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Subombuota Geležinio Vilko Raštinė
MASKVOS VALDOVAI RŪPINAS

KOMUNISTINTI AMERIKA
» ——————

Atidarytas 71-asis Amerikos 
J. Valstybių Kongresas

JAPONIJA PRIEŠINGA TAIKINTI
SOVIETŲ RUSIJĄ SU KINIJA

MEKSIKOS VAIKAI AMERIKOS J. VALSTYBIŲ VAIKAMS

1—7- u
o

ZINIOS IS LIETUVOS
LENKAI AREŠTUOJA 

KIAULES
PRAŠO NETRUKDYTI

K. V. C. A'yr. Valdyba pa- 
Tš Ukmergės praneša, kad rašė ponui Vidaus Reikahi 

lapkričio 9 d. Daugirdiškių (Ministeriui raštą, nurodydama 
dvaro gyventojas Petras Ši- kai kurių 'Apskritų VirŠinin?
mas kreipėsi į pasienio poli-

! ei jos trečio* rajono viršininką, 
prašydamas leist jam pašilei

kų daromus K. V. C. ir kata
liką organizacijoms trukdy
mus, neduodant susirinkima-

SUGRIAUTA GELEŽINIO 
VILKO RAŠTINE I

SUSIRINKO 71-ASIS 
KONGRESAS

KAUNAS, gr. 2. — Kuspro- ASHINGTON, gr. 3. — 
gdinta bomba sugriauta čįa Vakar atidarytas pirmasis 71- 
Geležinio Vilko organizacijos ojo Kongreso posėdis. Šian- 
vyriausioji raštinė (ofisas). die bus skaitomas prezidento

Šią organizaciją buvo iškė-. pranešimas
les buvusis ministeris pirmi-į Pranešta, Kongresas pirmiau Morrow, Mexico City. 
ninkas A. Voldemaras savo sia imsis svarstyti muitą ta-

MBBžt

•koti prie deniarklinijos pi'ažu- ms leidimą. Kašte prašoma 
vušią kiaulių. ' daromą sauvalę sutvarkyti,

. ............. . , .. patingai Šiaulių ir Kėdainių
tisiniu ui ei ąs, jį pal\- apsj.rRyge, netrukdyti katali- 

«IP.|O ,1„ pohc.n.„ka, Yirkae, k|] vcikilni|j ' „M
•kai. Nuėję pne deniarklinijos .
j jie paklausė vieną bobelką, ar
ji nematė kur slampinėjant

(keturių kiaulių. Bobelė prisi-j ....... Ž

SUDEGE KLUONAS SU 
MAŠINA

Meksikos vaikai padirbdino įvairios rūšies žaislų, kas bus pasiųsta Amerikos J.' ma&usi ir užtikrino, 1 j. Roki-kio pranegama, kad
Valstybių vaikams'. Meksikos švietimo ministeris Saenz tuos žaislus rodo ambasadoriui įkad kiaules pagrobė lenkų ka- Įapkr^į0 10 d Kriauną vals-

reiviai ir nusivarė j savo sar
gybos būklę. Iššaukus vietos

valdžios apsaugai.
Sakoma raštinė kuone visai

sunaikinta. Nuo trenksmo iš- 
t rūpėję visi Universiteto buto 
Igngą stiklai.

Raštinės griuvėsiuose ieško- 
-ma- žuvusią žmonių^ lavonų*—

rifą ir federalių mokesčių ma
žinimo klausimą.

BOMBUOJA MANDŽIŪ
RIJOS SODYBAS CHICAGOJE

KEISTAS JAPONIJOS 
NUSISTATYMAS

MASKVA UŽ KOMUNIZMO HARBINAS, gr. 2. — Bol- 
PRAPLĖTIMĄ AME- | šėrikų lakūnai nepaliauja iš 

RIKOJ j oro puolę kiniečių ir rusų so
dybą Mandžiūrijoj. Nėra kam

ILLINOIS VALSTYBES 
SUKAKTUVES ,G-

čiuj sudegė Pacyliškią vien-
ŽUVO 7 ANGLEKASIAI I lenkų kordono sargybos virsi- k!e"U° ^vpntojo Vadavo Tr- 

. , . . . . . nbvlos kluonas su linams mi------------- ; įlinką, kuns taip pat pnsipa- ' . .• ;' < vi-Tvuvr tu L. intl masina. Daiktai buvo ,ne-i AVEST FRANKFORT, 111., , žino, kad lenką kareiviai, pa- apdrausti <<R ,,
gr. 2. — Old Ben kasykloj No.; mate keturias svetimas kiau-Į

Šiandie išpuola metinės
Anot žinių] raudonuosius sulaikyti nuo tą Istyfe Ulmois Unijon priė-j 

mimo sukaktuvės. I
RYGA, gr. 2. 

iš Maskvos, komunistų inter-' bianrių darbą.
naeionalas pasiuntė įsakymų 
į New Yorką komunistams, ku
rie turi ten suvažiavimą, kad 
jie Amerikoj praplėstą komu-

TOKYO, gr. 3. — Londone,
Paryžiuj ir \Vashingtone im-^
ta darbuotis, kad bolšeristinė n^zm^- Tlam tikslui turi būt
Rnsijh, paliautą kovojus ki
niečius ir su Kinija susitai
kintų.

pastatyti agitatoriai. Šie turi 
organizuoti ypač negrus ir 
komunistišką propagandą ine-

Viena pamesta bomba va
kar suskaldė traukinį, kuriuo- 
nii važiavo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus atstovas. Daug 
žmonių žuvo, bet atstovas iš-; 
liko sveikas.

va- į

,8 Įvyko ekspliozija. 7 angleka- 
įsiai žuvo, gi 15 išgelbėta.

les, jas areštavo ir nusivarė į 
daboklę, bet vėliau, Įsakius 
kuopos .vadui, paleido.

MORROVV BpSJĄS SĘNA- 
TOR1UM

Japonijos valdžia, kaip pa- annijon ir karo laivynam
aiški, tam 
priešinga.

valstybių žygiui

ŠIMTAI VOKIEČIŲ AP
LEIDO RUSIJĄ

MASKVOS PROPAGANDA 
BRITANIJOJ

Maskvos laikraščiai pareiš
kia, kad Amerikos komunistai 
esą Maskvai ištikimi ir visų 
parėdymų klauso.

Gubernatorius Emmerson' 
paragino gyventojus sukaktu
ves atatinkamai paminėti.

Nutraukta kita byla
Cook valstybės prokuroras 

susiduria su nepavykimais ko
voti kriminalistus.

IlvePn 40 svetimšalių
Tomis dienomis 

valdžia
negeistinų svetimšalių, kurių vial paty 
tarpe žymus skaičius krimina-! sudorojo. 

Įlistų. Toliaus seka neteisotai 
šion šalin inėję.

Trys kiaulės surastos, bet j
federalė vienos trūksta. JiJ (verta 500'gr. 2. — New Jersęy vaistys 

Europą išsiuntė 40 J^S) greičiausiai lenkų karei-pj^g gubernatorius M. F. La.r 
svAiimSfllin kuriu viai patys be viršininkų žinios cnn nronūuA Lrorl Vnnmnt nnru 

“R.

ATLANTIC CITY, N. J.,

NAUJAS SALOČIŲ 
TILTAS

Trys jauni plėšikai vakari
enėj miesto daly apiplėšė ke-

*° son pranešė, kad kuomet aire 
basadorius Meksikai Morrow 
gryšiąs iš karo laivynų maži- 

jnimo konferencijos būsiąs pa
skirtas senatorium.

Morrow Amerikos J. Vals-, 
tybių senate užimsiąs senato-

LONDONAS, gr. 3. — An
glijos komunistai negali patys 
vieni leisti dienraščio propa
gandai. Maskva tad pažadėjo 
275,000 dolerių fondą.

PASKELBS SLAPTUS 
DOKUMENTUS

DERYBOS' MANDŽIŪRI- 
’ JOS KLAUSIMU

HARBINAS; gr. 2. - Man
džiūrijos gubernatoriaus atsto 
Vas išvyko j Nikolsk-Ussu- 
rinską tenai vesti derybų su 
Maskvos atstovais Rytinio ge
ležinkelio- klausimu. Nuo tų

Per Mūšos upę ties Salo-
Aną dieną nutraukta byla Į turis glaradžius. Pagrobė 3,157 : čiais pastatytas naujas geleži-: rįaus Edgp rietą. Šis pasta

rasis yra jjaskirtas ambasado-1 policijos leitenantui Carroll irijo]
ZILUPE, Latvija, gr. 3. — kitiems, gi dabar 19-ai žmo-

uis tiltas ant lietoninių para
mų. Tiltas turi 110 metrų ii- pj^im Kraneijai.

Iš Rusijos per sieną Latvi- nių sąryšy su “slot” mašinų Vidurines vakarų valstybes gurno, 
jon perėjo 325 vokiečiai kolo- naudojimu. kelinta diena žnybia šaltis ir 1 Šis tiltas yra pirmas Lie-
nistai, kuriems pavyko išsisu- Prokuroro ofisas vienam ir , sniego pūgos. j tuvoj, kuriam fermos buvo pa

■kti iš baisios bolševikų vergi- kitam atsitikime neturėjo a-------------------- į gamintos ne užsięny, bet Kau-
jos. Tomis dienomis atvyks tatinkainų liudininkų.

6 ŽMONES NUSKENDO

BERLYNAS, gr. 2. — Iš 
Viennos praneša, kad būsią 
viešai paskelbti Austrijos—U- 
ngarijos slapti diplomatiniai 
dokumentai, liečiu užsienių 
reikalus. Tų dokumentų esą 80 
tomą.

dar keli šimtai. Maskva gal ' 
apie 6,000 vokiečių išleis. Gi J 
apie 8,000 kitų bus pasiųsti ( 
atgal į savo ūkius sovietams I 
vergauti.

DANIJOS KARALIUS 
ANGLIJOJ

LONDONAS, gr. 3. - 
glijon atvyko Danijrts 

derybų prigulės taika ar ka- liūs su karaliene, 
ras Mandžiurijoj. -------------------

- An- 
kara-

ŽUVO DU LAKŪNAI
KARŠČIUS LEDAI NU

TRAUKĖ

MALAGA, Ispanija, gr. 2.' BUENOS AIRES, Argen- 
~ Prancūzą Yftirininkas ir ra- tina, gr. 2. ‘—Čia kelią dieną 
dio operatorius žuvo užsiliep- didelius karščius nutraukė di- 
stiojus orlaiviui. Jiedu iš Mo- dėlė ledlj kruša.
rhko skrido į Fra nei ją.

3 ŽUVO GAISRE
IVIUTTLER, Gal., gt\ ?. ■-

Santa Fe geležinkelio koleiri-’J BOSTON, Maso., gr. 3. 
nis traukinis sudaužė anteme-Į Sudegė nakvynės namai. Žn-
bilią. 6 asmenys žuvo. vo trys asmenys.

SAULT HTE M A RIE, Mi- 
ine, buvusiose br. Šmidtų dirb-jch ) gr> 3 _ prikrautas javų 
tuvėse. Prie jo statybos daug laivas Kiowa sniego pūgos 

laiku užplaukė ant seklumos. 
6 Įgulos nuskendo, gi 18 iš-

PIRMASIS LAKŪNAS 
MISIONIERIUS • •• , ~ ’ ... f------------ (prisidėjo vietos gyventojai, ir

— Pirmuoju dėl to jis atsiėjo tik apie 
Šventa-;330,000 lt. “R.”

išlaidų sąmatą, Cook apskri-1 sjs Tėvas paskyrė kunigų Be- j
v* * 1* —1 /., I B n 1 • 1 1 Y*

Komisionieriai imasi
priemonių į ROMA, gr. 2.

Kad sumažinti 1930 metų,[lakūnu misionierium

------------------- ties komisionieriai sutaria už- {nva(j0 Tonjes, kurs karo lai-
REIKALAUS DIDESNIŲ girti tik dešimčiai mėnesių ai- jiU buvo lakūnu, gi paskiau

ALGŲ gų išlaidas. Paskui, kaip Die
vas duos.

RUOŠIAMAS GYVENTOJŲ 
SURAŠINĖJIMAS

gelbėta.

KUR NEVYKINAMA PRO- 
HIBICIJA

LONDONAS, gr. 3. — Bri
tanijos ministerių kabineto' 
nariai artimiausiuoju laiku1

Surado daug vogtų nosinių
Ties Mihvaukee avė. vienoj 

parlamento reikalaus padidin- krautuvėj policija atrado 5,000 
t i jiems algas. lininiu nosinių (skepetaičių)

j vertės 80,000 dolerių. Sakoma, 
tai buvę pavogta net Netv Yo-'
rke.r i ' "

------------ Į Suimta trys. Pats krantu-
LONDONAS, gr. 3. — A.n- vininkas kažkur pasišalinęs. I 

gliškoj perlajoj siaučia dide
lė audra. Sulaikytas 
plaukiojimas.

išėjo į k įmigus.
Jis paskirtas misionieriautų

Pietų Jūrose. Misijų stotis jis ' tralinis statistikos biuras ruo-1_ Ą,rR mįestely Carter-
lankvR orlaiviu.

Finansų ministerijos cen- CARBONDALE, III., gr. 3,

!šiasi visuotinam gyventojų su- prohibieija nevykinama.

ANGLIŠKOJ PERLAJOJ 
AUDRA

laivų

2. —

JAPONIJOS DELEGATAI 
KELIONĖJE

rašymui 1930 metais. Surašy- 
'mui jau ir pinigai paskirti.

Nėra tam tikslui fondo, 'nėra 
nei nusiskundimų.

Paskutinis gyventojų surašy-
------------ Anas Lietuvoje įvyko 1923 me-

YOKOHAMA, Japonija, gr. tais.
;Gręta gyventojų numato-

.. v .... ra kila. \ akar ryte buvo K mas ir visuotinas žemes nkioį ", \ J

NORFOLK, Va., gr 
Pennsylvania geležinkelio trau 
kinis ties Onley nušoko nuo 
bėgių. Keletas vagonų sų ke
leiviais parvirto. 7 asmenys 

i žuvo ir 45 sužeista.

Evanstone gaisras
Valdar Evanstone gaisrinin

kai šešias valandas kovojo 
gaisrą. Atlikta 200,000 dolerių 
nuostolių.

“American * Petroleum In- 
Utįtute Ass’n” turi suvažiavi
mą Chicagoj.,

2. — Kato laivynų mažinimo 
konfereneijon, /kuri įvyks Lo
ndone sausy, išvyko Japoni
jos delegacija. Jos priešaky 
yra ministerių pirmininkas 
Wakatsnki.

CHICAGO IR APYLIN
KES. Saulėta; tempe ratu-*

surasvmas. M. R. M laipsniai.

NAUJI NOTARAI PINIGŲ KURSAS

MEDŽIOKLĖS AUKOS
LANSING, Mich., gr. 3. — 

Briedžių medžioklėse 15 die
nų laikotarpiu Miehigan val
stybėje II žmonių nušauta ir 
17 sužeista.

Teisingumo ministeriui Įsa
kius, steigiami trys nauji no- 
t ari a tai - -■ Jonąvoj, Širvin- 
tuos ir Kupišky. Vilijampolės 
notaru paskirtas p. ^iliųskfes, 
buvusis . geležinkelių policijos 
viršininkas. • “R.”

Lietuvos 109 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87i 
Francijos 100 franką 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.93 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
Voldetijos 106 markių 23-911

1
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SUSIRŪPINO.

Chicago Tribūne korespondentas p. Do- 
nald Day praneša, kad Maskva yra instruk
tavusi Jungtinių Valstybių komunistus orga
nizuoti negrus ir užkrėsti komunizmo nuodais 
Amerikos armijų.

Iš priežasties akcijų liuemukino ir kįlusio 
nedarbo, komunistai padarę naujus planus 
tų padėtį išnaudoti saVo propagandai.

Dar šiame mėnesy būsiu padaryta didė
lis vajus gavimui 5,000 naujų narių į komu
nistų partijų. Agitatoriai savo pajėgas kreips 
labiausia į pramonės centrus, į nigerius. Bu
siu išleistu 50 naujų komunistiškų šlamštų.

Maskva nurodanti Amerikos komunis
tams tokį obalsį: j

“Šalin su imperialistiniu karu, ypatingai 
su karu prieš Rusijų — šalin su socialiais re
formatoriais — šalin su kapitalistiniu indus
trijos racionalizmu — tegyvuoja komunistų 
internacionalas ir solidaramas su Maskva“.

Taigi, matote, mūsų bolševikai Maskvos

(Pagal A. Prohaskų).

Jungtinių Valstybių vyriausybė susiru-

delio ūgio, su smulkučiu gy- priešininku, kai būsime nuga- 
įsakymams yra ištikimi. Jie jau pradėjo nige- vu veidu ir -gyvomis didelė- lėti, šakys apie mus, kad mus 
rius organizuoti ir jais mūsų kolonijas ap- mis akimis. Jis galėjo, persi-^nugalėjo <lu priešininkai: to- 
gyvendinti. O be to, Maskva jų agitatoriams, vilkęs mergaite, išeiti iš ka-:,toĮnai ir saltis.
matomai, algas pakėlė, kad jie dabar iš kai- Įėjimo sargybos nepastebėtas J Kai'totoriams dalijo žemės, 
lio neriasi bedirbdami Maskvos naudai. Lie- Buvo labai greitas ir vikrus, Sakydavo: gėrimui laukiniai 
tuviams reiktų gerai įsidėmėti, kad bolševi- vienu metu sugebėdavo keliu?!gyvuliai galinta prisipratinti.

. kų agitatoriai dirba už Maskvos pinigus, o jų reikalus atlikti. Valgė nedaug,/Kai girta iškalbingas kuni
pino Kinijos padėtimi, Kilęs karas tarp Ru
sijos bolševikų įr Kinijos Manžurijoj galų 
gale sudomino prezidentų Hooverį ir valsty
bių sekretorių Stimsonų. Pastarasis tarėsi su 
kai kurių svetinių valstybių atstovais šiuo 
kilusiu krizių.

Kaip žinoma, Rusija ir Kinija yra pasi
rašiusios Kellogg’o nepuolimo sutartį, kuri 
tapo sulaužyta.

Rusijos bolševikai jau nuo senai daro di
delių nesmagumų Kinijai, kišdami savo na
gus į jos vidaus reikalus, tuomi norėdami Ki 
nijų nudažyti raudonais bolševikiškais dažais 
ir jos pagalba sukelti kruvinųjų revoliucijų 
visam pasauly. Nors jie savo tikslo neatsiekė, 
tačiau Kinijai begalo daug nesmagumų pri
darė, sukeldami naminį karų, daug nekaltų 
žmonių išžudy darni. ’S 1

Matydami, kad geruoju ir propagandos 
keliu Kinijos savo įtakon nepajėgs paimti, jie 
jų užpuolė ir dar tokiu momentu, kuomet Ki
nijos viduje tebeina didelis krizis.

Rusija jokių sutarčių nesilaiko. Nelaikė 
jį nė Kėlloggo nepuolimo sutarties. Delto tos 
sutarties pasirašiusiųjų valstybių pareiga yra 
priminti tttišikaltusioins valstybėms laikytis 
sutarčių ir už nusikaltimų atatinkamai nu- 
bkUsti.

Juk ne tam sutartys yra sudaromos ir 
pasirašomos, kad jas laužyti. Jungtinių Val
stybių pradėtąjį daryti žygį, reikia sveikinti 
ir linkėti pasisekimo, kad tas jos žygis būtų 
pasekmingas.

gaikštis, Vytautas* pasakęs: 
man geriau 'patiktų mažiau

šlamštai leidžiami tam, kad atitraukti lietu- niekuomet negėrė vyno ir a- 
vius nuo lietuviškojo veikimo ir traukti juos lauš, tik vandęnį. Mėgo ka- 
Maskvoh. - riuomenę, karžygius, karo prie iškalbingas1;J bet daligiau tie-

Del bolševikų padidinamos propagandos taisus, kardus, šalmus, šarvui, sų kalbantis. Naugardo gyven- 
Amerikoje tenka pasakyti, kad kaip iki šiol, Labai sekė naujus karo išradi- tojams pasakė, kad'moka jam 
taip ir ateity ji nebus pasekminga. Žmonės, mus, anuotas, artileristus —duoklę, kam jį paskaitė gii luo
mą tydami Rusijos visiškų susmukimų, didelį žodžiu visa, kas buvo reika- kliu. Su kryžiuočiais tarybose 
darbininkų skardą, nekaltai liejamų Žmonių linga karui. Mėgdavo skaity- būdavęs labai aštrus. Nebaig- 
kraūjų, tikėjimo, žodžio ir spaudos belaisvę, ti ir klausyti apie karus, toli- sime čionai, pabaigsime Prū 
agitatoriams atsakys: šalyn iš čia, užtenka mas tautas, jų papročius, gy- suose.j—duodavo jiems supra

dama kur nors bomba, kesinamųsi nušauti vie
nas ar kitas valdininkas, mėginama išsprog- 

1 dinti kokie nors sandėliai ar valdžios namai.
Vienus kaltininkus suima, nubaudžia, jų vie- 

atsiranda kiti.

su kariškiais ir mokslo žmo- žmona Juįjona šykštavo ir
nemis. Nestigo pas jį tokių išmetinėjo, kad gausias dova- 
svečių iš Čekijšs, Prūsų, Len- nas tiuoda Malrzykui, Vytau- 
kijos ir tolimesnių kraštų, tas dar tiek pridėjo. Ir kai 

Į Toks vengras Makray, teisių vėl toji padarė pastabų, jis vėl

IR

Palis Furnitūra Co.
KONCERTAI

BUS
NAUJI BOLŠEVIKŲ PLANAI.

Pasirodo, kad mūsieji išsigimėliai bolše
vikai tiksliai traukia negrus į lietuvių ko
lonijas ir daro pastangų juos įtraukti į ko
munistinį judėjimų.

jums Rusijos, kurių pavertėte į pragarų! veninių. Labai gerai pažino sti, kad karo-nesibijo.
Europos papročius. Kai jo prasivogęs tarnas

Jo rūbai buvo flamanų ir paliego pas kryžiuočius ir jį 
anglų gelumbės, siūti pagal priėmė; o Vvtautui reikalaū- 

Niekuomet Lietuvoje nėra buvę tiek daug Europos madas. Tai buvo kul- janį j0, atsakė, kad jis laikus 
atentantų (pasikėsinimų nuversti vyriausybę, turingas žmogus, mėgo moks- pabėgusius vienuolius ir lei- 
nužudyti), kiek yra dabar. Matomai, Lietu- lų ir sprendė svarbesnius džius jiems vertiy Vytautas at- j 
voje veikia teroristų organizuota grupė, kuri Į klausimus sulig anos gadynės sakė: vesti ir vogti tai du

TERORAS LIETUVOJE.

laiks nuo laiko parodo savo veikimų. Pade- pažangų moksle. Draugavosi visai skirtinu dalyku. Kada

Spauda praneša, kad šiomis dienomis daktaras ir geras karo žino- fįek 'pridėjo. Žmona nutylu, 
bomba išsprogdino “Geležinio Vilko“ centrą-,vas, kurs mokėdavo remti Lio Karo metu Vytautas buvo bai 
tinę buveinę (namų). įtūvtos teises, buvo kunigaikš- sus net savo valdininkams ir

Šis įvykis yra skirtingėsnis nuo kitų pa- Vytautui idealas. Tokiems kunigaikščiams. Išdavikams 
našių. Mat, kaip žinome, “Geležinis Vilkas“ vyrams nesigailėdavo dovanų. Kepdavo galvas nukapoti, 
ir-gi yra slapta organizacija, kuri naudojo te- Sekretorių pas ji buvo daugy- Karų pradėdamas skelbda- 
rorų Valdemarų valdžioje palaikyti. Išsprog- Daug aplink Vytautų su- Vęs: sėsti aht arklio, kąs. ar- 
dinimas “vilkų“ namo parodė, kad dabar kdavosi mokytų kryžiuočių, klį0 neturi, tegul savo žmomj 
kairieji (socialistiški) teroristai veda kovų pabėgusių iš vienuolynų. Jo įr vakius parduoda ir perka 
prieš dešiniuosius (fašistinius) teroristits. rūmuose skambėdavo visos jo gan arklį. Mokėdavo jis būti

Tokie apsireiškimai yra valstybei pavo- žemių kalbos, lotinų ir Vokie- teisingas, bet su priešininkais 
jingi. Be to, jie žemina tautos vardų pasaulio kalbas Vytautas gerai gudrus ir apsukrus.. Nežino* 
akyse. Juos reikia šalinti. Bet kaip? Nėra mokėjo. Sjėjama, Kad mokėjo <lįivp, kurion pusėn puls. Blo- 
kito kelio, kaip tik tas: grųžinti Lietuvai Nusikalbėti ir totoriškai. gU^ kunigaikščius vieton vai
tautos atstovybę — Seimų* ir teisėtų vyriau- Visi mokslai tiek pas kuni- šių gerokai išperdavo Trakų 
sybę. į nim gaikštį Vytautų turėjo reikš- pirtj'je. Visur buvo greitais,

... - A --------- ---- ------------ ---

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu. 
Komedija iš prancūzų gyveninio.

(Tęs*)

siteisinti. Jis atėjo jus apskųsti. Na, kal
bėkite!

w L. R. (pakosėjęs). Taigi, aš jums sa
kau, kad mudu buvova mokyklos drau
gai. Jis gal būt yra man kaltas dėkingu
mo. Mes abu kartu pradėjom eiti savo 
keliu. Dabar jau praėjo penkiolika nietų.
Abudu pastojom į šį biurų raštininkais. | amžyje dar .jis turėjo šiek tiek gerų būdo į kad draugas La ftocbe’as geriau mane
Bet ponas Selicour’as pasirinko švieses
nį kelių, o aš dar sėdžiu ten, iš kur pra- 

L R. Aš jam neįstengsiu tiesiog į f dėjau savo darbų. Gal būt jau jis senai 
akis pasakyti. Jis yra tikras šelmis, gud- • pamiršo
rus niekšas. O vėl, — kad- ir į akis! Kad _ ny8tės draugų!
ir prieš budelį, aš nesibijočiau prieš jį. 
Gkli jis ateiti! Turite įsitikinti, kad aš 
visai jo nė trupučio nebijau.

NARB. Gerai, gerai! Tuojau pasiro
dys. Atai jis ateina! 1

ketvirta sobna
Pirmieji ir Selioour’as.

NARB. Aš jus pašaukiau prieš jį pa- 
8EL. (labui' sūmišęs). Thi p. La Ito-

che’as.
NARB. Aš jus pašaukau prieš jį pa-

Bet kad po ilgo lftiko, užmiršus savo jau
nystės draugų, mąstyti tik apie tai, kad jį 
visai nekaltai išmestų iš vietos, — tai 
jau yra ptšinmu! Tai mane labai pykina! 
Jis negali nieko pikta pasakyti prieš ma
ne. Aš gi sakau it drąsiai tvirtinu, kad 
šis jotiąs Relicour'as, kukis dabar prieš 
Jūsų Ekscelenciją apsimeta iškalbingu vy 
ru? j«sidarė tikras niekšas, kokis dar * 
niekados nebuvo. Dabar jis jums gelbsti 
neva gera daryti. Aš tikrai žinau, kad 
Jūsų pranokėjui jis savo blogais patari-

• h iU
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VYTAUTAS OIDISIS. . i bet svarstydamas rimtas bylas; Užguvimus ilgai atmindavo
ir mokėdavo • atkeršyti. Jo 
gudrybėms nebuvo galo. Jau

užvirindavo' ištisomis sųvaitė- 
mis nuodugniai jas nagrinė- 

- r mes, kiek buvo galima jie tai- Savo energija ir sielos pats pabėgimas‘iš Krėvos pi-
kinti gyvėnimė. Būdamas pas pr,įValumais Vytautas Euro- lies rodę. io sumanumų. Daug 
kryžiuočius; jis daug ko nuo žinriesniuš ‘vyrus patrauk- ko dar pramoko nuo vokiečių

Suglaudus visų Lietuvos ku
nigaikščio Vytauto gyvenimų . . ...... . i, -
tenka paklausti, kuo jis bttVo išmoko. Nemaža jų tuiėjo ^av(j Niekis taip ūemokėda- MaMJiįrge’. Ten jis susidurda- 
savo namuose, šeimynoje, tau- j^as. save “ nuo mokvda- yo nuduoti draugų priešiniu- vo su vokiečiais, prancūzais, 
toje, koks jo buvo būdas irjVOb^ I kų akysė’ir jo minčių niekas anglais, Ramonais, lenkais, i-
kokia

pratimus- pavesdavo ‘ jam teis- turtų'jokia kita karalienė* ne
ti. ŽeihkičiM atėjo pasiskųsti turėjusi, kiek turėjo Vytauto

(Bus dauginai

pasako
Vytautų iškelia į padanges.1 Jo kalba būdavo trumpa,
Užtat rusų ir kryižiuočių šal- maža žodžių — daugiau turi-
tiniai nesigaili jo ir peikia. nio, kųi kada” aštri ir graži. Vytautui, kad ciesorius Zig- žmona Ona.
Daug apie jį rašė lenkų isto-įKai ties Dnieštro upe jam pų: mantas 1 ketina juos* atiduoti 
rikas Dlugosz ir italų Aeneas'tarta dėl didelio šalčio nesi; kryžiuočiams. Vytautas griež 
Silvio Piccolomini. Įmušti šu totoriais, jis .atsakė: įtai pasakė;'Dievas neleis, kad,

Visas žinias suėmus krūvon, dėlto .‘reikia, muštis, jeigu nujlpl -esU gyvas, Čiseorius mano. _ Didžiausia 
Vytautas mums atrodo nedi- -galėsime,- tai nugalėsime dų

medvilnės
Žemės katu atiduotų. Ir žema'.- . (bovelnos) verpykla visam 
čiai sugrįžo namo ramūs. Di-^pasauly yra Anglijoj, Rocli- 
delio pamaldūmtf, kaip Jogai- dale mieste, užimanti 14 lek
ia, Vytintas' nelodė, bet prieš tflrų žemės plotų. Dirba 9,000

. ,. _ v.v- . „ darbininkų. Verpiamąsias mamirtį gražiai prisiruose ir sa-1 * r *
- ; .i . „ . v. šinas suka 15 tūkstančiu arkvo tikėjimų viešai išpažino 1llių jėgos motorai. Per savai- 

Su Dievo Apvaiaia visada la-;llTCrpiama milijone
bai skaitvdavosi ir save vadin svarų siūlu, ia kurių dirbami 
davo jos mažutėliu įrankiu, visoki dirbimai.

trečiadienio VAKARAIS
LYGIAI 9 VAL. VAK.

IšKYW Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)
- — -- -----------DUODAMA--------------
..r-,.-.y «•
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DRA

Solo, Duetų, Muzikos ir Choras

■at. i a:
mais daug “pasitarnavo“, Kaip nrekšišil NARB. Tęskite toliau!
kas tarnas, šmeižikas kiekvienų sykį L. R. Tuip, bet aš manau jau gana
livre jis moka pamėgdžioti* Savo pono to- pasakiau!
nų. Jis yra meilikautojas, melagis, didelis NARB. (Į Selicour’ų). Pasiteisinki- 
pagyra, ir išdidus! Nusižeminęs, jeigu jisj tę!
ko nors siekia; išdidūs, begėdis sū visais, 
kurie, nelaimei, yra jo- reikalingi. Vai^o į.

ŠĖL. MkA prikiša ^hJ'dėkftigtinių.
KMąn ’-r-;.nedėkingumų!,,> z maniau,

. 1 lotu <»•! , < I n ž. * i. » «• i .. t a « k i . i .

mane į kambarį ir pareikalaus mane jiasi- 
aiškinti. Prisipažįstu, aš buvau laukęs jo 
ir iš anksto jau džiaugiausi fuo maloniu 
siurprysu, kurį aš jam ruošiau. Koks man 
didelis džiaugsmas būtų padaryti jį lai
mingų! Kaip tik į to viršininko vietų, 
apie kuri aš Jūsų Ekscelencijai kalbėjau, 
aš buvau pasiūlęs savo senų draugų l^a 
Roclie’ų. . • ... . .

L. R. Mane? į viršininkus?! Labui
ypatybių. Bet ‘per savo žmogiškai silpni- tį pažįstu! Ąš ir hiąpo įtųkų visai ųeltalta, 
bę jis per toli jau nuėjo. Dabar jis jais- kad jis taip ilgai pasilieka tamsoje. Man
praudė į aukštų vietų? ir aš esu tikras, JnetAūkd geroMValios? Kėkie-skaudus kai-J dėkui, ponas Selicour’ai! Aš esu vien pa 

“vargšų velniūkštį“, savo jau- , kad jis jai nėra priaugęs. Jis tik į save tinimai priešu vyrų,..kurį jis per dvide- prastas sekretorius ir ne,koks biznierius 
augų! Aš nieko prieš tai neturiu, patraukė viršininko akis, o gttbfenls,‘ge-**."šlnit Mietų buvo Wik^s 'iAtrkiniuVŠn toliiu Nei mano “plunksnos. ’ J nei galva netinka

nialiems vyrams, kaip ponas Kirmiu’as, jtayiin^i (.aip ,gię|t užsipulti,jinųnp darbus tam dalykui. Aš. nesu toks kaip kiti, kū
jis neleidžia pakilti. ' išniekint*, Tr* manė taip karštu!, su tokia rie imasi ant sųvęs tokių naštų, kurios jie

NARB. Kinnin’as! Kaip? Ar mūsų 
biure yra ponas Firmin’as?

L. R. Puiki galva, tikėkite <nat|nfh 
NARB. Aš žinau jį. Labai žymus dar

bo žmogus!
L. R. Ir šeim^/ijos tėvus! Jo sūnus 

Kolmar’e susipažino sU jftsų dukterim.
NARB. Kurolis .Kirniįn’as!, Taip, taip, 

visai teisingai!
L. R. Talentingus jaunikaitis!

tulžimi persekioti! {rodymui, kaip labai nepakelia. Slaptai jų užkraunu kitiems, 
esu aš jums draugiškas... , Į o nuopelnus sau priskaito.

* •vl/“RxJis^iiand druugfl{! (kūne SEL* Vieta tinka tau, drauge! ({
kvailu fttikof Kaip jis mane jau išmėgino! Narbonne’ųj. Tikėk man, Jo Ekscelencija 

N AR1J. Jis leido jums išsišnekėti Į, ( tave geriau pažįsta, negu tu pats. Jis
L. R! jA5 .atįuitaiiu neteisybę! lyra gerus, nepailstantis ir sveiko proto
KEL. Kad kitam buvo duota jo vieta, ' darbininkus. Jis turi pirmenybės prieš Vi

tas tiesa. Bet aš maniau, kad mano drau-1 sus kitus savo knadidatus. Jis mane kai- 
gas La Roclie’as, vietoj to, kud njune k,aįp, lipu, būk aš neleidžiu genialiems žmonėms 
priešų skųstų, ateis, kaip draugas, pas į (Bus Jaugiau)

____
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DRAUGAS
“H"““?? ——

Prašau Į Mano Kampeli
interesų geresnio aprūpinimo 
yra pageidautina, kad visi be

Stroga arba Striogola Juo-.ralių kaimo, Žeimelio vaisę.,
zas, seniau gyvenęs Pitts-

3

„r.r 'tr.
išimties Lietuvos piliečiai, burgji, Pa., dirbęs “Čiparaiio” 

svetur apsigvVenę, nnolačia i [ fabrike ir būk žuvęs darbe 
laikytų ryšį sn Lietiivoš kon-<(ėsų rašyta “Sandaroje”).Prof. Kampininkas Na, lik žiūrėkit, kam reika- 

llrigi lietuvių kūnui tokio 
“šiltokai”, kaip ininševikai,

k|„ Silnplisninkai ir Mblilis,unl«‘.ir.*™yK,n« atmaina, 
kalt Be jy, juk lietuvių kūnas b*‘ P,h8‘5’“’ (ant-
bfttų 100% sveikas, normalus/’ "<l'»™l.xac,joS popenj

sūlatais, pranešdavi savo ad
resus ir jų pasikeitimus, taip-

rų nątural i zacijos
gavimų).

.Santykiuodami su čia apsi-

Merfaltas Jonas, kilęs iš 
Garliavos valsčiaus, prieš ka
rų gyvenęs New York mies
te. Paieško sesuo Karolina.

Žiemaliai Petras ir Andrius, 
atvykę Amerikon prieš karų

Nesenai vienam laikrašty pirtį svetimųjų mikrobams.

tobulas. Neturėtų savy jokio
“poirino”; nesirgtų, kaip, . , A 4 ...w, ,. j , . ; 'gyvenusiais lietuviais, Lietu-,ir gyvenę VVisconsm mieste,šiandie kad serga, visokiais.®* . ’ . • • * A a • l , i, t. . . ... . . vos konsulatai gauna įvairiu Andrius buk nuvykęs Lietu-įzmais ir geriau galėtų atsis -• T

skaičiau, kad tūlas Europoj Jeigu tat atsirastų 
medicinos profesorius paskel- mandras “kirurgas”, kuris iš

įvairiausių paklausimų ir vi-1 von 1925-6 m. ir vežiko nužu- 
tokjjsados stengiasi suteikti gali-[(lytas pakely. Paieško sesuo,

mai pilnų atsakymų, 
pašto

Todėl gyvenanti Raudėnų vaiši
» •_ z „„„ v A • ♦- x u • • išlaidos konsulatuose Šiaulių apskr.bęs, jog žmogaus kūne yra ne- lietuvių kūno tas ‘ pemsai- , ' ,
tobohunų, visai nereikalingų tęs” išplautų, jūsų prof. Kam-(pta ® , 8 Čiupkevičius Povilas, gimęs
daiktų, pav. akloji žarna, ku- pininliąs, nulipęs n lio savo tri-i SU“>ą\. Amerikoje, apie 25 m., lan-
ri priverčia žmogų ant opera- bunos, žemai, žemai jam akėjai nepaini tų į ^ijęęgįg Lietuvon 1921-1923 m., 

yokan ,»pie 10 oenh, įaSto pas Mari^

i Šiaulių apskr., atvykęs Ame
rikon 1914 m., gyvenęs Nau- 
jorke, Gleason ir kt. 1923 m. 
gyvenęs Blaine, AV. Va. spėja- 

!ina esųs miręs.
1 Garbačiauskas arba Arba- 
čiauskas, Kazys, gyvenęs 1511 
W. lOtli St., Michigan Cit/, 
Ind. ir apie 2 metų atgal iš
vykęs į Rockford, III.

Urnevičius Mykolas, 2 me
tų atgal gyvenęs 207 Rebec- 
ca St., Dickson, Pa., o vėliau 
78 Shoemaker St., Swovers- 
ville, Pa.

Ieškomieji arba apie juos

kų nors žinantieji maloniai 
kviečiami atsiliepti šiuo udre-
su:

CONSULATE GENERAL OE 
LITHUANIA,

New York City.
15 Park Row,

Extra, Extra, Extra! lie

tuvių Kliaučių 269 skyriaus 
'Ą. C. VV. of A. nepaprastas

(specialis) susirinkimas Įvyks 
trečiadieny, gruodžio (Dec.) 
4 dieną, 7:30 vai. vakare, A- 
malgamated centre name, 333 
So. Ashland Blvd.

Visi nariai ir narės malonė
kit susirinkti paskirtu laiku, 
nes bus naminacija Joint 
Board valdybos ir biznio a- 
gentų sekantiems 1930 me
tams.

K. Navickas, rašt.

NAUJI VICTOR RADIO
cijos stalo atsigulti; plaučiu©- pašiklonįotų. 
se taip pat esu viena nereika
linga dalis, be kurios žniogds 
galėtų gyventi; kaikurios žar
nos žmogui ir-gi visai nereika
lingas ir kitose vietose esu .

kds pasidarė su bedievių va-1

M&cnusis prof. Kampinin
ke, frdolankiai prašau a t šaky-

kiais dėl jų paklausimo išpil
dymo.

Paieškoma.-

nereikalingų daiktų.

Smaidžiūnas Jonas, Ameri 
m atvykęs prieš 20 m., tar 

navęs Amerikos J. V. kariuo-

. . ti mari į šį klausimų,’ būtent, ... . »vietose esu , \ . ;kon atvykęs prieš 20 m., tar-

Jūsų prof. Kampininkas, ži- a® » i menėje, iš ten grįžęs gyventi
nebėgirdeti. O pradžioj bent . ” ’ n ‘ ,noma, ne medicinos profeso

rius; neturi to mokslo, kad ga
lėtų “įeiti” į žmogaus kūnų 
ir patikrinti, kas ten nerei
kalinga. Ale neginčijiiuai ga
li pasakyti, kas nereikalinga'“ garsių ” mūsų artistų “pau

“popery” buvo iškilus taip,, 
kaip j moliuota tešla. Gi lai
kas, tods, nėra pasibaigęs. 

Atsakymas. Nuo per didelio

į Shenandoah, Pa. apylinkę ir 
ten miręs. Reikalinga tikslių 
žinių apie mirtį ir turtų (10— 
1135). /

Gudeliaųskas Steponas, 1921

sevičiėnę, 539 Island Avė., 
VVatėrbury, Conn. Paieško mo 
tini, negavusi žinių nuo laiko 
jo grįžimo Amerikon.

-Vaičys Petras, kilęs iš Span 
dotų km., Šidlavos v., Rasei
nių apskr., išvykęs Amerikon 
apie 1910 m. Ieško sesuo Ma
rijona.

Valiulis Kazys, 
gyvenęs Blaine, AV.

m.

lietuvių, ypač Amerikos lietu
vių, kūne!

ro” (jėgos), radio 
“filtzai” išdegė.

stoties
m. gyvenęs 419 Elizabeth St'lian gyvenęs apie

1923 
Va., vė- 
Morgan-

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.
I.

Del Amerikos Lietuvių nuosa
vybės Lietuvoje. w»

I ji bai dažnai čionai apsigy- 
■»venę lietuviai turi var^b dėl 

savo nuosavybės jiems pri
klausančios IJetuvoje. Vietoje 
giuntinėjus pakartotinus par- 
klausimus konsnlatan, patar
tina neužmiršti, kad Lietuvo
je prieš karų ir dabar veikia 
ttžsisenėjimo (užsigyvenimo) 
įstatymas (Statute of Limita- 
tloris), kurio laikas buvusių 
Kauno ir Vilniaus gubernijų 
iietdse buvo ir dabar tebėra
10 ipetų, gi buv. Suvalkų gu-l 
bėrnijos vietose ir Klaipėdos 
įtaŠte tas terminas yra daug 
ilgesnis (iki 30 metų).

Kad. nebūtų širdgėlos ir by
linėjimosi dėl užsigyvenimo, j 
patartina kiekvienam čionai; 
apsigyvenusiam lietuviui (be 
skirtumo ar jis būtų Lietuvos 
ar Amerikos pilietis) pasi
stengti 10 metų nelaukiant su-1 
tvardyti savo nuosavybės rei
kalus su savo giminėmis ar 
kaimynais Lietuvoje arba pa
tiems nuvykus Lietuvon ir pa 
darius ten raštiškų pas notarų 
sutartį, arba paskiriant savo 
įgaliotinį Lietuvoje, surašant 
įgaliojimo dokumentų Lietu
vos Respublikos konsulatuose 
New Yorke ar Chicagoje, ar-l 
ba pas vietos advokatus ar! 
agentus surašytus ir notaro' 
Patvirtintus dokumentus at-: 
Siunčiant Lietuvos konsulatui

r paliudyti. Be Lietuvos Kon
sulato Paliūdymo (Legalizavi
mo) dokumentas neturi jokios 
vertės Lietuvoje.

Veik nėra reikalo priminti, 
kad pirma negu daryti įgalio
jimus ir pradėti bylinėtis tei- 

dfel nuosavybės teisių 
sutvarkymo, reikia išbandyti

visas galimybes susitarti ge
ruoju.

II.
Ryšių sri Lietuvos konsulatais 

užlaikymas.

Del pačių Lietuvos piliečių
—=Š$—---------- -- -- -------

Tamaąua, Pa. Paieško sešuo.
Agiutis Antanas, Mykolo 

sūnus, kilęs iŠ Rietavo mieste
lio, apie 40 m. amžiaus, 1927 
m. išvykęs Meksikon ir gy
venęs Nueva Rosita mieste 
netoli Lista Carlos. Žmona 
negavusi jokių žinių apie 1 į
metus laiko.

town, AV. Va. ir apie 9 mėn. 
atgal išvykęs į Ohio valstybę. 
Paieško brolis Antanas.

Vaitiekūnas Juozas, 1921 m. 
gyvenęs 1210 AVinter St., Phi- 
ladelpbia, Pa. Paieško duktė 
Kotryna.

Valiulis Kazys, kilęs iš Ska f

PILNA 8 EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI S5.00

HPEC TA LISTAI- 
tm»i nenusiminkit bet eikit

oas tikrą specialistą ne pas koki 
nepatyrėl} Tikra* specialistas. ar
ba profesorių* neklaus Jūsų kas 
lums kenkia ar kur skauda bet 
oanakys pats po pilno tiegzaml- 
navlmo Jus sutaupysit laiką lr 
otntąus Daugelis kitų daktaru 
'.-salėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
<1e neturi reikalingo patyrimo sn 
rėdymui žmogaus kenksmingumu

Uano itarito — Scope — Ragg* 
X-Ray Roentgeno Aparatas tr vi 
dėkas bakterlologlftkas •gsaralna- 
dnas kraujo atidengs man tusu 
'Ikras negeroves lr jeigu afi pa 
■malu lūs gydytL tat lusų sveikata 
» gyvumas sugryft tumi taip kaip
>>vo pirmiau Jeigu kenčiat nuo 
•gu ’kllvlo tarnu inkstu odoa 

irraulo nervy Širdies renmatla 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
ki* uislsen ėjusią. Islkerėjusla 
obrontžką ligą kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydvtolni 
neatldėlloklt neatėle pas mane

DR J E ZAREMBA
SPECIALISTAS 

rnejlmaa Rumu ltlg 
se W JACKSON BOTTLEVARI' 

Arti 8tate Gatvės 
■‘Aso Valandos- Nuo lt ryto Iki

oo pietų Vakarais nuo B Iki T
Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1 

po pietų.

10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie
nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola 

Kombinaciją
MODEL R. 32 — Kaina ........................................ $178.00 su tūboms
MODEL R. 52 — Kaina ........................................ $288.00 su tūboms
MODEL RE. 45 — Kaina....... ................................ $298.30 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Superheatrodine ir Electrola, kaina $625.00

•d <U» ij i

kodėl rūkytojai
•i' »i‘.

i
»? * * ' ,t ..
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Milgrii
i

Ai ir baigiu rfl- 
Icyti Cameb,” pradėjusio rūkyti 
Csmelt rūkytojo pasakymas, ii- 
reiilda milijonų patyrimą, kurie 
pažino tikrą malonumą rūkyti.

Kai rūkytojas jgauna skoni, kiekvienas ieško geresnių rūkalų, naturališ- 

kai. Nauji rūkytojai gal ir nelabai kritikuoja, bet kartų patyrę tikrą leng- 

vumą ir viršijanti kitus cigaretų kvapus, Įsitikina, kad Camel cigaretai pa- 

daryti geriausiai ir pritaria, kad Camel cigaretai pagaminti tikriems rūky-
’ ' ’ • v. . . , f *
tojams ... ir jiems išrinktas geriausias tabakas. Ši rūšis patinka pažįstant

• • . « ’ 4 V y ‘ *
tiems rūkymo malonumą k tai milijonams.

' ' • » • . ’ « .4 * ■ '

kuomet supranta skirtumą, yisi 
bėgai pirkt1

Tikri faktai Radio Tono Genimo. Išgirskite 
šį nepaprastai gerą radio DABAR 

Victor Rekordai

V-14017-A Aš užgimiau praščiokčliu, ..................  J. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukrele*! .............. J. ŽILEVIČIAUS

PETRAS PETRAITIS, Baritonas

V-14016-B Pirmyn į Kovų ............................................ A. ALEKSIS
Motulė mano ...................... :......................... ST. ŠIMKUS

Šv. Marijos lietuvių Choras, J. J. ŠauSiunas, Dir.

V-I4015-A Chicagos karčinmoj ...........J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
Vienas Artistas ........................................ .. J. ŽURONAS

V-14009 Sakė mane šiokia ........................... J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas ........................*.................. VANAGAITIS
Ne už šiaučiaus ................................................ ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14019 Malda į Marijų ............................................ C. SA8NAU8KO
Marijos giesmė ................................... C. SASNAUSKO

Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šauėiunas- Dir.

16-80752-A Rotų Polka ir dainR Jaunystės Nelaimės 
MAHANOJAUŠ LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A Kalnų Polka ir Katarinos Polka 
LIETUVIŲ ORkĖSTRA

V-14018-A Onytė, Polka ..................VELIČKA IR MALI
Caspian Polka ................................... MAKI TRIJETAS

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADIJŲ.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; jfnokaūt $6.00 ir už tūba*.

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F. J lcn.
3417-21 So. Halsted St.J

i
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Radio Stotis AJJ.
X Lapkričio 24, d. vakare 

šv. Antano parapijos įvyko 
metinis bankietus, parap. sve
tainėje. Nors jan buvo rašy
ta, kad bankietas visais žvilg
sniais gražiai pavyko, bet 
čia noriu tla porą žodžių pri
dėti.

Šeimininkės buvo šaunios. 
Jos skanią pagamino vakarie
nę. Prie stalų patarnavo jau
nos mergaitės.

X Po užkandžio buvo gra
žus programas, kurį išpildė

i panelės. Kutaitė, Skiriūtė ir 
iš Bridgeporto Urbiūtė. Jos 
dainavo, skambino ir smuiką 
griežė lietuviškas melodijas. 
P-lė Skiriūtė su ple Vinckiū- 
te žmones prijuokino savo vai

svątuuųi ii surinkta suyįr«$ 
65 dol.

Gerbiamus klek kun. IL Vai 
čiuuas dėkojo visiems sve
čiams ir purapjjonams už at
silankymą ir aukas.

X Lapkričio 28 d., Padėkos 
dienoje, įvyko šaunus vaka
ras parap. svetainėje tikslu

dinimu. Be to, parodyta juo-1 pagerbti tuos, kurie darbavor
kingų jutlamųjų paveikslų — 
Gali Čaplin.

Po to kalbėjo gerb. kun. P. 
Karalius, kun. Albavičius ir 
mūsų klebonas kun. H. Vai
čiūnas.

Vienas BulvaiLškių, aukodu 
mas 5 dol., pasiūlė sumany
mą — sumesti kiek, kas gali, 
aukų padengimui išlaidų už 
parapijos taksas. Pereita per

si parapijos labui per ištisus

&

Geriausi Pasauly Fonografai
Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo 
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
Modernizuotas circuit, pritai
kintas prie šių dienų broad- 
castinimo ir radio reguliacijų.
Naujas Victor electro-dvna- 
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai 
matomas, superautomatinis tu- 
ninimas, išimtinai Victor.
Dešimt radįotronų. Nesuskai
toma daugybė naujų pageri
nimų. Trys unįts, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos 
ir greitai sudedamos. Nau

jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir
dėjote. PASIKLAUSK1T JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis— 
gražiai pritaikinti venirai, 381/2 colių augščio, 27 colių 
platumo ir 1614 colio storumo.
VICTOR RADIO—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamą.

VITAM - ELSNIC CO.
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais

“lįjiau^ąe” spausdiAu labai laiku ir kasdien “Draugą“ 
gražias sienuMua kalendorius. gauaume. Be to, p. Mockus 

niekuomet ‘Draugo’ nenumeta 
kur į paaienį, arba ant laiptų, 
kad. vėjas nuneštų, bet vis ge
rai užkiša arba padeda į sau
gią vietą taip, kad kiekvienas 
čielybėj atranda.

1930 m. ir sako, kad juos 
gaus tik . tie, kurie 
metams užsisakys “Draugą”. 
'Visi tie kalendorių gaus vel
tui.

’ffaigi patariame visiems pa
siskubinti per p. Modai užsi
sakyti “Draugą”, nos laikas 
iki Naujų Metų trumpas. Jau

Antradienis, G moti. 3, 1929

metus. Nors neskaitlingai pu- 11 m. kaip p. J. Mockus Ci- 
blikos atvyko, bet labai links- ceroje išnešioja dienraštį 
mai visi laiką praleido ir “Draugą” ir kiekvienas yra 
prie dailios muzikos visi iki patenkintas. Sako, visuomet 
soties prisišoko.

Taipgi, b«vo ir gražių “bes 
kių” su visokiais valgomais 
daiktais. Jas atsilankę galėjot 
už 50c. laimėti. Iš visų “bes-i 
kių”, gražiausia buvo p-lėsĮ 
Onos Aleliūnaifcės, kurią para- • 
pijos komitetai: J. Motekaitis, į 
B. Kelpša, K. Žilvitis, A. Ja- ■ 
nušauskas ir A. Rabačauskas, 
sudėję po 1 dol., nupirko, o 
p-lė O. Aleliūnaitė tuos 5 dol.
]>arapijai paaukojo. Pirkėjai 
nutarė tą “beskę” palaikyti 
iki rengiamo Naujų Metų su- 
lauktuviu vakaro kuris įvyks 
parapijos svetainėje. Visiems 

(bus proga ją pamatyti.
X Ateinantį sekmadienį, 

gruodžio 8 d., per sumą mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 vai. at
laidai, o ketverge 7:30 vai. 
vakare prasidės rekolek
cijos, kurias Ves gerb. kun. P.
Karalius.

X Labdarių 3 kuopa rengia 
šaunų vakarą, gruodžio 22 d.,

'parapijos svetainėj. Bus suloš
ta graži ir juokinga trijų veik- 

!smų komedija: “Moterims ne- 
išsimeluosi”. Lošėjai bus iš 
North Side L. Vyčių 5 kuopos 
artistui.

A
X Genera.l.i “Draugo.” a- 

gentas, p. J. Mockus, kuris 
sėkmingai išnešioja kasdien 
“Draugą”, praneša, jog šįmet

WQR£ESTER, MASS. !
----------- -

Labdarybės vakarėliai.
Sęstant lietuviams ateiviams

(Tąsa 5 pusi.)

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Kalėdos Netoli!
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką 

savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų. 
Geriausia ir brangiausia jiems dovaną - Litai ar doleriai

Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvą, kad gau- 
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą’*.

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais, 
čekiais ir telergamomis.

Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vak 
ryto iki 8 vai. vakare.

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, UI ,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Kui Kurie skausmą laiko butinu. 

šaltį jie leidžia "persirginiui.”
Jie laukia, kad galvos skausmas “pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neuritu, jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą, skausmą.

Bereikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirin visada greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęsti. 
Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo prežasties.

Jus išvengsit daūfe skauSmicMr nesmdfetAnų pei 
daugumą vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok save 
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

ereikalingas
Skausmas!

Bll l lt AŠIM IRI V
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacid-ester Salicylicacid-n

'■y? j

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VI&UO3K JHJ8Ų REIKALUOSE

WAITCHES BROLIU RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.
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Iš^jo ls Spaudos Nauja

KRISTMB NNMMĮ 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 
dalykų 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:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.

4.-= £
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Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

VANAGAITIS

A

r <
BABRAVIČIUS

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA NLMNIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10" 75c.
16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Panitelia
t A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetus

16138F Kaėiuskas (A. Vanagaitis)
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda. Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAEITŲ IŠ 
MUSŲ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

10” 75c. ' į it.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAIIANOJAUS 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

61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10" 75c. ! ' I

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1C135F 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. \ \ į
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės
"Valia Valužė” y.

RAUPU V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan. ,

1G134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRA
1G133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

Su Orkestros akompan.
1C132F Atvažiavo Meška (A. Vanaguitis ir M. Žemaitė)

O Jus Kriaučini (A. Vanaguitis)
16088F Lietuvoj Mados

Pus Draugą Julių
160SGF Vanagienė Polka

Lietuviškus Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčiamą
- 16071F Karvutė J

Doleris
16072F Sharkey Daina

Munšainukas , j
16073F Reikia Tept, Dalis I 

Reikia Tept, Dalis II
16030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vunugaitis )
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Pulki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvurijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS *L

1
i

Į
*

T

JOS. F. Ine.

3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.U 341
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WORCESTER, MASS.

kiW) Atvykusių d rn feiortft db Vajų. Ateinančiame sekma

Visuomet džiaugiasi atėję ir ĮkriteBriau svečių automobiliai dienvje per Nekalto Prasidėji
mo šv. Panelės iškilmę gavo

DR. M. T. STRIKOL D A M T A R A
jaučiasi daugiau gavę negu 'išilgai Union Ave. ir 18th Str. 

ją įneštoji auka. Kadangi visi Ibus saugojami

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VUtoMMJo’leidimą Aušros Varti? bažny- Tel 4‘Xd^\AvSBnnVr"kf 8 v. 
surinktieji svečių įnešimai Ikuri “Dainos” choras jiasam-jčloje tuo tikslu daryti per vi- 2-ras ol8as 2428 w- Mart»u«tte u<i.

(Tąsa nuo 4 pusi.,

ima ramtis kas kart daugintis 
paliegėlių senelių, kuriems 
reikalinga pagalba iš šalies.
Tam tikslui sutvertoji Labda- —------- w_,.
ringoji Draugija vis plačiau ti ir muzikai© programa. Taip WEST SIDE NAUJIENOS
ima išvystyti pagalbos teiki- p. p. Bačinskų parengtajam - ----------
mo darbą. Taip jau gi ir vi- vakarėlyje, be redto progfc- K Sekmadienyje mirė Die

tiška labdarybei, tai kariais ne 'dA Dėlto atvykę koneertan sas šv. Mišias kolektą. 
vitifeas SVečttte duoda fr dAU- -UnUMnobilių savinibkai galėsi X Nek. Pras. Šv. P. Marijos 

draugija uoliai ruošias prie 
metinės savo iškiliūės gruo
džio 8 d. Dvasinė dr-jos puo
ta bus ryto 8 vai. bažnyčioje, 
o vakare parap. salėje vaidins 
istorini veikalą “Patricija“.

priprasta 
rre w>? joa TraTOr pluUHhuun 
Labdarybės vakarėlius papuoš

būt ramūs.

suomenė noroms-nenoroms pa- ino? ^ar įęištiai padainkin bb Apveizdos parapijoje La- 
myli Labdaringą Draugiją dte- P*Mb Etnini Mėtrikaitė ir Ietį riMAririenės motina a. a. Mar
lei jos prakilnių darbų ir ją tik Iš Lfttt&Vas sugrįžęs tilpti* HRttAAutičienė, .kuri vi- 
įvairiais būdais remia. Vos ufe- tas P- Ališauskas, fe man Žl- suoinet mylėdavo pabūti Mest atidarė 
baigus “Gėlių Dienos“ rink-'noktų parengtųjų Labditfflitis ndtije pas šabe lukteri, 
liavą, dabar kas savaitė kas į baudai Vakarėlių surinkta:- X Federacijos 3 skyriaus 
nors iš vargšams užjaučiančių' Dr. J. Landžiaus ir p. p. Dir- Valdyba išsiuntinėjo \ įsoms 
jų, savo name surengia Lab-įšų (dar nepriduota), advoka- Ausros Vartų paiapijos diau- 
darybės naudai žaidimą (koi> .to Igfto Barkaus $7.50, p. p. gijoms priminimą, kad šį mė
tų) vakarėlį. Visas surengimo Tamulevičių (dar nepriduota) nesj įneštų savo metinį mo- 

p. p Bačinskų $16.16, kun. Jo- kestį į Federacijos Centrą ir 
no J. Jakaičio $24.70. Šekan- kad 20 gruodžio atsiųstų so
tį Labdarybei vakartį rengia įVb atstotus į priešmetinį šu- 
p. p. Vaišiai. < širinkimą.

Kaip tai gr&ŽU, kad mūsų X Kolegijos Rėmėjai su 
tautoje yra tiek prakilnių 'pradžia gruodžio mėnesio pa
širdžių, kad pašvenčia savo dėjo Westsidėje Kolegijos fon

lėšas padengia patsai rengė
jas. Išlaidos nevisuomet būna 
mažos: dovanos lošikams ir 
užkandis kai kuriems rengė
jams kainavo daugiau negu 
atsilankusiąjų įnešimai Lab
darybei. Iš pradžių atsilan
kiusiųjų auka buvo tik 25c., 
gi dabar kiekvienas stfečias 
ar viešnia įneša aukos bent 
50c. Taip-gi užkandžiai jau 
dabar būna daug rūpestingiau 
parengiami, gražiau paduo
dami, patys vakarėliai tvar
kingai rengiami, kad atsilan-

Vi OKA LAI

A. A. OLIS
A D V 0 K A T A I

11 So. La Salio St., Rooėn 1701 
Tel. Randolj s 0331-0832 VAI. 9-0

Vnkaiftis ( '
9241 SO. HALSTBD STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios .

|OHN B. BORDEN
John BMgdtlabaf. Borden) 

ADVOKATAS
LOS W. Adoma Si. Rm. 2ll7

TelepbaAO Mandelpb 9717
8151 ft. fet. Š iki 9 vak.

MMIUMtl VVI*
H (Iri 9 vyte Tel Repub

Tel. Prosp, 1930 Vai. nuo 2 iki 4 p. p
Nedėlioj tik pagal susitarimų.

wk tei VaD Buren R85*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ot CHIRLRUAb

emlte 906 1579 Mllwaukce Ave
Tel. Brunssrlck 0626

I Valandos; nuo 2 iki 7 i 19 vai. vak 
- kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 9 vai

Dr. M. T. Strikol(is), lietu- rietu, 
vis gydytojas ir chirurgas 

antrą ofisą (su Dr. 
Lauraičiu — viršuj Belskio-
Rakščio aptiekos) po nr. 2423 
West Marąuette Road. Valau Į 
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vie
toj: 4601 So. Ashland A Ve*. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. 
vakare. Tel. Boulevard 7820.
Rež. 6641 S. Albany Avenue,!
Tel. Prospect 1930. Nedėliomis 
tik pagal sutartį.

>fiao Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 99»<

OR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREE1

4193 ARCHER AVE.

valandos; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Tel. Hemiock 8161

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA |
I

Ofiso Valandos: 9 Iki 19. 1 Iki t I 
dienų. Ir 8:80 Iki 9:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chleago Iii.

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 9874

DR. J. P. POŠKASk
9198 8. HALSTBD 8TRBBT 
Antras ofisas Ir Realdenclja 

0604 8. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 0-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of Vai.; Nno 8-0 po 
piet: Utarn. Ir 8ubat Nuo 9-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimąDR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Weetern Avenue 
Tel Prospect 1029 

Rezidencija 2359 80. Leavitt 8t. 
Tel. Canal 2890

Valandos: 2-6 po pietų Ir 7-9 v. V. 
Nedelioj pagal susitarimą

Tel. Canal 6764 Republic 8461

Ofiso Tel. Vlctory 6891 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valku Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 8102 So. Halstei St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

Iškalno susitartu

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 VVEST 22nd STREET 
CHICAGO

centą ir laiką rengimui ir lau 
kymui Labdarybės Vakarė
lių. Jei geri dfįrbai tiek ma
lonumo iššaukia pas mūs žmo 
nes, kaip jie turi būti gražūs 
Dievo akyse. 'Tikrai pagirtini 
worcestenečiai už taip prakil
nius darbus.

Beje. Labdarybės vakarėlius
uoliai rezria vietiniai profesb-. ą.

it kėli biznieriai.
Tik neprivalėtų kitos draū- Bscpėllerio snlnkaro vaisbaženk-* 

gijos pamėgdžioti Labdary-
bes, nes sau daug naudos netu ar tai būttį Reamatizmas, Neorai-' 

euralgija, MŽslunįis, Galvon
• Lt •i*.rėš, gi pertankiais vakarėliais

Moterys -daugiau 
nebijo skausmu!

✓ ’ __ jr,
Kurinei joti turi po rankai 
rituos puikina vaistus, naa* 
.tojams <SvHto Karo 

Mukų.

Rea. Tel. Mitiw&y 6512

DR. R. 6. CUPLER
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 

hr Ketvergals vakare

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 VVest 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p p. 6—9 

. v \ Nedelioj susitarus.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 M1LWAUKEE AVENUE 

balandos: 12 JkĮSS Ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vikare uždaryta 

Nedėlioj “pagal sutarti

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
t

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte^ 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio;

OFISAI:
H46 S. 49 Ct. 2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedale 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis 
8usi tarus

DENTISTAI

t _ oasūdepinas, įsisėdantiS j kaną/
atgrąsins nuo jų visuomneę, ir Peršalimas ar geliami Ir aastmgę 
Uip Plente
darbul- baženJttiū yra tofciš linimentas,

Ihiria naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nno 1867 
Vietų. Tik patrinkite skaudamas 

, kūno dalis su Pąin-Expelleriu ir 
' jis be jokios abejonės apteiks jums!

LIAUDIES DAINŲ KONCER 'k^luteSč

ii s • f. / Vrtl 1inAt"A111 f"92l021111VTas 81a paT . naudotojų višapie pasauly.
y £ ‘ ‘

bingos sudėtys greitai 
Iper odos skylutes ir tuojaus pa
niekę s utepimą kraujo suteikia, 
palengvinimą ir . atsteigia tinka

------------—?---------------------
Tel. Wentw(U4h 3000

Rez. Tel. Stewart 8191 >

DR. H. BARTON ' (
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir*?-9 vai. vakare

OPTEMITRISTAI

I' ' • / • Li •Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

2045 VVEST 35th ST.
Nuo 9 Iš ryto Iki 6 vai. vakare

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4G03 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Blvd. 9459

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE. 

Tel. Lafalette 4484 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Tel. Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak

Office; 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 VVest 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Atėnus TeL Repnhllo 7868 
Valandos 1 — « A 7 — 8 v. ♦. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tai.

—------- —---------------- --------|
Canal 9267 Rea Prospeet 9699

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

JOHN KUCHAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22ud Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 
kare. Seredmiis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 Od 6.

Liaudies dainų koncertas 
jau čia <pat. Ryt “Dainos” 
choras su liaudies dainomis 
dalyvauju “Draugo” progra- ■ nyksta^
moj. o ateinatitį nedeldienį b Energingas, j aunas kūnas, lailj

Dievo Apveizdos parap. sale- i<j£jimq jr gėlimą — tokis žmoguj 
je parūdys tisą savb liaudies (visuomet gatavas prisidėti prfJ 
(MHu re^ur,. Be lo; pa-l ^
marginimui bris iitvaidinta Į jums užtikrina uz 35c. ar 7

mą kr&bjo cirkuliacijų — ir be- 
, vei)i mčūnentaliai skausmas iA

•flso Ir Ras. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
9464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Res 8201 8. VVALLACE STREET

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, 0. D. 4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 8OUTH HALSTED 8T.

Realdenclja 6699 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto Iki I po pietą

9 iki 8:89 vakare

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECfjALlSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligą 
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 po

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 18 

TELEFONAS MIDVVAY 2889

JOSEPH J. GRISH
(Juomm j. GrištOB) 
ADVOKATAI

4031 Š. Ashland Ave. (ž labbs)
Telef. Otelevara St«9

RE 8 1 D E N C 1,3 Jll 
161* So Rookvreh ritieel 

teięf Republic 9tJfc

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAI..

52 Bart 107th &reėt
Kampu* Michigan Are. 

Tel. Pullman 6950 hr 9877

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 926 
Tel. Franklin 4177

juokinga komedija “Vicnūs iš 
mus’ tūr’ apMtbįti”.

Lietuvių visuomenė nuošir
džiai prašoma paremti “Dai
nos” chorą.

**Dhinos” choras niekuo
met neatsisako Visndirtenei pa
tarnauti ar tai tuutittėre iš
kilmėse, ar programose hr 
kitokiuose parengilriUose. Trit 
vibų pareiga yra dabar dio- 
rui -parodyti prielankumą 
atsilankant į pirmą šių metų 
koncertą. Tas priduos chorui 
dorigiriu energijos darbuotis 
visuomenės labui ir teeiti lie
tuvių dainos meną svetimtau
čių tarpe.

Bilietai į koncertą nebran
gūs: $1.00 ir 75. Visos salėje

botriet Pain-Expellferfo su Inkard 
vaisbaženkliu, kurią galite gautu 
nusipirkt bitę cistinėje. Geres-l 
nis vaistas, negu visi brangus be-į
^ym“POT”y ApP.-No.»j 2-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3265 S. Halsted Street 
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

ras Ofisas 4191 Archer ave. 
Tel. Lafayette 5820

NAUJOS DAINOSr:.
LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, gbso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kut* girią žaliuoja-O kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liUdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Mbčiritė mano-PUs motinėlė (Chorui) .......................... 30c į
2. Atskrido įtovialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .............. 30c 1
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ..............  30c
4; Ant ežero kriflltelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dferetne-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

, 6. Oi, broliai, broltei-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c
vietos rezervuotos. Nusi0ir-i7> dvutelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................... 30c
kus iš anksto bilietą galim* i g. Vtii dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .............. 30c
būt ramam, kad niekas kitas Į 9 w augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c 
Idh Vietos rieužitriš. Bilietų iš įg garsftB nuo pat Vilniaus-Lciskit į Tėvynę (Ch.) 30c 

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą, akių karštj. Atltal- 

' sau kreivas akla nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 

, regystę
I Prirengiu teisingai akinius visuose 
i atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau 
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
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. Brunswick 0C24 Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. GUSSEN ! DR. V. A, ŠIMKUS
LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avenue 

Valandos; 9-12, 1-5, 6-8:30
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

pagal sustarimą

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue 

Rez. Tel. Lafayette 4365

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Boulevard 7689
ReA Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Telenhone Central 8821

F. W, CUERNAUCKAS
ADHSATifl

114 North LaSalle Street 
COTCAGO, ILLINOIS

Nuo 8:80 iki 6 vai. vak. 
noal Office: 1900 So. Ugfoa Kva

TeL Roosevelt 8710 
▼ai. nuo < iki o yal. vak.

aukšto gulima gauti “Drau
go” ir “Vyčio” redakAijdsc, 
MbtropriitUd įr Universal Ha n 1 
ktiosb, pas St. Šimulį, siuvėją, 
2130 So. Hoyne Ave., Bcetlio- 
^uno Konservatorijoj ir “Dai- 

elioro - narius.irius”

“DRAUGAS”
V, ;/>• •• *’

2334 S. Oajdey Avenue,

Reikalaukite tuojau

PUB-..CO.
Chicago, Illinois

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE IJENTIRTĖ

X-Ray
2137 8. CICERO. AV. CICERO, ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 8-6. 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal eutarkna

Ekepertaa tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

Platt Bldg.. kamp. 18 8t. 8 ankžtaa 
Paatebėklt mano llkabaa 

Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:89 va
karo. beredomla nuo 9:89 iki 11 V. 

'rytA. Nedėl lomia nėra akirtų 
valandų Room S. 
r*QB9 Caaal 9198

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dieną.

4301 ARCHER AVENUE

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

ML HERZMAN
IS RUSIJOS

Oeral lietuviams žinomas per ,29 
metus kaipo patyręs gydytojas, ehl- 
rurgaa Ir akušeris.

Gydo staigios ir chroniškas li- 
goevyrų, moterų ir valkų pagal n&u- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS*. Nuo 19 — 19 pietų tt 
nuo 8 iki 7:80 vai. vakara.
Tel. ofiso Canal >110 Res. So. Bhore 
2298, arba Handolph 8809.

* » . - *.t'\ .  

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Vards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 9219 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 7 iki 9 vakare.

1 Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 8 po pietų.



T
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DRAUGAS

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

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

(i DAINOS” CHORO NARIŲ 
DĖMESIUI.

Gerb. “Draugas” ir
Peoples Furniture Co.:

J ūsų programų trečiadieny, 
lapkr. 27 d. gėrėjausi visų 
pusvalandį, tik nelaimė, tas 
pusvalandis trumpas <>uvo. 
Rodosi, kad dainuoja, ne tūk
stantis mylių atstu iš Chicar 
gos, bet ant vietos, operoj. 
Tik visa bėda, kad daininin- 
kų nematai. Nekantraudamas 
lauksiu kito trečiadienio. z

Viso gero
P. J. Kubertavičius,

Mahanoy City, Pa.

DABOKI A.

Gerb.:‘ - •- fu < » . į". H • »*
Trečiadienio vakare klau

siau “Draugo” koncerto pas 
p. Maškų, 729 W. 18 str. per 
naujų radio, pirktą iš Peoples 
Furniture Co.

Tegyvuoja ‘ ‘ Draugas ’ ’ il
giausius metus! Tesusilaukia 
šiiptus tūkstančių skaitytojų 
už surengimą tokių gražių 
koncertų. Visį Ankarai buvo 
gražūs, o šitas vakaras — gra
žiausias. Dainų ir muzikos 
gražumu negalima atsigerėti.

Tegyvuoja p. Pocius ilgiau
sius metus už surengimą tokių 
dainelių.

Tebūna garbe panelei Feru-

Ateinantį trečiadienį, kaip 
jau visiems žinoma, “Dai 
nos” choras dainuos “Drau
go” ir Peoples Furniture Co. 
programoj per radio iš KYW 
stoties. Kadangi generalės pa
mokos Šį vakarą nebus, to
dėl visas choras ir solistai tu
ri susirinkti studijon trečia
dienio vakare lygiai 7:30, be 
pasivėlinimo kad ir 5 minu- 
toms.

Choro Valdyba.

Gerb, “Draugū” Red.: 
Linksma mums yra ir už di

dele gurbe laikome klausyti 
“Draugo” ir Peoples Furni
ture Co. programų. Labui yra 
mums linksma girdėti, jog ka
talikai taip šauniai garsina 
lietuvių tautą;. Lauksime dau-

Tegu gyvuoja “Draugas” 
ir Peoples Furniture. Co.!

Anna Baranauskas.

[Gentlemen:
AVe enjoy very much tbe 

Lithuanian programs put on 
every AVednesday evening

giau.
Daugelis svetimtaučių mu

ms pasakoja, kad lietuvių 
programa labai graži ir visi 
mėgsta klausyti nors ir nesu
pranta žodžių.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, Iii.

Kampas 48th Ir Paulina Sts 
TU. Blvd. 6202

NuIludlmo valandoje kreipkitės 
orte man ės, patarnausiu simpatlB- 
kal. mandagiai. gerai lr pigiau 
negu kitur Koplyčia dėl Šermenų 
dykai

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Antradienis, Gruod. 3, 1929 

near fiiture and tlianking youfrom station KYAV.
We would likę to liave youlin ndvance, I am

play some AVednestluy evening 
the fo]lowing numbers:

“Mudu du broliukai”, 
“•Snzanna”.
Iloping to bear the ahove 

mentioned numbers in the

KALĖDINIAI BARGENAI
NEST0R JOHNSONS

i
Miss Blanohe Virbickas,

Bay City, Mieli.

Simpatiškas — 
Mandagus * —

Geresnis ir Piges 
nis už kitų patar 
na vimas.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadiey Llc.

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 8161

’ « ■ . •
vičiutei ir p. Šukienei už taip 
graži} dainąvimą, Justui Ku
dirkai, Balsiui, Pažarskiui, ir 
visam kvartetui. Malonu būtų, 
kad' da pakartotų tas daine
les.

Garbė J. Bulevičiui, kuris 
taip gražiai pranešinėją.

J. Blankus.

A. A.
FRANCIŠKA
KIŠONIENE

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj

UT.’ SER. lr KETVERGE 
Grudožio 3, 4 ir 5
“MARIANNE”

Oscar Shaw, Mack Swain

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidsro 1:30 vai. po p.

A. | A.
VINCENTAS MOCKUS

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel Yards 1741 ir 1742 
8KYRIU8

4447 8o Fairfield A venų. 
SKYRIUS

1410 So 49 Ct. Clc-n 
Tei Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Te. Boulevard 3201

EŽERSKI I
I.IETUVI8 GRABORID*

O ( lta a s: '
8. MARSHFTELD AVENUB 
Tei Bonlevard 827 7

J. F. RAOZIUS
^TGIAI'HIAS LIET GR4RORIU8 

CHICAGOJE
laidotuves* pa 

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kit 
todėl kad prlklau 
sau prie arabų tš 
tlrh’stės

OF.’SAs
,8> tVcst 1» s 
Tel Can» 817« 
VIRIUS S2S>

4o Halsted Street 
Tei Vtctorv 4088

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

mirė gruodžio 1 d, 2 vai. ry
te. 1929 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Nemakščių miestely. Paliko 
dideliame nuliudime draugus. 
Laidotuvėmis rūpinami Pran
ciškus Ražaitis. Runas pašar
votas randasi Mažeikos koply
čioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 4 d., 8 vai. ryte iš 
koplyčios j Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Mockaus 
giminės, draugai ir pažjstulnl 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse tr suteikti 
Jam paskuilnį pfUarnftylJpą lr 
atsisveikinimą.

Nu|iudę liekame:
Draugai. ‘

Laidotuvėse patarnauja prab. 
S. Mažeika, Tel. Yards 1138.

(PO TftVAIS VARALIUTfi) 
Mirė Gruodžio 2 d., 1929 m. 
8:26 vai. ryto 41 metų amžiaus. 
Kilo iš Seinų apskričio, Ruda-, 
minos parap., Karužų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 14 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
•vyrą Antaną, dukterį Pranciš
ką 10 metų, seserį Marijoną 
Kavįkapaklenę, brolį Antaną 
Vabalą, o Lietuvoj gimines. Ve
lionė sirgo apie porą mėnesių.

Kynas pašarvotas 123 No. 33 
Avė. W. Melrose Park, IU. lai
dotuves įvyks Ketverge, Gruo- 
dtįo 5 d., iš namų 8:30 vai. 
buą atlydėta į M t. Carmel par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų' bus nulydėta į 
Mt- Carmel kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažya- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyras, Duktė, Se
suo, Brpllą ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudciįds. Yards 1741.

5-
f

Telefonas Tarda ll»8

STANLEY F. MAŽEIKA
GRAJBųpiDą IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobili uą visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

PAD6KONB

$1 verčios tiktai 69c. 
Taipgi užlaikom įvairiausių

Geriausi iš visų “Iee Skeltai" visokių
šaižų dėl' vyrų, merginų ir vaikų $5.98 zabov^ dc vuik,i ir mer- 
$7.50 verčios už .......................... gaičių.

ĘLEKTRIKOB SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
8 lcnpikėm Tiktai ............ •••••• ................. •95c. setas

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės. .
DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Setas šeštų peilių ir 
šveisti.
Juodom Kriaunom setas

delčių "Stainless Steel", kurių nereikia

................... ...............

NETURTINGA moteris pa-
'metė žymią sumą pinigų kur
I ’ . 'I nors Brighton Parke ar apielin
kėje, kas radote malonėkite 

I
[sugrąžyti “Draugo” ofisan 

2334 So. Oakley Avė., o gausi

te radybų $10.00.
......... $2.98

..................... $3.48
JOHN DERING

4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Baltom Kriaunom setas

I. LULEVICH
Lietuvi" Graborius 
ir liaisimiiiotojas
Automobilių pa- 
•.arnavimas telkla- 
thas visokiems
reikalams. Moder- 
rtiška koplyčia vėl 
tul.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III, 

Tel. Vlctory 1115

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muaų patarnavlmat 
tauomet sąžiningas 1» 
lebrangua nes netari 
ne Išlaidu užlalkvanr 
kurtų

Nauja, graži š 
•Ivčia dykai

1307 Anhnm Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes šutei 
Klam mands 
gų, draugišk 
pa ta rr avi ras
Patarnavlm. 

visose Chlca 
goe dalyse l»
prlamleečuoee 
Grabai pi riai 

Dėt už 226 
OFISAS

3288 South 
Halsted hi

vietory 408* 
«•

♦424 Bo Rookveell Bt 

virtini* ll«

MARCELĖ
SIMANAV1ČENĖ
(Po tėvais Sementutė)

mirė gruod. 1, 1929 m., 1:40 
vai. po piet. 06 metų amžiaus. 
Kilo iš Seinų Apskričio. Šven
težerio Par.. Mlkičių Kailio. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dide'lame nuliudime 3 
dukteris Mortą Majausklenę, 
Elzbietą Lazauskienę ir Pauli
na Kanapklenę lr sūnų Mateu- 
šą, brolį Juozą Senieną lr se- 
šerį Marijoną Lorennlenę, o 
Lietuvoj 1 dukterį lr 1 seserį, 
anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2119 8o. 
Halsted Bt. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, gruodžio 5 d. M namų 
2:80 vai. bus atlydėta į Dievo 
Apvetcdoe bažnyčią. kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Dukterys, Hunus, Žentai. Brolis, 

8<«n, Arnikai ir Gimines.
laidotuvėms patarnauja grob. 
Bkudaa. Rooeąvelt "7»|2

A.
■. . . ‘' • ■* / ' ■i • .1- ‘ 1

ANTANAS WAZGIRD
Žemiau pasirašiusį a., a. Antanas \Vazgird forma- 

liškai ir dokumentališkai paskyrė manu savo likusio 
turto globėju, /testamento vykintoju ir jo laidotuvė
mis rūpintis. ’

Svarbiausius dalykus velionis į testamentą įtraukė, 
o mažesniuosius žodžiu pasakė. Visame prisilaikau 
velionies norų ir prašymų.

Pastaruoju laiku velionis gyveno pas mane ir 
draugiškai'sugyvenome. Ligos ištiktą gelbėjau, kiek 
išmaniau. Kai pasirodė, kad jo padėtis jau sunki, 
tai jį aplankė Jo Malonybė pralotas M. L. Krušas, 
Šv. Jurgio parap. klebonas ir aprūpino šventais sak
ramentais. Velionis buvo giliai religingas ir pamal
dus; Su šiuo pasauliu skyrėsi budrioje priežiūroje 
seselių Kazimieriečių lietuvių Šv. Kryžiaus ligoni
nėje.

Čia turiu garbės išreikšti širdingos padėkos žo
džius visiems, kurie prisidėjo prie a. a. Antano lai
dotuvių. Lenkiu galvą .To Malonybei, pralofrfi M. L. 
Krušui už gražias gedulingas pamaldas ir įspūdingą 
pamokslą bažnyčioj. Dėkoju gerb. kun. J. fiaulinskui 
už šv.'Mišias ir gerb. kun. P. Jurgaičiui už gražų 
pamokslą kapinėse. Dėkoju gėlininkui Urbai už gra
žias gėles. Dėkoju visiems, kurie lankė pašarvotą 
velionį koplyčioj, dalyvavo liažnyčioj ir lydėjo į ka
pines. Dėkoju grabnešiams iir kitiems, kurie šiuo ar 
tuo prie laidotuvių prisidėjo, Dėkoju graboriui Ma
žeikai \už gražų laidotuvių sutvarkymą. Reiškiu pa
dėkos žodžius dienraščiui “Draugui’’ už žinias apie 
a. a. Antano gyvenimą, mirtį ir laidotuves.

Ačiū, ačiū visiems. Lai gailestingas Dievas savo 
uoliam tarnui suteikia amžiną atilsį.

Antanas Jucius,
929 W. 33 8t. Chicago, III.

BRIDGEPORTAS
Pranešimas Čhicagos Lietu

viams.

Labai gardus lašinai, dešros 
ir palingvicai iš Lietuvos.

Geriausios rūšies Birutės 
saldainiai ir didelis pasirinki
mas Gintaro karolių, špilkų, 
brasletų, auskarų ir kitokių 
dalykėlių. '

Taipgi užlaikau saldaus 
medaus, labai gardžiu grybų 
ir strimelių — žuvelių.

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedelioms iki 4 po pietų. 
Visus kviečiu atsilankyti

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Vietory 6122

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

ruksinių ir si(la- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 1388

•'V/;.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Noriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones paa- 

ičiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl 
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir Jsitikrinkit musų prekių, ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIOIUS
504 W. 3Srd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vietory 3486

Del geriausios rųšle* 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiaušl-
alų, sviesto ir sūrių

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J, S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4k Hardware Oo., dabar perėtnė visą 
blsnį ) savo rankas Ir duos visose šie 
blsnlo šakose pirmee klesos patar- 
nąvlmą.

BfcSDVARI PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters * Decorators 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama
... kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

UTAR. ir SEREDOJ 
Gruodžio 3—4

“THE LADY LIES”
Dalyvauja AValter Huston, 
Claudette Colbert

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Gražį Muzika

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

' Pamatyk šį prieš pirksiant 
bile kur. 3 šmotai vėliausios 
mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikini išdirbtas, 
tikras senoviškas rayon, ver
tas $350, atiduosim už $115. 
1930 metų modelio naujas 
screen grid elektrinis radio 
kaina $250, atiduosim už $75. 
9x12 Wilton kauras vertas 
$G5, atiduosim už $25. Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, lempos, kėdė, 
indai, kurtiniai ir tt. Viskas 
kartu arba dalimis. Privatinė 
rezidencija. 8228' Maryland 
avė. 1-mas apt. Tel. Stevrart 

••1875.

Tel. Vietory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

7o0" West 31 Street

Arti South Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING «- HEATlNC,

Kaipo lictuvia, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4004 SO PAULINA. STREET

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
PMkola suteikiam* i vieną dieną. 
Perkame real eetate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas |5Š0,08».M 
88*4 80. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette <738-8718

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant ChicagoR real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3601 We«l J»h Btreet


