nyčios nariai.
les, varg. J. Brazaičiui ir daknyti visas jaunas moteris ir, Prieš kiek savaičių pirma
! tarai S. Biežiui už gražių pra
reikalui prisiėjus, padėti ar me laikytame susirinkime pri
kalbų.
tai nelaimėje, ar ligoje.
sirašė apie 20 jaunikaičių. Jie
Pagalios draugijos jačiu var
Pirmas susirinkimas buvo1 susirinkimus dažnai laiko ir
du “Draugo” redakcijai už
7 d. spalių, šv. Panelės G imi- gauna naujų narių. Reiškia,
talpinimų korespodencijų ir
mo parapijos salėje. Pirmame' draugija eina pirmyn.
pranešimų apie rengiamų va
susirinkime prisirašė 15 mo Be dvasinio tikslo mūsų
karų. Linkime jam gauti daug
teriškių, o dabar jau turime jaunikaičiai yra nusistatę tu
— IR —
naujų skaitytojų sekančiais
30 ar daugiau narių. Reiškia, rėti ir pasilinkęminimo vaka
metais.
greit auga.,
rų. Žiemos laiku jie organi
Valdyba susideda iš sekan zuos “basket bąli team” ir
Ba turiu priminti nariams:
kviečiu
visus darbuotis drau
čių narių: Mrs. A. R. Laurai- “liockey player’s team”, o|
tienė — pirmininkė, Mrs. J. J. vasarų “base bąli team”. Bell
gijos ir narių labui, o visuoZolp — vice-pirmininkė, Mrs. to visi mūsų parapijos jauni I
I Gražiausia Omahos mergai imet bus geros sėkmės. Drau
S. Aleksium — iždininkė, Mrs. kaičiai
gija augs kaip turtu, .taip ir
privalo priklausyti
tė, Jean Redick, savo kostiu
nariais.
S. Verbas — sekretorė, Mrs. prie šios draugijos, kad ga
Pasinaudokite žemomis kainomis ir lengvais išmokėjimo bu
me kaipo “kunigaikštytė” Ak
S. Madeksas — finansų' sek lima būtų išrinkti geros me
P. K., rašt.
Sar-Ben.
dais, kuriuos tik galima rasti Didžiausiose Lietuvių Krautuvėse
retorė.
džiagos. Tėvai, jei norite, kad
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS
Iš tikrųjų, pradžia puiki.[jūsų vaikai būtų sveiki siela
Chicagoje.
kričio
17
d.,
iš
komisijos
ra

1 KUOPOS.
Reikia tik linkėti, kad draugi-: ir kūnu, būtinai raginkite
porto
paaiškėjo,
kad
draugi

ja sėkmingai gyvuotų ir didė-Į juos prisirašyti prie šios drBridgeport. —■ M. S. 1-mos
tų savo nariais. Geresnio tik- jos. Jokių mokesčių nereikia jos nariai biznieriai daug pri
aukodami į kp. susirinkimas įvyko lapkri
si© nereikia už šitų, kurį dr- mokėti, be tę, ką patys nariai sidėjo vakarienei
čio 4 d., Šv. Jurgio par. sve-1
ja sau išrinko, Mums iš tik- ant savęs uždeda. Bet gero valgomųjų dalykų ir pinigais
rųjų reikia vienybės ir pagal- daug yra. Ji turi savo susi-|^taP Lęchavieia, graborius, tainėj. Susirinkimas buvo la
Laikas jum paliudys, kad visuomet geriau apsimoka pirkti iš ži
kas penktadienis
Plaee,au^°3° bai skaitlingas ir malonus. Ko
bos nelaimėje, arba ligoje. rinkinius
Kitas susirihkimas minėtos viename mokyklos kambaryje $5.00 pinigais. Kaz. Karinaus-1 midija išdavė raportų iš “Bun,
nomų ir pilnai atsakančių krautuvių The Peoples Furniture Co.
co party”, kuri įvyks gruo
kas,
groserainkas,
2901
W.
38
draugijos bus 5 d. gruodžio, ant antro aukšto, 7:30 vai. Jos
džio 5 d., Lietuvių Audito
7:30 šv. Panelės Gimimo para pirmininkas yra Vincentas Plaee aukojo $10 vertės mė
sos. Kaz. Tamušaitis, 1900 W. rium. Pasirodė, kad netik ko
pijos salėje.
Jonaitis.
Girdėkite muziką iš oro ir
misija gražiai dirba, bet ir
Kita draugija nesenai su Didelė
rekordų; pirkite kombinaci
garbė
priklauso 63 St., užlaikąs minkštų gėri
visos sąjungietės, išskiriant
organizuota yra Šv. Vardo Jė- mūsų visų mylimam' klebonui, mų aukojo $5.00 vertės dova
jos radios su gramafonu. —
tas, katros iš pavydo nedirba
nų.
F.
Vaičkus,
634
W.
35
St.,
Peoples Krautuvėse. Kainos
kun. A. Baltučiui, kuris įvai
ir
susirinkimų
nelanko,
o
drį

aukojo
labai žemos.
riais būdais stengiasi aprū užlaikęs mėsinyčių
GAUS $50,000.
sta
sakyti,
kad
kp.
susirinki

pinti savo parapijonus. Jo $8.00 vertės valgomųjų daly
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI!
mai neįvyksta.
»
v
■
v
;
»
kų.
Stan.
Šiuris,
915
"VV.
32
Universal State Banko Ka rūpesniu ir paraginimu buvo
[St., užlaikąs Jmčerpę, aukojo Pirmoji kuopą turi daug
lėdinio kliubo nariai šiomis ir šios draugijos suorganizuo
$8.00 vertės dovanų. Jonas darbščių sąjurtjfciečių, katros
dienomis gaus $50,000. Taip tos.
Budrikas, 3256 S. Morgan St., dirba tai vienintelei katalikių
pasakė p. J. J.Elias to banko Valio, klebonui ir naujoms
užlaikųs drabužių krautuvę. moterių organizacijai. Pav.
draugijoms!
prezidentas.
aukojo $6.00 vertės dovaną.! mūs veikėja Zofija LoščausVienas parapijoms.
Kalėdinis kliubas pagarsėjo
Stan. Mažeika, 3319 Aubum kienė- Jinai visados, kokius
po> visų Ameriką. J j turi įve
Avė.,
graborius, aukojo $3.00 tik turim pramogas, daugiau
dęs kiekvienas bankas. Pa VAKARIENĖ ŠV. MARTINO
pinigais. Ant. Paulauskas, parduoda bilietų, ir visa šeiDR-JOS.
garsėjo ir lietuvių tarpe. Kad
atsilanko.
Pasirodo,
3231 Auburn Avė.,
aukojo myua
lietuvių Universal State Ban
Naujos Majestic Radios kaip
kad ji myli tų mūsų organiza
Bridgeport. — Lapkričio 10 $6.00 vertės dovaną. P. P.
kas išmokės nariams $50,000,
parodyta kitur parsiduodavo
Baltutis, 3327 S. Halsted St., cijų.
tai rodo Kalėdinio Kliubo po- d. Lietuvių Auditorijoj buvo
po $159, dabar nužeminta
Naujausios Mados, Atvakarienė, arba varduvės, ia^en^ura *r ■^°tarė Public Arba sąjungietė B. Ambropulerumą lietuvių tarpe.
water Kent Radio dėl
kaina, kas padaro šių dienų
zienė, protokolų, raštininkė.
Šv.
Martino
draugijos
su
graauko
3°
$8.00
vertės
doanvų.
vartojimo
Screen
Grid
Kadangi į Kalėdinį Kimbu
didžiausią Radio vertybę, kai
.
. .4^.-.—-tūbų.
Pilnai
Įrengti,
su
*4M.
»
k.
■
.i
'
*
f*
•
žia
programa,
kurį
išpildė
p.
Majestic kombinacijos radio na dabar
rošosi daugiausia jaunimų,
dynamic kalbėtuvu, pui ir gramafonas su tūbom ir
K.
Sabonis,
ponia
Biežienė,
tai matome, kad musų jau
kiausias kabinetas, kai
viskuo, kaina
na tik
nimo tarpe yra taupių, tokių, “Grožybės” choras iš West
kuriems ne vien “good time” Sides ir mergaičių kvartetas
rupi ir ne vien “good time’- iš West Side. Pastariesiems
be tūbų
vadovavo
varg.
J.
Brazaitis.
uose” randa sau “tlirill”.
Majestic Radio Model 92
Tarnauja
keliautojams
lygiai
žiemą
kaip
ir
vasaVisi
dainininkai
buvo
iššaukti
Taupyme, nuolatiniame med
RCA. kombinacijos radiola
Be tūbų.
rų. Ir žiemos laiku teikia kuogeriausią patarnavimų.
net
po
kelis
kartus
dainuoti.
*r
gramafonas naujos mados
žiagiškame kilime taipgi yra
Naujos Mados, R. C. A.
Radiola 33 be tūbų
Buvo ir kalbėtojų, kurie a-'
17, be tūbų
nemažas “thrill”.
Į senųjų tėvynę pamykti yra indomu ir smagu ne
j
pibudino draugijos praeitį ir
vien vasarų, bet ir žiemų. Važiuok aplankyti Lietuvos
Pilnas pasirinkimas mūsų 6
dabartį ir skatino tėvelius sa
dabar, kada Kaune veikia graži opera, visuose miestuo
gatvės krautuvėje.
PILNAS EGZAMINAS
vo sūnūs prirašyti Šv. Marti
se teatrai, paskaitos ir kitokie socijaliai ir šeimyniški
$5.00 TIKTAI $5.00
no draugijom Kalbėjo M. Kajudėjimai.
r
l Ji
8PEOIALI8TA.8
dziauskas,
T.
Janulis,
P.
Bal

Taigi nenusiminkit, bet eikit
Jus dar lengvai galite suspėti parvykti į Lietuvų
pas tikrg specialistą, ne pas koki
tutis ir svečias Dr. Biežis.
nepatyrėlį.. Tikras specialistas, ar
Kalėdoms.
;
ba profesorlua neklaus jūsų kas
Baigiant programą, suteik
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lėegsamlDidelė nuolaida už jūsų seną muzikali instrumentą. Demonstracija ir įrengimas
ta dovanos garbės nariams,
LAPKRIČIO — NOV. 30 išplaukia Estonia
narlmo. Jus sutaupysit laikų ir
Jūsų namuose veltui!
kurie neėmė pašelpos per 20
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
GRUODŽIO — DEC. 7 išplaukia laivas Lituania.
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
metų, S. Stonevičiui, Iz. PuKrautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais.
Jie neturi reikalingo patyrimo, snradymul žmogaus kenksmingumų.
pauskui ir P. Klučinskui.
Tuoj kreipkitės į mus ir viskų jums prirengsime
.
Nedėliomis pagal sutartį, šaukite:
Mano Kadio — Scope — Raggt
bile kuriam iš minėtų išplaukimų.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir riNorint ir nebuvo daug gar
slfikas bakterlologiftkas egsamlnaHEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171
sinta apie vakarienę, bet, a▼imas kraujo atidengs man Jūsų
Kas
nori,
kad
išsiųsti
pinigai
pasiektų
gimines
Lie

tikras negeroves, ir Jeigu ai pa
čiu pačių narių upasidarbavi
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
tuvoj prieš Kalėdas siųskite per musų įstaigą. Išmokė
ir gyvumas sugry* jums taip kaip
mui, pasisiekė sutraukti dide
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
sime kiekviename Lietuvos pašte litais arba doleriais.
lį būrį svečių, taip kad buvo
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, odos
kraujo, nervų. Mrdlea re u metis
abi svetainės prisigrūdę ir
ui o, kirminų, uždegimo žarnų, sil
Visokiais reikalais kreipkitės laišku ar ypatiškai
pnų plaučių,
arba Jeigu turit ko
prie stalų vienu kartu visi ne
kių
užslsenėjuslų.
(atkerėjusi*,
chroniškų
ligų. kuri nepasidavė
sutilpo. Vienu žodžiu, vaka
net gabiam ėelmynos gydytojui,
rienė labai buvo sėkminga.
neatldėlioklt neatėlų pas mane.
DR. J. E. ZAREMBA
Iš to draugijai daug pelno
HPECIAL.I8TA8
liko.
REGISTRUOTAS NOTARAS
Inėjlmas Rūmas lėlė
Sė W. JACKSON BOULEVARD
Nauji narini buvo priimami
Arti State Gatvės
4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
be įstojimo mokesčio. Prisira
3327 So. Halsted St.
Chicago, III.
Ofiso Valandos: Nno lė ryto iki

CHICAGOJE

UŽSISAKYKITE RADIO DABAR
Ūkite Puikiausia Lietuviu Programa Per Radio

Kas Seredos Vakarą!

Baltic America Line

$109.00

$245.00

$116.08

$146.00

$54.00

$275.00

Lengvus Išmokėjimai po $1.00 i Savaite ar Daugiau!

PAUL P. BALTUTIS & CO.

1 oo pietų. Vakarais nuo ■ iki T
Nadėliomia nuo
ryto Iki 1
f
po pietų.

lė

r

šė

Cor. Rlchmond St.

15.

Laikytame susirinkime, lap-

■tei

Telefonas Yards 4669

t Vi Blocks West of VVestern Avė.
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TT

TUftTMft dvidešimts tūks
tančių gružių Kūčioius plotkelių, kurias atsikreipę žemiau
paduotu adresu galėsite gau
ti. Plotkelės yra įvairių spal
vų. Taipgi galite čia gauti ir
konvertų. Su užsakymais krei
pkitės į

CHICAGOJE
LIAUDIES DAINŲ KON
CERTAS.

Rei Tel. Mldvray B SI r

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tlakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
lr Ketvergais vakare

M

O A

DR. M. T. STRIKOL

TARAI

Telefonas Boulevard INO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4401 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 4041 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4. 4-8 Nedėlioj 10-12

Ofise Tel. Vlctory 2687

DR. S. A. BRENZA
Į

Of. lr Res. Tel. Hemlock 3274

I

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 2
dienų, lr 4:29 IU 9:89 vakare

liti S. HALSTED STREET
Kus lietuvių, nemėgsta liau
Antras ofisas lr Residencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
tel Van Buren 6868
dies dainų? Visi jas mėgsta.
Phone Armitage 2822
<104 S. ARTESLAN AVĖ.
Netoli 4«tk Street
Cbtcųge. III.
■' 'e
Ofiso
Va). Nuo 9-13 rytais: nue 7-9
Retas lietuvis jų nedainuoja
vak Antro Of <81.: Kuo 3-4 po
skaudanti
sanariai
nežiūrint ar jis būtų prie dar
piet: Utarn. tr Subat. Nno 2-9 vak
tventodtenials pagal sutarime
22 sanariai kiekvienoj rankoj, 23
bo, ar pasilinksminime, ar na
IK
CHIRURGAS
GYDYTOJAS
1145 MILWAUKEE AVENUE
kiekvienoj kojoj—<90 sąnarių ii viso
Valandos: 12 lki S ir 8 Iki 8 P. M. h uite au«
keturiose sanariosa. Kiek skausmo
1578 Milvvaukee Avė
mie, ar svečiuose, ar kelionė
2334 So. Oakley Avė.
Seredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 4f44
ant skaudančių sąnarių, [kaitins
Tel. Brunswlck 9424
Republlo 8488
Nedėlioj pagal sutartį
gali mums atnešti? Užtrink Sloan’s
je. Jau toks lietuvio būdas.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:2d vai. vak
tave kaip saulės sviesa . . . karštis
Chieago, III.
Ana, žiūrėkit, kaip lietuviai
kuris išvaro skaudėjimų ... 33
1 kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai
Kertė So. Waat ern Avenue
Tęl. Wentworth 3000
centai.
į po pietų.
Tel. Prospect 1022
pamėgo liaudies dainas per
Tel. Roosevelt 77^1
Residencija 2369 Bo. Leavitt 8*.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
radio programų, kurių kas
’ . ........................... -'--r-T-t-V
GYDYTOJAS,
Tel. Canal 2324
ofiso
Tat
T
Canal
2118
CHIRURGAS
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-2 r. v.
trečiadieni rengia “Draugas”
X Iš 1550 vokelių išdalin
Namų Tei. Lafayette it*'
Ift OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimų
au Peoples Furniture Co.,
tų Aušros Vartų bažnyčioje
Gydė staigias Ir chroftllkas ligas
Gydytojas ir Chirurgas
ypač dainas “Dainos” choro,
vyrų, moterų lr valkų
šv. Tėvui dovanėlę renkant
Ofiso Tel. Vtatory 8893
6558
SO.
HALSTED
STREET
vedamo komp. A. Pociaus.
Rezidencijos Tel. Drexal 9191
DARO OPERACIJA#
sugrįžo tiktai 316 su $102.84.
OFISAS
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
Kadangi “Dainos” choro
Keikia pripažinti, kad daugu
Ligonius priima kasdien* nuo
1900 & HALSTED STREET
repertuaras turtingas liaudies ti. ” Komedija režisuoja nuo ma lietuvių katalikų nesu
pietų liti S vaL vakar*.
NAMAI:
Nedėliomis lr seredomis tik
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5912 1
dainomis ir jų visų nėra ga senai žinomas scenoj p. J. Bal pranta savo dvasiškojo šv.
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4193 ARCHER AVE.
Specialistas Moteriškų, Vyrlflkų
limybės per pusvalandį išdai sis.
Tėvo reikšmės ir užtat labai
Valkų lr visų chronišku ligų
Ofisas ir Laboratorija
nuoti per radio, tat šiuo visi į Įžanga nebrangi: iš anksto šaltai žiuri į dovanėlės aukų.
Vaiand'VS; pneš pietus pagal sutarti
Ir X-RAY
ofisas 8102 So. Halsted St. Chieago
1464 SO HALSTED STREE7
liaudies dainų mylėtojai kvie perkant nuo choristų tikietai Šisai nesupratimas žymiai at Ofiso vaJandoa nuo 1 Iki 3 po Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v v
artl S lst Street
2130 WEST 22nd STREET
pietų fr 6 Iki 8 vai. vakare
CHICAGO
čiami į pirmų šių metų “Dai
Valandos: 10-11 ryto, 1-4 pe piet,
75c. ir $1.00. Salėje visos sė siliepia j jų pačių gyvenimų, Res 8201 P tVALLACH STREET
7-9
vak.
Nedėliomis
ir
Šventadieniais
f ei. Hemiock 8161
nos” choro koncertų nedėlioj, dynės rezervuotos. Nusipirkęs nemoka pagerbti Bažnyčios |
10-12.
Tel. Lafayette 6791
Tel. Victory 6279
gruodžio 8 d., į Dievo Apveiz iš anksto bilietų gali būt tik galvos, užtat ir patys iš savo
dos parap. salę. Čia išgirsite ras, kad niekas kitas tos vie vaikų retai kada susilaukia
OFISAI:
liaudies dainų: solo, duetų, tos neužims.
1444 S. 49 Ct.
2924 Washington
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
LIETUVIS AKliP SPECIALISTAS
prideramos pagarbos.
10-12, 2-4, 7-9
12-3, 4-9. BlYd.
2485
West
49
Street
kvartetų ir viso rinktinių bal
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461 Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 tkl 9 vak
Todėl visus lietuvius kvie X Šv. Kazimiero kapų diVai.: 9—12 ryte, 1—4 p p. 4—9
sų “Dainos” choro.
t
». v. Nedėlioj susitarus.
čiame 8 d. gruodžio į “Dai
Office; 4459 S. California Avė.
Be to, tame vakare bus da nos” liaudies dainų koncertų. rektoriai nutarė visų parapijų
Nedėlioję pagal sutarti
Gydytojas lr Chirurgas
netikėtas “supraizas”. Choro Be to, bus išpildyta ir keli klebonų prašyti, kad kiekvie
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
noje lietuvių bažnyčioje būtų
REZIDENCIJA
artistai — mėgėjai, atvaidins
3265 S. Halsted Street
Nedėliomis
4729 W. 12 PI.
įžymus kuriniai, pav. .vieno |atlaikytos jSlliimi„g(>s painalValandos 10-8. Nedėlioj 10-12
labai juokingų
komedijų: žymiausių Lietuvos kompozi
Susitarus
Tel. Cicero 3888
2-ras
Ofisas
4191
Archer
avė.
49»
So.
Michigan
Avenue
dos
už
visus,
kurių
kūnai
ilsi

“Vienas iš mūs tur apsives- torių C. Sasnausko “Užmigo
Tel. Lafayette 5820
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Tel. Kenwood 5107
si šv. Kazimiero kapuose. Šia
X — Spinduliai
žemė” ir kiti.
DENTĮSTAI
intencija
ealunavos
šv.
Mišios
Ofisas >291 We*t I3nd Btraot
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
AD VOKĄ IAI
širdukas.
O. so. Leavitt St. TsL Canal <22*
Aušros Vartų bažnyčioje bus SKAITYKITE BIZNIERIŲ nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
! Residencija: 8649 So. Msplerrood
laikomas ateinančiame trečiaAvenue
Tel. Republlo 7*98
BARGENUS
šventadienio ir ketvirtadienio
WEST SIDE NAUJIENOS. dienyje,.27 ,d. lapkričio.
Valandos 1 — 14 7- Iv. v.
DENTISTAS
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. W. F. KALISZ

Broli Vlada

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOVVARSKIS

DR. A. RAČKUS

SLOAN’S

DR. H. BARTON

OR. A. L. YUŠKA

Li ni m e nt

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

DR. G. StRNER ' DR. V. S. NARYAUGKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A. A. OLIS

ADVOKATAS

DR. A. J. DIKSELIS

Į

X Ryt, Padėkos dienoje,
11 So. La l’allo St., Itoom 2001
Tel. RandollA 0331-0332 Vai. 9-6 Kuosoje nuo darbų, Amerikos
Vakarais
papročiu kiekviena šeimyna
1241 SO. HALSTED STREET
pasidaro pas save jnuikštieTel. Vlctory 0562
’
vaj, yak, apart Panedėlio irriąte puotelę.
die
Pėtnyčios
nomis paukščių pristatytojai
JOHN B. BORDEN ir bučieriai turi daug darbo
ir kai kada kai kam paukštie
I John Baydzinnav. Bordcn 1
nos priseina tik valgykloje
ADVOKATAS
ragauti. AVestsidiečiai laimin
105 W. Adams St. Rm. 2117 gi. Jie užtektinai savo parapi
relephoM- Randolpb <737
jos bazare netiktai šj vaka
W 22 St.
rų, bet ir ryt per dienų turi
TeleptaMe Roosevelt 9090
progos net gyvais paukščiais
■ anie: H Iki 9 ryte Tel. Repu h 9AIMI
apsirūpinti.

2151

6 iki 9 vak

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

X Mokyklos vaikai ne tik
tai Padėkos dienų paliuosuojaini nuo mokslo, bet net ke
turias dienas turi Kuosas, tai
tikros jiems rudeninės atosto
gos.

X Ryt Vyčių 24 kp. Aušros
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered mus ir Pėtnyčio Vartų svetainėje “in corpore”
dalyvauja parapijos paukščių
mis nuo 9 iki 6.
bazaro užbaigime.

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Mulevard 2809
RESIDENCIJA
6516 8c Rockvrel) 8treel
Telef Repubilr 9721

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kampas Mlohigan Avė.
Tel. Pullman 5950 lr 6877

Miesto Ofise Pagal Sutartj:

127 N. Dearborn Street
Rooms 928 lr 935
Tek Franklin 4177

V

Telopbone Central

Ofisas:

OPTEMITRISTAI

.J DR,
* * K. NURKAITIS
*

ADVOKATAS
184 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:80 lkt 6 vai. vak.
xm*1 Offloe, 1900 So. Union Ava.
Tel. Roosevelt 8710
Vai nuo t iki 9 vai. vak.

Tel. Canal 8267 Ree Prospect <861

DR. P. Z. ZALATORIS

tl

Gydytojas ir Chirurgas

'

Examlnuoju akis ir prirenku akinius Office Boulevard 7042

2045 WEST 35th ST.

Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbystes Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norią.

LIETUVIS

DR. VAITUSH, 0. D.

Residencija <499 8. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
9 Iki 8:99 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

Elektros ffkčieriai Atliekame

visokį elektros darbą.

(Kampas . Leavitt St)
AKIŲ

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare

SPECIALISTAS

G. NAVADOMSKIS, Savininkas

Al i >

Tel. Canal 2591

' L.

• Palengvins akių Įtempimų
kurie
ošti priežastim
galvos skaudėjimo, Tel. Brunswlck 0624
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą, akių kajštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua.
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą
LIETUVIS DENTISTAS
regyste
1579 Mtlwaukce Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
1-5,
8-8s30
atsitikimuose,
egzaminavimas daro Valandos; 9-12,
Sekmadieniais
lr
trečiadieniais
mai, s(i elektra, parodančia mažiau
pagal sustartmą
sias klaidas.

VVAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudę (in
surance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
atsiėmimo, valdymo, rendojimo ir ĮMiidavimo žemė-s Lietnvo.įe.
Parengiami ir jmrašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai,
testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami ‘Money Orders”.
Priimami teksų, ganos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiui.
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenkijų per paštų ir per telegramų.
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgečių; parduodami pinui niorgeeiai;
jaukalui kontraktai ir antri ir pinui morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
dėti pinigai atneša gražų jielnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

TsL Boulevard

S.

Wailches Bros. Corp.

ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Avė. Tel. Pulk 5950
Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakarė; kčtvergais iki piet. Sekma
dieniais ir Aventadieniais uždaryta.
•
r ,
.

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

*

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Hemlock

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

4712

OPTOMETRISTAS

P

So.

Ashland

Cicero

721*

LIETUVE DENTIKTA
X-Ray
3127 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-13 A. U. 2-9. 7-f P. M.
Trečladlena pagal sutarkna

EURIJOR

GSVgf lietuviams žinomas per 28
kaip* patyrė* gydytoja* eki
M Miuleris

OfhuM

far

Labontorija

Netoli Morgan Krest
1026

WE3T

18

STUBET

VALANDOS: Nuo 19 — 12 platų ir
nuo 9 Iki 7 >99 «*1. vakare
Tol. ofiso Canal 8119 Rea 8o. *ho*a
2239. arb* Randolph 9809.

DR. MAUHGE KAHN
Oydyto>g

4631

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikyme
Avenue

1*

Avenue

DR. HELEN M. WISNOW

akinių

OL HERZMAN

Vai.: Nuo 9 ryto iki 8

Phone

Ashland

Valandos: Nėd 3
4 P
7—9 Vakare

Gydo Staigias
lr cbronldkas U
7491 gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokios
elektros

25 METŲ PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
JOHN SMETANA, 0. D. DENTISTAS

South

Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

DR. J. A. PAUKŠTYS
Boulevard 7689
Ros

1801

1481

Tel. Lafayette 5829

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

aumeriu

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vabi ryto nuo 19—12 ase 2—4 *•
pietų: 7—8:89 vakar*
Nedėliomis 19 lld 18
1
TELEFONAS MIDWAt

DR. A. J. GUSSEN

METROPOLIl AN ELECTR

po

SPECIJALISTAS

DENTISTAS

LIETUVIS

ofisų

save

4729 S. Ashland Avė.

2201 WEST 22nd STREET

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

2215 West 22nd St.

1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. G. Z. VEZELIS

Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

<926

F. W, CUERNAUCKAS

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Te^ Blvd. 9459

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

Tel. Lafayette 3315

JOSEPH J. GRISH

V

DR. S. BIEZIS

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS

Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt mano iškabaa
Valandos nuo 8:20 ryto Iki 8:28 veDENTIOTAM
nao 8:88 iki 18 V.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare
Nedėl,omie aėra skirtų
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dieną.
1
valandų. Room S.
4301 ARCHER AVENIK
rbona Ganai 8928

SO.

Tet

lr

Chirurgas

ASHLAND

Yards

AV&

0994

Rssldencijos Tel. Pieša 8299
VALANDOS:
Nsdėl. nue 10 Iki U dienų.
Nuo 7 Iki » vakare
Nuo 19 iki 12 dieną.
»!UI
Nuo I Iki 2 po pietų,

''Vi
4'

8

P

———-f—

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

ff

s

jLabor), 970 kiloeyeles, 309,1 kius, gaus dovana. Tai visiems radėjų organizacijos, o norėtu
bus indonms balius ir visi pra- mėt kai ka sužinoti šimtmeti
Met. .
pomi atsilankyti.
nes parodos reikale, arba pa
PASKUTINĖ BAZARO
tentų reikale, mes maloniai at
Vyčių, pramoga.
DIENA.
sakinėsime į paklausimus.
Bridgeport. — L. Vyčių 16

S. Gasparaitis.
kp. rengia bankietų ir šokius
Rytoj, Padėkonės Dienoj,
trečiadienį, lapkričio 27, šv.
baigsis šv. Kazimiero vienuo Jurgio par. salėj. Bankietns LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
lietuviams, skaml>ėtų, bet ir lyno auditorijoj bpzaras.
rengiamas basebollininkų pa
kvepėtų Lietuvos šalelė. Ak, Jau iš praeities žinomo, kad gerbimui.
Musų
kuo Kaip buvo rašyta “Drau
ge”, kad Town of Lake šo
gal to ir sulauksim.
visur, kur tik seserys Kaziinie pos basebolįninkai
laimėjo
kiai ir muzika karčiamų sa
Dabar-gi belieka tik remti rietės prisideda prie kokios čanipionatų ir todėl tas banlėse buvo uždrausta, tas yra
dienraštį “Draugų’’ ir Peo nors pramogos rengimo, tai kietas jiems rengiamas.
didelė melagystė. Valdžia nie
Narys.
ples Furniture Co. už garsini ten viskas padaroma su sko
ko apie tai nežino ir neuž
mų Lietuvos* milionams žmo niu, dailiai ir pasigrožėtinai.
draudė.
nių įvairių tautų i r tikėjimo. Todėl į visus jų rengiamus
PRANEŠIM
AL
Draugija Nekalto Prasidėji
Valio dienraštis “Draugas”! vakarus žmonės noriai eina
mo' moterų ir mergaičių buvo
Valio, Peoples Furniture Co.! ir su pasitenkinimu išeina.
parengus
šokių vakarėlį. O
ČIOBRO, ILL.
Šį bazarų jau šimtai lietu
Valio, Lietuva!
kaip “Draugas” pranešė, kad
vių aplankė ir smagiai laikų
S. K. Rokas.
muzika uždrausta, tada draupraleido, paremdami naudin Lapkričio C 27 d., 7:30 vai.
vak. bus repeticija (prakti-'gija bijojo įleisti svečius, kad
gų įstaigų. Visi dar nebuvu
nebūtų nemalonumų.
sieji turi progos atsilankyti ka) veikalo ‘Bajoras Gaidys/.
i
Visi lošėjai nuoširdžiai kvie Draugija atsilankė pas poli
šiandie ir rytoj.
čiami nesivėluoti. Anksčiau cijos kapitonų, kuris atsakė,
X Nepamirškite? lietuvių
Rap.
pradėsime praktikų, greičiau1 jeigu “Draugas”
pranešė,
valanda kas sekmadienį nuo
baigsime,
jkad valdžia uždarė, tai ir jis
1 vai. iki 2 vai. po pietų per
PADĖKONĖS DIENOS
(kapitonas) nepavelijo atida
Rengimo Komisija.
galingų WCFL stotį (Voice of
PRAMOGA.
ryti šokių.
f .
West Pullman, III. — Šv. , Išradėjų ir Išdirbinėtojų Del tos neteisybės draugija
Telefonas Yards 1118
turėjo nuostolių apie $50.00.
Veronikos dr-ja Padėkonės Sųjnnga perkėlė savo išdirBrangus mūsų prieteliai!
į dienoj, lapkričio 28 d., lietu bystę į dideshę ir patogesnę
vių Šv. Petro ir Povilo par. vietų: 1830 So. Canalport avė. Kas pirkot tikietus dėl laik
GRABORIUS IR
rodėlio, ir įžangos, tai prašo
salėj turės šokius. Bus gera Chicago, IU., kur bus galima
BALSAMUOTOJAS
patobulinus mašinas, geriau, mi pasilaikyti. Tie tikietai
muzika. Ta pora, kuri gra
Turiu automobilius
visokiems
bus geri gruodžio 22 d. Drau
reikalams. Kaina prieinama.
žiausia pašoks lietuviškus šo» pigiau ir greičiau išpildyti užgija turės parengusi vakarie
sakymus.
3319 AUBURN AVENUE
Visi Išradėjai, kad pasitarti nę ir programų. Kiekvienam
Chicago, DI.
šimtmetinės 'parodos reikalais1, suteiks dovanų,
kreipkitės aukščiau nurodyti Meldžiam atleisti, nes mes
ndresu.
besame nekaltos. Rūpinamės
A.
I. J. Z O L P
Kurie nepriklausote prie iš- jums atsilyginti.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
i. Su pagarba
~
=s=
VEDĖJAS

(Koncertus Iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

Gerb. ‘‘Draugo” lted.:
Ir mano žodis dėl lietuviš
kos programos per radio kurių
duoda dienraštis “Draugas”
ir didžiausia lietuvių Peoples
Furniture Co.
Aš kaipo “grinoris”, nese
nai grįžęs iš Lietuvos, tai tik
tėiniju žmonių išreikštas nuo
mones. Visi giria, visiems pa
tinka lietuviškos programos.
Bet da laimingesni būtumėm,
kad išgirstumėm iš pat mūsų
Lietuvos sesučių ir brolelių
balselius. Tada ne tik mums,

KORIAI:

S. D. LAfillAWICZ
Lietuvis Graborlue
Patarnauja
laido
tuvėse kuoplglausta
Reikale meldžiu at
sišaukti.
o
mano
lartu busit. ata»tedlntl
Tel. Roosevelt SKIS
irba 261#
3814 W. 2Srd Plaee
CbKiago III

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 Ir 1742

So.

SKYRIUS
Fairfield

ŽINiy-ŽINELĖS

1650 West 46th Street
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiSkal, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl lermenų
dykai.
*
'

Avenne

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

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue
Tel Boulevard 3201

RUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

riO West 18th Street

J. F. RADZIUS

Canal

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfidlrbrrstės.
OF.’SAS
(«8 West 18 St.
Tel.
Canal
#174
MCTRIU8:
3238

So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

Musų patarnavimas
rlauomet sąžiningas Ir
aebrangus, nes netari
ate Ifilaidų užlaikymu’
'kyrių

Nauja, graži
olyčia dykai
3307 Auburn Avenue

A.PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes šutei
klam manda
gų, draugifik.
oatari avima

Patarnavimu
visose Chlca
gos dalyse i>
prlemlesčuose
Grabe I
pigiai
net už 825
OFISAS
8238 South
Halsted Si
Victory 4088
81

Roekvvell

Virginia 1294

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

NAUSĖDA

Ht.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
lapkričio 24 dieną, 9:50 valan
dą .ryte, 1929 m., sulaukęs 36
metų amžiaus, ginies Panevėžio
apskrity, Troškūnų parapijoj,
Pebfiebų kaime. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Fallko dide
liame nubudime moterį Rozali
ją, po tėvais Kareckaitę, po
dukrą Oną, ir gimines, o Lie
tuvoj motina Oną, seserį Feli
ciją, du broliu — Stanislovą ir
Edvardą, Kūnas pašarvotas ran
dasi 1330 So. 48 Court, Cice
ro, III.
I .aid otų vės
įvyks
seredoje,
lapkričio 27 d., 7:45 vai. ry
to ifi namų j fiv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vėbonio sielą, o ifi ten bus nuly
dėtas { Sv. Kazimiero kapines.
Visi A. a. Juozapo Tamkevlchlaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir
sutelkti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame;
Moteris, Podukra Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Gražiausias Teatras Chicagoj

UT. IR SER. LAPKR. 26-27

“THE RIVER”

Dalyvauja Charles Farrell,
Mary Duncan, Ivan Linow,
KETV., PĖT. ir SUB.
Lapkr. 28, 29, 30

“SAY IT WITH SONGS”

Dalyvauja Al Jolson
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios,
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO
Užlaikau visokių
lukslnių tr sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių,
rekordų Ir t. f.
Taisau laikrodžius
ir muzikos instru
mentus.

“Drauge” nebuvo melagys- ,2650 West 63rd St. Chicago.

Mirė I^pkr. 26 d., 1929 m.,
2:20 vąl. vąk. 55'motų amžiaus.
Kilo ifi Suvalkturedyfcolb-įl.iudvlnavo psriip:<3f$pviratinir> kai
mo.
Amerika j<įt ifigyvono 25
metus.
Paliko dhfeHdttie- <'HMHadime
vyrą Prancifikų. 2 seseris: Ko
briną ir Oną; 'ž Svcgerfu! JUfiiapą. BOčinauską ir Kazfi:n',<-rą
Degi}: pusbrolį Aleksandrą Lef.oną. anūkę Matildą Tuchocki,
3 anukus: ’ Kazimierą, Edvardą
ir Martyną, taipgi Ir gailines.
Runas pašarvotas 10 240 Comrhereial Avė. Laidotuvės įvyks
PėtnyčlOje, Lapkričio 29 d., ifi.
damų 8 viii. bus. atlydėtą J šv.
Juozapo bažnyčią. So. Chicago,
f.L, kurioj įvyks g< d,i’lnjgo<!’pa
maldos ui velionės sielą. Po
pamaldų bus , nulydėta į ■ Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti Stone lai
dotuvėse.
■ i M,
Nubudę: Vyras, Seserys, Svogcrial, Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvėfos' patarnauja gra
borius Eudeikla Yards 1741.

čių. Salėse, kurių priešaky
yra karčiamos, yra uždrausta
šokiai, muzika. Šv. Pranciš
kos dr-ja buvo surengus šor

Telefonas HEMLOCK

8388

sigass

Vyras, Sunai, Dukterys, Seserys, žentai ir Giminės.

a■

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chicago, DI.

Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J, S. RAMANCIONIS
Būvąs vedėjas Bridgeport Palntlng
A Hardvrare Co.. dabar perėmė visą
J qąvo rankas ir duos visose šio
SRV"“ pirtnee klesos patar-

blsnį

BRIDGEPORT KNITTING

HARDWARE PAINTS

SHOP

& WALL PAPER

J.

MILDA

“HER P RTVATE AFPAIR”

•Dalyvauja Ann Harding.
Ketv. Lapkr. 28
“THE LOVE DOCTOR”

Dalyvauja Richard Dix.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

M. ZIZAS

;

r. SELEMONAVIČIUS

504 W. 3Srd St. , Pbe Normai Avė.
Tel. Vlctory 3448

7217 S. California Avenne

Telef. Hemloek 5SM

Phone Virginia 2054

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

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

JOSĖPH VILIMAS

Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tai. Boalevard 1114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIMG
Kaipo lietuvis, lleturiama patarnauju

kuogeriausia
PAULINA_________

4884 BO

MORTGEČIAl-PASKOLOS

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT

2650 W. 63 Street

mirė po ilgos ligos ir sunkios operacijos lapkr. 24
d., 1929 m. 12:40 vai. po pietų, 57 metų amžiaus. Kilo
iš Seinų Apskr.,, Lazdijų Parap., Burbiškiu Kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuludime vyrų Bernardų, 2 sunu
Juozapų ir Vincų, 4 dukteris Magdelen^, Rožę, Mari
jonų ir Adelę, 3 seseris Jievų, Rozaliją ir Onų, 3 žen
tus ir 14 anūkų. Buvo Sopulingos P. Šv., Tretininkų ir
Gyvojo Rožančiaus dr-jų narę.
Kūnas pašarvotas 1229 So. 49 Ct. Cicero, III. Lai
dotuvės iv-vlrs serpdoi lnnkr. 27. Iš namų 8 vai. bus
itlydėta Į fiv, {Antano bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiajne visus gimines,draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

PRISTATOM VISUR

Neriam vilnonius sveterius — sto
Palnters A Decoratons
rus i f plonus, taipgi ir vilnone# panf. Ramanclonls, savininkas
člakąs. Parduodam pigiai. Neriam
3147 So. Halsted Street
sulig užsakymų naujus sveterius Ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
TeL Vlctory 7281
nėrinių ir vilnonės materijos dol
kelnių vyrariis ir valkams. AtsitanMODERNIŠKAS TEATRAS kykit ir įsitikripkit musų preMU ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po plo
3140 So. Halsted St.
Mamą Statymo Kontraktorins
.
tų. ■ .
Statai) {vairiausius namus prieiname
Siunčiam
užsakymus
į
kitus
tn
les

UT. IR SER. LAPKR. 26-27
kalniu
tus.

PARSIDUODA Delicatessen
mokyklų reikmenys ir saldai
nių krautuvė. Geras biznis,
galima sutaupyti po $75.00
savaitėj. Yra gyvenimui kam
bariai.

MAGDELENA LUKOŠAITIENĖ

Eleclrlc Heateris tiktai .... 31.43
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
98 ę. (r ankščiau
Quprtines bonkos dėl alaus tik
69c. doz.
Pečiaus paipos 6x24 tik ..,
15c.
Taipgi užlaikom boileriam cinotas paipas vsokįų šaižų.

Savininkas R. AndreUtmas

Pasiteiravus tuo reikalu, re
dakcija sužinojo štai kų:

A. + A.
JUOZAPAS
TAMKEVIGH

GRABORIUS

Ho.

E7ERSKI
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas:
4«SI 8. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 9377

3518 So. Halsted Str.

Draugiją.

Tel. Roosevelt 7532

A. MASALSKIS

♦424

3161

t
STANISLOVAS

mirė lapkr. 23 d., 12:45 vai.
ifi ryto, 1929 m., sulaukęs apie
36 metų amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr. Naujamiesčio parap.
PypliSkio kaime. AmejcikOj 18-*
gyveno apie 18 m.- Priklausė
prie drauglias Simano Daukan
to ant Bridgeport. '
Paliko dideliame
nubudime
moterį Feliciją, 1 dukterį Izabclla, 9 m., sūnų Edvardą 8
m , 1 seserį Agniešką ir fivogerį Petrą Antanavičių, du bro
liu Albiną ir Joną ir gimines
Amerikoj. Lietuvoj. palijo seną
motinėlę, du brolius Petrą ir
Pranciškų ir brolienę, tris se
seris Izabclla, Mariona ir Bar
bora.
Kūnas pašarvotas
.randasi
Masalskio koplyčioj 3307 Au
burn Avė. Laidotuvės įvyks se
redoj Lapkr, 27 d., 8 vąl. iš
ryto iš koplyčios , į Šv. • Jiirgič
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o ifi tep bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Visi a. a. Stanislovo Nausė
dos gimines, draugai Ir pažįsta
mi esat nuoširdžia i kviečiami
dalyvauti laidotuvėse it suteikti
jam paskutinį patarnavimą Ir
atsisveikinimą.
Nubudę liekame:
Moteris, Duktė Sumiš Ir Giminės
laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis, Tel. Boul. 4139

Ramova

•' L t

STANLEY P. MAŽEIKA

Simpatiškas
Mandagus
—
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.
•

4447

•

tfročlndienls, Lapkr. 27, 1929
"■■■■■■■
... bill *bWR5H—.« . . 1 ' "t !■ i
kius lapkr. 16 d. Pilipavičiaus nes buvo atėję vakarų rengosnlėje ir negalėjo turėti, ne jai su nusiskundimais, jog mu
leido net “bunco” lošti. Kita žesnėse salėse negali rengti
yra Dimbelio salė taip pat užr šokių. Matomai ne visos už
drausta šokiams. J. J. Ežera- darytos.
kio, kur salė sale karčiamos,
ten neuždrausta šokiai rengti.
APSIMOKA SKELB
Frenčiaus salėje taip pat ne
TIS “DRAUGE**
uždrausta. Kur N. P. M. met.
ir merg. dr-ja buvo surengus
Del geriausios rųfilea
balių, nežinome, 4 ar
'Ir patarnavimo. Saukit
• ten yra
GREEN VALLEY
uždrausta šokiai ar ne, nes ne
PRODUCTS
pažymėta salė.
Olsells fivležlų klaufil
slų, sviesto Ir sūrių
Gal karčiamų salės uždary
Wm. J. Kareiva
tos ne miesto valdžios, bet
Savininkas
Federalės, to neteko patirti.
4644 So. Paulina St.
Tik žinoma, kad yra uždarytų,
Tel. Boulevard 1889

A. A. Norkus, Savininkas

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Pamatyk šį prieš pirksiant Gardus ir sveiki valgiai,
bile kur. 3 šmotai vėliausios greitas ir mandagus patarna Paskola suteikiama 1 viena dieną
Perkame real estate kontraktus.
mados parloriaus setas, gra vimas.
Internationl Investment
žiai išrodo, puikiai išdirbtas,
Corporation
750 West 31 Street
tikras senoviškas rayon, ver
Kapitalas 8500,000 00
Arti South Halsted* Street
1804 SO. KEDZIE AVENUE
tas $350, atiduosim nž $115.
Tel. Lafayette <7S8-<71<
Chicago, UI.
1930 metų modelio naujas
screen grid elektrinis radio
kaina $250, atiduosim už $75.
>’ * • L“
«• 4'
9x12 AVilton kauras vertas
$65, atiduosim už $25. Riešutinis valgomojo ir miegamojo
kambario setai, lempos, kėdė,
NESPEKULIUOK!
indai, kurtiniai ir tt. Viskas
Pirk pirmus mortgyČius ir 6% mortgyčių bonus
kartu arba dalimis. Privatinė
ant Chicagos real estate,
rezidencija. 8228 Maryland
JOHN OUSKA & CO.
avė. 1-mas apt. Tel. Stewart
3501 West aeth Street
1875.

