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padka Juma t*

“Draugas” atatovanja organtauot*
katalikų mlntj, remia ouotirdttal ka*
tallkllkaa draugijas, sąjungas, para*
piju Ir lietuvių kolonijas “Draugai*
dflauglaal didele katalikų parama ti

apaitauLvlmo
darbą atlikti
Uttat,
skaitykite Ir platinkite “Draut».”

nori. kad toliau pasilaikytų tie prie
temai Jausmai

«a»ullonya turi kilnu uldavlnj, — JneAtl J kelmynu Ir | Tt*
■uomene Krlataua mokai*, atnaujinti
įmonių dvaal*. Jkiaua fllrdlea ▼lekpatavlmaa milijonų tlrdyaa — tai muaų
atduotu.
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ŽINIOS IS LIETUVOS
KUDIRKOS VARDO
MOKYKLA

DAUG PRISNIGO

; Iš provincijos gauti praneLapkricio 16 d. vakare Tra-, Šimai rodo, kad no tik Kaime,
jkų gatvėje buvo pašventinti M daug kur provincijoj išI nauji Kauno miesto pradžios j krito sniego. Pūga vietomis I
Į mokyklos rūmai. Kadangi tų Įsiautė net tris dienas ir kai I
Į dieną suėjo lygiai 30 metų, kur nutraukė telefono vielas,
.nuo Kudirkos mirties, tai mo-.Keliai pasidarė neišbrenda- ]
įkykla buvo pavadinta jo var- mi“R.**
. du. Mokyklą Įiašventino vietos - --------------------------NUMYNĖ KOJĄ
j klebonas kun. V. Mieleška.

Haiti Saloje Gyventojai Pradė
ti a Nurimti
MASKVAI YRA PAVOJAUS; GALI
IŠLĖKTI Į PADANGES
KINIJOJ NAUJA REVOLIUCIJA PRIEŠ TAUTININKŲ
VALDŽIĄ

36 A COPY
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MASKVA GALI IŠLĖKTI
J PADANGES

Policijos žiniomis, beeinant,
Šventinimo iškilmėse, be
Rodin muziejus yra Philadelphijos Gi čia atvaizduojamas j muziejų inėjim.as pa-j Kauno miesto burmistro p. J. iš vakarėlio Tilmanso salėje
statydintas mirusio Julės Mastbaum lėšomis.
. Vileišio ir valdybos narių, dar kažkoks pilietis iš publikos nu- į
MASKVA, gr. 10. — Čia
' dalyvavo švietimo ministeris, mynė Zofijai Paškauskienei
SHANGHAI, gr. 10. — Ki- imta kalbėti, kad artimiausiuo- HAITI SALOJE PADĖTIS
Universiteto knygynui
savivaldybių dep-to di rėkto- i koją. Mynėjo koja buvo tokia
nijoj kilo revoliucija prieš ži- ju laiku pritruksią kerosino,
ĮTEMPTA
Miręs Ch. Deering, turtuo- rius, vietos mokytojai, tėvų įsunki, kad numintųjų reikėjo
nomą tautininkų, valdžią, ku- kurio daug naudojama švie- į
lis iš Evanstono, vieną milio- komitetas, pora Kudirkos drau j nugabenti j ligoninę,
rios priešaky yra gen. Chiang sai ir kurui. Tad žmonės gal-' AVASHINGTON, gr. 9. —
Laimėjo 20,000 dolerių j ną dolerių paliko Northves- gų ir spaudos atstovai. Po ar
Kai-shek.
vartūkeiais pradėjo pirkti. Amerikos J. Valstybių koniiRASTA NUŽUDYTA
batėlės, per kurią buvo pasaDidžiuma valdžios kariuo- Kaikuriuose namuose net va- sionierius Haiti saloje Rus* Erie Gngler ir Roger Bai-| tprn Universiteto knygynui,
MOKYTOJA
, kyta visa eilė 1 kalbų ir linkė
menės atsisuko prieš valdžią, nos atsirado kerosino sklidi-' sėli valstybės departamentui ley,
. Newv Yorko jaunu archi-.,
e
_
...
jimų, Tumas skaitė apie KuValdžiai beliko nežvmus ka- nos.
i praneša kad salo ie sekmadieUz; paruoštą Chicagai'
Sudege garadžius
ROCKFORD, III., gr. 9. —
reiviu skaičius
'
I1 •
’ i • / ' • • q
karo paminklui braižinį laiOak Darkė sudegė Worth’dirk* dar Paskaitą. Paskaitos
įeivių Skaičius.
Tnnbirnn Maskvon sovietui nis praleistas ramiai. Savo
.. * _ , , .
*
i uak Paikc sudege
North
. .
x.
Revoliucionieriai darbuojasi L
ražu padėtis įtempta. Gvven-;1“®30 -20’000 d°lerių dovamj' Motor Service garadžius. Su-.V1S1 lsklaus€ su dldelm 8U81‘ Čia vienuose namuose rasta
. „
„
taryba paskelbė .parėdymą
nužudyta Miss Cordelia ,Gumpa'm‘1 sostinę \ankmg.
1 traukti ,ieson
ku_ tojai labai nerimsta, bet suki- Antroji dovana - 5,009 dol., Iiaikinta 40 automobilių ir tro- domėjinra, nes prel. K-ką tikrai gyvai ir vaizdžiai apibū mersheime, 30 m., vietos au
pripažinta B. H. Marshall, kll
thiang įssprendęs gintis, kaip
namnos(.
Kmai nepramatomi.
kštesniosios mokyklos mokyto-'” |
dino.
Cbicago Architektui.
|
_________
ilgai io puseje stovės nors .
.
,
.
.
įgiau vieno galiono kerosino.
į ja. Piktadario ineita nakčia
Prezidentas
Hoover ant
dalis kariuomenes.
,
Pati mokykla daro labai ma
Užpulta ligonine
Karo paminklo ^komitetas į
per langų. Užmušta gazo va- .
.
. .
i Prasidėjo areštavimai. Dau 8re^V.i'lI pareikalavo kongreso
lonų įspūdį. Tai bus modernituos
braižinius
parink?r>ųįtaĮ
Sekmadienio
vakare
trys
mzdžiu, kurs kambary atras
► ve imi a įai apei zia an • gejjs kerosįną paleido į rynastuojaus į salą pasiųsti Konkingą ir kitus miestus. Suvyk- Kerosinu paplūdo upė Poli.lgreso komisiją; kuri ištirtų tinkamiausiais ii 114 br®-'įBėakai laį,)uo!ė vien, ligoni- .škiau8ia Pr«dii°» mokykla vi tas. Suimtas vienas įtariamas
nių----------....
.. ...
miast() fla|y. Pa. «°J Lietuvoj. „Namas yra tnsta i pajūrius. Daugelis atdabflr
sauffoja
uūe
ka(1
padėtį
ir-imrastų
priemonių
dentistas.
ei,ja dabar saugoja upę, kad
jų aukštų, su vandentiekiu, ka
vyksta j Shanghajų. Šis mies kas jos nepužiebtų. Nes tada
‘
grobė
200
dolerių.
vlsa pataisyti,
nalizacija ir kitais mokiniams ;
Siūlo milžinišką bonų laidą
tas paruošiamas gintis.
APIPLĖŠĖ 60 VAKARIE
i visa Mšskva išlėktų į padanĮ salų pasiųsta daugiau mapatogumais. Šviesios, didelės į
NIAUTŲJŲ
PASIRAŠĖ PASAULIO
Sukilusios kariuomenės va- ges.
rininkų. Be kitkp siunčiami ir Kad patvarkyti ir atitaisy
klasės, moderniškos rūbinės,1
ti finansinę padėtį Cook aps
TEISMO PROTOKOLĄ
dai tvirtina, kad šiandieninė'
___ —
ikaro orlaiviai.
rūsys, gimnastikos salė, vo
NEW YORK, gr. 9. — Rokrity
ir)
Chicagoj,
Šilas
H.
valdžia vien tik labai išlaidi,
DARBUOJAS VISAI
Gyventojai sukilo prieš val
nios kambarys su dušu, — žo
^skuQ
aSoka
man Gardrn valgykloje vakaru
šalies padėtimi ji nesirūpina.
IŠGRIAUTI ŠEIMYNĄ
džią, kurios patarėjais yra a- Strawn komitetas štai ką pa-1 GENEVA, gr. 1(1. siūlo:
ikoa J. Valstybių pasiuntiny-‘o w mok u ig kurių ,va\are >>»™osta vakanene pamerikonai.
Išleisti didelę bonų laidą ir. bės Šveicarijai atstovas Mof-L
** . • ,„^eQa?1,c
»gerbti miesto teisėją Vitaley
TAISOMA BAZILIKOS
MASKVA, gr. 10. - So
vietų valdžia dėsto planus vi- 70 ŽMONIŲ ŽUVO PLĖ išmokėti visas skolas ir nuo.faf prezidento Hoover vardu'Ta*iau kaį paaiškėjo iš švie-1 akarleniau!tojus uzPuole P**'
BONE
to laiko niekad neskolinti, bet' vakar čia pasirašė pasaulio1^ nijnįsteri0 jr burmistro inki Plėšikak 00 svečių apiplėsai išgriauti šeimynų kokia
-----------ŠIKAMS UŽPUOLUS
visas laikas verstis apturimo-! teismo protokolą ir kitus do- Paibu panašių moderniškų mo-išta" Jų tarpe Rink,° neteko ic
ROMA, gr. 10. — Šv. Pet- ligšiol gyvuoja, visam kultūriLAIVĄ
mis pajamomis.
'kumentus, kuriais einant, Am.
' reikia
itu lai|;u |a„, vienas poliemonas.
ro Bazilikos bonę apžiūrėjo ngam pasauly. Nori atskirti
Milano architektas Beltrami vyrus nūn žmonų, gimusius HONGKONG, gr. 9. — Esu kitokio iSėjimo nesama. J. Valstybės prisideda pašau- kį; ir daugiaa nes jr viet|i ir
ir atrado, kad bonė atlaikoma, kūdikius tuojaus paimti val- Plaukiantį į čia iš Swatowo
Jio te*sman'
j kiti lėSų tam būtinam reika-i NUSKENDO DU LENKŲ’
LAKŪNU
žadėjo nešykštėti.
taip kad nėra jokio pavojaus, stybės globon.
britų laivą Haiching su 300 ŠUO SU plėšiku apsidirbo į šis reikalas bus svarstomas
Vietomis susekti sutrukdy- j
■ .— —■—...
keliauninkų užpuolė kiniečiai I krautuvėlę, 2639 Orcbard Ani- J- Valstybių senate.
Mokyklų iš viso Lietuvoje VARŠAVA, gr. 10. — Per.
mai, ko pataisymas greitu lai- KALTINAMI UŽ MAIŠTUS jūros plėšikai. Kilo kova su gat., inėjo plėšikas ir prisiaryra 2,400, bet tik 27 proc. iš Baltijos jūrą skrizdamu du le-«
ku bus, atliktas.
BUS KANDIDATU I
Į įgula. Kovos laiku daugelis tino prie registerio imti pinijų teturi nuosavus namus. Dr. 'nkų lakūnu dėl miglų nukrito
MEXICO CITY, gr. 10. — moterų su kūdikiais įšoko jū- gus. Krautuvininko policinis
SENATORIUS
Kudirkos mokykloj bus 10 ko Į vandenį. Orlaivis nuskendo
REIKALINGI MISIONIE- jCarlos Castro Balda ir šeši ron ir žuvo. Nuleistos kelios šuo staiga ant piktadario šo- i
-------------i jo sąjungininkai, kurie buvo ant vandens valtys apsivožė. ko ir jį išlaikė'už apykaklėsj • NORTHAMPTON, Mass , ( mplektų. Su laiku bus įvesti ir abu lakūnu žuvo.
!
RIAI INDIJAI
iSr- 10- ~ Pranešta, kad buvu-įran ar .^v ama?J
(suimti po gen. Obregono nu Plėšikai iš įgulos nušovė tre-'kol atėjo) policija.
GREITAI IŠVYKO I
NEW YORK, gr. 10. — žudymo 1928 m. ir kaltinami čiąjį kapitono padėjėją ir vie-j Suimtas pasisakė esąs išal jsis prezidentas Coolidge 1930 pagerin os ai » es gimnas i ai
MASKVĄ
metais būsiųsi kandidatu į fe-,lr llknsl8 sklypas u sa y as
1930 metų pradžioje iš Indi už kongreso rūmų dinamitą-'ną indėną sargą. Gi iš plėši- kęs.
jos parvyksta misionierius vimų, anadieft išteisinti. Bet j kų 10 žuvo ir 38 sužeista. Ke-____________ ĮderaJius senatorius. Klausia- ,kdais naudingais pastatais
BERLYNAS, gr. 10. — So
‘R.
Eoster, Jėzuitas. Jis Ameri išnaujo sulaikyti kalėjime, i liolika kitų suiin)a.
Liepta areštuoti jaunuolius Į ,nas pats Coolidge apie tai
vietų ambasadorius Krestinkoj darbuosis rasti daugiau Šiuokart kaltinami už maištus Einant kovai su plėšikais,
skii greitai išvyko į Maskvą.
Bernaičių teismo teisėjas! *
_____ __
MALDOS UŽ PERSE
prieš vajdžią.
jaunų misionierių Indijai.
laivo radio vedėjas ėmė šauk
Allegretti parėdė policijai šią
KIOTOJUS
MAŽAI BEDARBIŲ
tis pagelbos. Šauksmą pagavo
Už mergaitės užpuolimą
,
.
at
žiema
areštuoti
visus
iš
kitur
RAUDONAI NUTEPTI
KARDINOLAS DOUGHERFRANCIJOJE
britų karo laivas Sterling..
7 .
. X)l.
Suimtas Earl Runnels i3
m
...
,.yi •
. i •
atvykusius i Chicagų ir netu-s
Šakini. Pavasarininkai su • Hinsdale už kriminalinį vie
TY ROMOJ
AMBASADOS LAIPTAI
Tuo laiku plėšikai ant laivo, .
.
..
. .... . .
.
T,.. nncius darbo'jaunuolius L—
į
PARYŽIUS, gr. 10. — Ka savo tėvais bendrame susirin-1 nos jaunos mergaitės užpuoli
denio išliejo kerosmų.
Kilo“,
.
.
į
21
metų.
Areštuotus
norima
LONDONAS, gr. 9. — A- gaisras.
ROMA, gr. 9. — Atvyko
da Britanija ir kitos šalys tu kime š. m. lapkričio mėn. 3 d. I mą.
pasiųsti
atgal
namo.
Philadelphijos kardinolas Dou- merikos J. Valstybių amba Sterling laivas greitai at
ri galybes bedarbių ir neran nutarė suruošti pirmą adven-j
gia priemonių nedarbą panai- tų sekmadienį už persekiojan CHICAGO IR APYLINgherty. Dalyvausiąs konsisto sados. būto laiptai atrasti iš plaukė. Gaisrą laive užgesino i
žmogžudis suimtas
po nakties raudonu dažu nu ir sveikuosius piktadarius su
rijoj gruodžio, 16 d.
Į kinti, Francija lapkričio 30 d. čius katalikų veikimą Šakių KĖS. — Numatomas lietus;
tepti ir ant laiptų pamestas ėmė.
Mrs. «f. Ford, 6221 Rbodes 1 turėjo tik 577 bedarbius. Ta- apskrity ir kitose vietose pa maža temperatūroje atmaina^
maldas.
“M. L.”
Kovos laiku žuvo 72 žmo- ’ave., anų rytmetį rasta namie nie skaičiuje 139 moterys.
ČEKOSLOVAKIJA TURI maišas su popergaliais. Poli
cija tyrinėja tų įvykj.
nės, inėmus nuskendusius.
nužudyta vyrui išėjus iš nu-'
------------------KOALICINI KABINETĄ
PINIGŲ KURSAS
i
ATVAŽIAVO
VOKIEČIAI
............ ........ .
inų savais reikalais.
APIPLĖŠTA 15 AUTO
FINANSINĖMS DERY
PRAHA, gr. 10. — Minis
AMERIKOS KARO LAIVAI) Fordo namuose kambarį
48 ŽUVO AUDROJE
Lietuvos 109 litų r». $10.0(Į
MOBILIŲ
|
KINIJĄ
(
nuomavo
kažkoks
W.
Ahrendt,
1
------------teriui pirmininkui pavyko su
BOMS VESTI
Britanijos 1 sv. sterL 4.87
daryti naują koalicinį kabine LONDONAS, gr. 9. - Bri------------34 m. Jis staiga prapuolė, j MEXIC0 CITY, gr. 9. —
Francijos 100 frankų 3.93
tų, į kurį ineina du vokiečiu tauijų ir šiaurinį Atlantiką
MANILA, gr. 9. — Am. J. Policija jį surado Kenoshoj,! Ac.t vieškelio į Toluca plėšiĮ Kauną atvažiavo iš Klai
Belgijos 100 belgų
13.98
ir du slovaku. Visi kiti čekai. temis dienomis palietė baisi VaJstybių Šeši karo laivai ant iš kur grąžintas į Chicago. 15- kai sulaikė ir apiplėšė paei- pėdos komisija finansinėms Italijos 100 lirų
5.23

AGOJE

Šį ketvirtadienį atidaromas vi tra ir audra. Atl&ntike nu greitųjų pasiųsti į Kinijos gą-' pažino. Yra buvęs bepročių lini 15 automobilių. Pasiųsta deryboms su centro vyriausy
kmfcčius r— SbaBghajų.
įstaigoje.
; kariuomenė.
skendo 48 Žmonės.
be vesti.
“R.”
parlamentas.

Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23.91

I
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o dvasioje keikia; didi ne tironai,
kurie reikia garbinti, nors jie visiems kenkia.
Ne tas yr galingas, kuriojo galybė
tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų,
kurio galių skelbtų griuvėsių daugybė,
sudegintų turtų, žmonių išžudytų.

M

bb

nėra jokios pagelbos, kadangi gramus daugiau, negu pravalstybė neturtinga.
įdžioje, antroji 75 gr., o treiMU* utadleu i*«fcyru» aMBiadlealM
Pasak Dr. Burke, Austrija. čioji — tik 50 gr., nors žiur. KJU»*UaBRATO8 KAINA: Metama - !«••• P»
« ŪMU
,».&• Tnma UtaeatMoe - ISA*. VtMuu>
iš to neturto išsigelbėtų tik kė, kurių maitino žaliais prbPATRIOTINĖ TARNYBA.
AUSTRIJOS PADĖTIS.
taneatu) * TSo Europoje - Metame
Puael Me
susijungus su Vokietija. Bet dūktais, suėsdavo tris kartus
m - »*••. Kopija Mo
tteodrudarblaine tr koreapondentame rattų aegre
valstybės, ypač I mažiau, negu kitos dvi.
Am. J. Valstybių valdžia
Nesenai iš Europos gryžo santarvės
ma. jei aapndkuna tai padaryti Ir aaprlatuudiama tao
»e«ui paMe lankią.
Ir prie šių eilių dedama tokia pastaba: paskelbė, kad kunigai Jėzui- Buffalo įžymus gydytojas, Dr. Francija, tam griežtai priešiReOaktonu priima - nuo 11:M Iki 11»M «ai
Gyvenimo ilgumas.
‘‘Tokių jisai nuomonę pareiškia dėl tų, tai nuodugniai tyrinės New J. P. Burke. Tarp kitko jis nas.
■adieu
dketbuuu katnoe prtatundlamoe paraiIKMree
kurie būdami išdidūs, prievartos keliu rei- Madrid, Mo., apylinkes, žemės aplankė Austrijų, viešėjo VieMokslininkai, tyrinėdami
>ibtniai ^kančiai dienai priimami iki &
kalauja sau pagarbos. Taip prievarta tiro- drebėjimo plotus. Valdžia pa- nnoje. Apie Austrijos padėtį
pienžindžių gyvūnų smegeiūs,
vaL po
nai daug kų gali padaryti, tačiau jų garbė žymi, kad tų Jėzuitų darbų laikraščių atstovams Dr. Burišaiškino, kodėl gyvūnai ne
e m.
suteršta, ne iš meilės, bet iš baimės jiems ati- ji parems medžiagiškai ,ir iš ke štai kų pranešė: '
vienodai ilgai gyvena. Visų
Virintų ir nevirintų produktų
duodama. Gulima tžmogus ir visuomenė su- savo pusės/teiks reikalingos “Monsign. Seipel, žinomas
pienžindžių gyvulių gyvenimo
maistingumas.
UTHDAK1AN DAILI FBIEND
Austrijos išgelbėtojas, su ku
spausti į tam tikrus rėmus, neduoti galimu- pagelbos.
ilgis priklauso nuo jų smege
Vokiečių
mokslininkas
Frid
Publlabed Daily, Bxoep( Sunday.
nų dydžio: kuo mažesnis kū
mo naudotis švenčiausiomis prigimties ir pi-į Paskirti tuos tyrinėjimus riuom man teko pasimatyti, ir
SIUBSCRIPTIONS: One TMr — »«-•». SU Monthe
r
r
•
i.
•
šiandieninis
kanclieris
Seko.
lx
'
r
«
as
Pastebėjęs,
kad.
pavalnas ir didesni smegenys —
tbree Atorithe — li.M. One Montb — tie. lietinėmis teisėmis, bet galop tiesa visuomet
vesti, Jėzuitui
mokslininkui
po
o*oc vnc tik išvirta valai yri m
—lutfii -t One T(Ar — P «Uį 81x Montbe — |4-M.
,
.
.
.
T,ber
yra
vienatinė
Axlstri
j
O3
gęs
vos
tik
išvirtų
valgi,
zmo
tuo gyvūnas ilgiau gyvena, ir
laimės.
Oopy — .Na
naudos du instrumentu, seis,N • gus'būna daug sotesnis, negu
Adtartlelnt ln "DRAUG-iB” turiniu beit remta.
Bušų valdžios slegiama ir persekiojama ■ mografais vadinamu. Tai -prie Į . £. .
. . ... .
į pavalgęs senai išvirtų. Jis priešingai.
AdVertMl&t ratde eb appUakUbn.
Moterų smegenys, bendrai
.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave^ Chioago. mūsų tauta pradėjo kovų su milžinu ir tų taisa, kuri rekorduoja kadir
pradėjo tų dalykų tirinėti. Pa imarit, yra mažesni ir lengves
kovų laimėjo. Caras ir jo pastatytoji vyriau- mažiausių žemės šusipurtymų. r*ais’ kaip kas norėtų atvaiz
—te
duoti. Tik jiedu valstybės ėmęs iš vienos motinos tris ni už vyrų, bet sulyginus su
sybė viskų žiną, nusimenu, o valdiniai nie
Seismografais atlikti ištyri politikoje yra stipriausiu vai-ivienodo svorio žiurke3’ ’is kūno dydžiu, yra daug dides
ko nenusivokia, — taip buvo tuomet tvirti
mai bus patiekti St. Louis Ka stybininku. Jiedu tofi dau- luaitin0 jas vk'aodlt. ** »«- ni. Todėl moterys ir gyvena
nama. Valdiniai reikalingi valstybei, jie turi
talikų Universiteto seismolo giau kaip kas kitas tino ir 'j°Pais bMais P»ga“™‘»
ilgiau už vyrus. Mokslininkai,
jai tarnauti ir dirbti, bet valstybė už tai jiems
stu:
viena
(žiurkė
gaudavo
ža

gams
profesoriams.
Po
patik

supranta, kaip reikia sali ginkurių smegenys vystos, o kū
DR, VINCAS KUDIRKA.
nieko gero nenorėjo duoti ir nedavė. Tokia
maistų,
arttra
—
rinimo visi apie žemės drebė ti nuo naminių ir išorinių ; lių
nas silpsta, gyvena daug il
klaidinga pažiūra pražudė Rusijų, žuvo ir ne
jimų faktai bus pavesti vai- priešų, tik jiedu žino, ko ša- į valandų virintų, o trečia — giau negu paprasti žmonės.
Lapkričio 16 d. Lietuvoje minėta dr. Vin maža kitų valstybių, kurios laikėsi to klaidin
lis reikalinga jos vystymuisi daug valandų virintų. Po 50
co Kudirkos, Lietuvos himno autoriaus, 30 go principo.
V. A.
dienų pirmoji žiurkė svėrė 102
Kam tas reikalinga? Yra ir jos ekonominei apsaugai.
metų mirties sukaktuvės.
■ ni
.........
-r‘«i i
Valstybė yra piliečių gerovei ir labui.
=
“Monsign. Seipel savam
dvi priežastys. Pirmiausia tas
Iš tos priežasties Kauno “Darbininke”
Visi turi teisę naudotis valstybės globa, ir
yra svarbu ne vien valdžiai, laike Austrijų išgelbėjo iš ejrfft rašoma:
jiems valstybė negali varžyti laisvės be svar
bet visai šaliai. Pirm šimto me konominių nelaimių. Be to, jis
“Gimė jis 1858 m. Paežeriuose, Vilka
bios priežasties, kurių numato baudžiami įs
tų New Madrid plotuose buvo respublikų apsaugojo nuo jos
viškio aps. ūkininkų šeimoj. Marijampolėj iš
tatymai arba kai valstybei gresia pavojus.
politinių priešų socialistų, ku
ėjęs 6 gimnazijos klases, tėvų noru buvo įs
....... tx zr lv>k? dutel1 BeroGs drebejimat
Taip, rodos, dar neseni laikai, kai Dr. V. « ,
v ..
.
rie dar ir šiandie nepaliauja
tojęs į Sęinų kunigų seminarijų, bet neturė
• , c?1Ir o m V
I• • ZT
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Tatl ūuudinga žinoti, ar tenai
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Kudirka skambino ‘Varpe”. Gyvenimo for- žemė- jau sugulus, ty. nusisto- veržtis pirmenybėm kad vals
LVGIAI 9 VAL. VAK.
damas kunigo pašaukimo, iš ten po 2 metų
.
.
ma pasikeitė, naujos kryptys ku«f linkme ..
tybę
paskiau
parduoti
komu
turėjo pasitraukti. Vargais negalais baigė
m
vėjus ir ar ateity nepramatoLietuvos gyvenimų
pastūmėjo.
Tačiau,
Ku, ....
. .
nistams.
°
’
mas drebėjimu
pavojus,
gimnazijų ir toliau mokėsi Varšuvos univer
dirkos raštuose iškeltas turinys dar liko ir
“Schober via geležine ran
sitete pradžioj kalbų, vėliau medicinos. Būdalyg jau turimu modeliu norima vaduotis. Ge- Kita priežastis ir-gi svar- ka žmogus. Pirm užimsiant
mas Mariampolės gimnazijoj pasidarė lenkiu
ra, kada į tikrovę labai kreipiama dėmesio, ki. Tuose plotui valdžia kanclierio vietų jis buvo poli
ką. Lenkiškumo išsifiadėjo ir susipratusiu
tačiau bloga, jei susirūpinama tikrove netu- projektuoja statyti visų eilę cijos viršininku. Socialistų jis
(2916 fnetry arba 1020 kilocykles)
lietuviu pasidarė tik Basanavičiaus dėka jau
rint aukšto, visuomeninio idealo, o rūpina- konkretinių sienų J ir užtvan- labai nepakenčiamas. Šiandie
bestudentaudamas. Atsivertęs lietuvyben pra
------- DUODAMĄ ——
masi asmens reikalais prisidengus valstybės kų kontroliuoti {Mississippi jis būdamas kanclierium, savo
dėjo uoliai sielotis rusų caro vergovės jun
autoritetu.
upės vandenis, fead tuo būdu žinyboje buri nrf- Lfe policijų,
go prislėgtos mūsų , taųlį^ j-gitydais, jos
Mississippi kloni apsaugoti bėt ir kariuomenę.
.. «
Kudirka savo veikimu ir raštuose kovo
žadinimu
savitam
gykėnibmi. lfei- Į
nuo potvinių. Tas darbas ša “Austrija kitados turėjo
kia
atsimint, kad
tada
dar
buvo jo ne tik už tautos, bet ir už asmens lais
liai atsieis labai brangiai. Ir
uždrausta
lietuviams
spauda
ir vę. Tvirtino ir skelbė, kad ta idėja turi laimė kas-gi iš to darbo butų, jei virš 60 milionų gyventojų.
griežčiausia persekiojamas jos slaptas gami ti. Liūdnai baigia šalis, kuri mina teisybės, plotams grųsintų žemės drebė Šiandie — tik 6 milionus.
1R
nimas ir platinimas. Nežiūrint visų sunkumų teisėtumo, laisvės ir kultūros idealus. Kudir jimai. Konkretinės branginti Nors gyventojų skaičius nedi
if kliūčių daugiausia dr. Kudirkos pastan ka visa širdimi kovojo už šiuos idealus ir tuo nos užtvankos suirtų ir šimtai dis, bet šalis yra be jokių gam
tos turtų. Neturi nei naugių,
gomis 1889 m. Tilžėje pradėjo eiti lietuviš jis yra didelis ir gerbiamas”.
milionų dolerių niekais nuei nei geležies rudos, nei anglių.
kas laikraštis “Varpas”. Jis slapta buvo ga
tų.
Didžiuma gyventojų — tai
benamas i Lietuvų ir čia slaptai platinamas
NORS KARTĄ.
Suprantama, tad ir norima darbininkai”.
fcituo “Varpu” Kudirka ir stengėsi įsąmo
pirmiau patirti, ar ten tam
Anot Dr. Burke, Austrijoj
ninti įkvėpti mūsų tautai laisvės meilę, lais
projektuojamam
darbui
nėra
Jungtinių Valstybių vyriausybė įsakė sa
šiandie kiek gerėliau gyvenasi
vės siekimų. O kad neabejojo, jog tauta gali
pavojaus.
Šalies
valdžia
tad
,
darbininkams,
neskaitant turatbiist, gali susiprasti, tik susipratus jos in vd atstovams Europoje pasirašyti Pasaulinio
atrado tinkamiausiu daiktu 4uojių^ kurių nežymus skaiteligentams, jos vadams, tai ir savo veiki Teismo paktų.
Senai Jungtinėse Valstybėse ėjo ginčai, kreiptis į kunigus Jėzuitus ge čius išliko po karo. Visus ki
mų daugiausia kreipė į šviesuomenę. Jo gau
ologus ir seismologus, žino
singi raštai, paties kurti ir iš kitų kalbų dėtis prie to teismo (court), ar ne. Republi- mus garsiuosius mokslininkus. tus žmones spaudžia vargas.
Darbininkai’ neblogiausia už
konų partijoj buvo žmonių grupė, kuri varė
Versti, skirti taip pat inteligentams”.
Jėzuitai
sutiko.
dirba. Labiausia vargsta, taip
Dienraštis “Rytas” pacitavęs dr. Ku si už tai, jog visiškai nesikišti į jokius Euro
BUS
dirkos eilės, daro tam tikrų išvadų ir pažymi pos, ar kitų kontinentų reikalus. Dėl to kiek Šie. tyrinėjimai yra didelis vadinami, “baltarankiai” gy
moksliškas darbas. Jėzuitai dytojai, advokatai, bankinin
dr. Kudirkos demokratiškumų ir jo kovų' už vienais rinkimais ėjo smarki agitacija.
Solo, DuetŲ; MuzftėS ir Choras
Pasaulinio Teismo šalininkai laimėjo. Jei tai atliks sąžiningai, nereika kai, profesoriai, klerkai ir ki
laisvę. Cituojama šios eilės:
tai būs nuopelnas, tai jis priklausys prezi laudami aukštų atlyginimų. ti tos rųšies. Jie turi menkas
Ne tas yra didis, prieš kų milijonai,
pajamas. Kaip patirta, jiems
Tai patriotinė tarnyba.
prispausti grandinėms', žemyn galvas lenkia dentui llooveriui.
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SEL. Kų jis tau duoda už tavo tokį pasisaugtiti! Bet kokiose kilpose aš esu!
SEL. Iš tikrųjų, La Rocbe’ai! Taip
Friedrich von gchiller.
gi ir aš parodysiu, kų galiu. Jei mes leisi
Kaip tik šitie abu FirmiU’ai dabar man
me niekšui taip toliau elgtis, kaip dabar, aštriai mane pažeminti. Jūs man skausmo “ritieriškunų”?
L. R. O ką jūs jam užmokėjot už yra reikalingi: tov&s sn savo išmintim, o
tai tuojau aš tapsiu šelmiu ir jūsų tėvas padarėte savo kvailu ožiu.
sūnūs su poezija, triniausia reikia iš
L R. Dabar čia nėra pono Narbon “exercicijas”, kurias jis tau išdirbo?
turės būti kvailiagalvisl
SEL. Saugokis, drauge l^a Rocbe’ai! traukti iš jų naudą, o tada, progai pasi
ne’o, nieks jūs neverčia!...
KAK. Jau einama prie to!
taikius, nusikratyt juos nuo savo spran
Aš galėčiau tau blogų šposų iškrėsti^
Arba
SEL Ko reikia?
L. R. Jis pats toksai!
L. R. Nebūk piktas, drauge Seiicour’* do.
L. R. Nesigėdinkit pagal savo širdies
Sugebėjimas tapti laimingu.
KAR. Aš negaliu pakęsti jo žvilgs
ai! Pyktis parodo blogų sąžinę.
KETVIRTA SCENA.
nių. Einu į sodų ir baigsiu savo eilėraš troškimų.
Komedija iš prancūzų gyveninio. .
SEL. Žinoma, aš turėjau tik juoktis
SEL. Tik žiūrėk!
Tėvas Firtnin as ir Selicour as. i
tį. (Išeina).
(Tąsa)
L. R. Didžiuokitės savo triumfu. Jūs iŠ tavo kvailystės.
*
FL
L R. Ir aš eisiu! Dirbsiu savo dar
SEt. bt, ir ponas Firmin’as. kų
L. R. Tu niekini priešų, kuris tau
L. R. Šalin šitas išdidumas! Tai yra
mane pergalėjote!
tik norėjau eiti pas jus.
,
silpnybė, prietarai! Kaip? Ar mes leisi bą. Bet ne, geriau čia pasiliksiu. Kitaip
SEL. Žinomu, gaiima didžiuotis, per atrado per silpnas. Aš turiu mąstyti,
dabita manys, kad aš jo bijau!
FIRM. Pas mane?
kaip užsipelnius tavo pagarbų?! (Išeina).
me, kad liežuvis pasaulį valdytų. Tai ilgalėjus toki baisų priešų.
SĖL Pasitarti su jumis...
TRECIA SCENA.
turėtume laukti... Visur vlešpatuuja
ANTRA SCENA.
L. K. Jeigu aš to dar šiandien ne
FIRM. Apie kųl
Selicour’as vienas.
klasta f Gerai, tai ir mes geram tikslui
padariau, kaip reikia, tai jūs “mokyk
Selicour’as ir La Roehe’as.
, SEL. Apie šiokį tokį reikalų. Mielas
Jie nori, kad Firmin’as būtų pasiun
galima jos pabandyti. Daugiau jūs niekas
loje” uš tuoj geriau išmoksiu.
SEL. A, žiūrėk! Aš randu čia ponų
tinys. Atsargiai, drauguži! Dar mes ne Firniin’ai, luan tikrai malonu jus matyti.
fiėliečia. Kūrkite sau poezijų, lavinkite sa
SEL
Kaip
ponas
La
Roche
’
as?
Ar
same taip toli nuėję. Bet Firmin’as taip Norėjo mus supykinti.
ko iateiitų. Aš jį įvertinsiu, — tai yra La Rocbe’ų?
dar jūs nesiliausite man kenkę?
FTKM. Mus supykinti f
L. R. Taip, ponas Selicour’ai!
gerai visuomet elgiasi su manim. Jo sū
rtmno dalykas!...
L
R,
Dėl
vieno
nepasisekimo
neme

SEL. Iš tikro! Bet aš manau jiems
SEL. Labai susigėdęs, kaip aš matau.
nus jaunuolis yra neva poetas, kurs ra
KAR. TftTp, bet nepamirškit išiiiintin
tama
žaislo!
L. R. Nieko panašaus.
šo eilėraščius. Tas La Roche’as jį siun nepasiseks. Aš esu tikras ir teisingas jū
gumo. .IB« šktndien susikompromitavote.
SEL.
Taigi,
ištikimas
garbingo
FirSEL Jūsų šėlstantis išsišokimas
do prieš mane! Turiu pripažinti, kad Fir- sų draugas, ir šiandien aš tai įrodžiau,
L. R. Ir tffi dnr aepaskntmį kartų.
niin
’
o
tarne!
Žiūrėk,
žiūrėk!
min’as yru daug nusipelnęs, ir jeigu ka nes šis tuščiagalvis La $oehe*as norėjo
Re t tai niekti! Einu pi/myrf, aš nenusi prieš mane nieko nepadėjo. Draugas ant
L. R. Tas garbingas Firmin’as visa, da nors pakiltų jo savigarbos jausmas, tai mane prieš ministerį apšmeižti.
gąsiu. Aš jį tol persekiosiu, kol privesiu tuščio šaudei.
L. R. Nėr ko sukyti.
da jums padeda, jus gelbsti!
(Bus daugiau)
man būtų pavojingiausias žmogus. Reikia
prie galo. Ilgai buvau jo kvailys, dabar
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Mano Kampeli

staiga jį polic. užpuolė, kad ne
spėjo nei kelnėmis apsimau
ti. Ant kaklo baltuojančiomis
kelnėmis ir batais su pora
skardinių ant pečių nugaben
tas pas rajono viršininką. Iš
ten į Smalininkus ir paga
liau į Kidulių arešto namus.
Nubaustas 500 litų”.
Spaudos draudimo laikais
lietuviai tokiu pasišventimu
Vienas Lietuvos laikraštis gabendavo knygas iš užsie
rašo, kaip mūsų “senam kra- nio — Prūsų.
juje” eina iš užsienio brand- Mat, kaip mainosi laikai.
spirieio kontrabanda.
“Policininkas Pušinaitis Karo metu bėgdami rusai iš
naktį saugodamas, prie Šešu Lietuvos išsivežė Rusijon vi
pės pamatė už kokių 15 me sas archyvines Lietuvai pri
trų1 kažką baltuojant. Prišo klausančias knygas — doku
kęs liepė sustoti. Bet baltasis mentus, kurie buvo apdaryti
pasileido bėgti. Į polio, šūvius stipria skūra. Dabar, einant
atbėgo ir kiti pagelbon baltą taikos sutartim, bolševikai
jį gaudyti. Sugavus pasirodė tas knygas grąžina nulupto
kad tai pilietis Bosas iš Bo mis skaromis.
sų k., Kidulių valsčiaus, žy Jeigu jau net knygoms ko
mus kontrabandininkas, trečiu munistai skuras lupa, tai ką
kart sugautas su bendspiričio į sakyti apie Rusijos valstie
kontrabanda. Šį kartą gabeno j čius ir darbininkus. Jiems
dvi skardines viso 36 litrų, j ne po vieną, bet po dešimts
Perbridus per Šešupę taip skurų nulupa.

RETAS SULAUKIA TOKIO kiniai yra pasidarbuoti tautai! Boston, Mass.: 34) K. Venir visuomenei, praplatinti Die gras, 35) V. KulponaSj
AMŽELIO.

Prof. Kampininkas

Pp. A. O. Blackmar’iai iš
Columbus, Ga., švenčia 78
sukaktuves ženybinio gyveni
mo.

tėvai ir motinėlės, pažvelkite
į tautos rytojų ir spręskite,
kur jūs norite savo vaikelius
auklėti, ar savo lietuviškoje,
katalikiškoje dvasioje, ar sve
timoje?
Kolegijos auklėtiniai.

Parapijinės mokyklos ge
riau paruošia savo mokinius
į aukštesnį mokslą, negu vie
šos mokyklos. Tasai skirtu
mas ryškiai pasireiškia aukš
Kultūros darbas.
tesnėse mokyklose. Bet Ma
Ką pasėsime, tą turėsime. rian Hills Kolegijoje matome
Čia ne vieno žmogaus darbas, žymų jaunuolių būrį kurie pa
bet visos tautos. Tėvams, mo sišventę gražiai darbuojasi,
tinoms turėtų ypač rūpėti Lie nes jie atvažiavo čia su aukš
tuvių Kolegijos gerovė. Tad1 tais tikslais. Jų siekis ir troš-

Daug yra lietuviams Ame
rikoje brangių kampelių, bet
Marian Hills, Illinois, tai
pats? brangiausias^.' nes. jame
sėjama brangiausi pasišventi
mo grūdai, auginamos gražiau
sios kultūros gėlės. Mūsų lie
tuviškos parapijos su savo
bažnyčiomis, mokyklomis, kle
bonijomis, Seserų namais, tai
Išeivijos šventovės, o Marian
Hills Lietuvių Kolegija vai
nikuoja visus tuos mūsų pra
kilnius darbus, ruošdama lie
tuvių tautai Amerikoje didelę
garbę.
Visai nesenai šis darbas pra
sidėjo, vos penki metai, ir,
štai, kiek daug padaryta. Su
virs 50 studentų semia Ma
rian Hills Kolegijoje aukštes
nį mokslą, 15 jaunikaičių,
baigę Kolegiją, persikėlė į Eu
ropos ir Amerikos Universite
tus, kiti j kunigų seminarijas.
Ar mūsų Išeivijai nėra džiau
gsmo? Taip, yra. Visa tai jvyko pastangomis vos tik ma
žos dalelės mūsų Amerikos
lietuvių. Yra daug Amerikoje
lietuvių, kurie nieko nėra
girdėję apie Marian Hills Ko
legiją. Gana daug yra girdė
ję, bet kol kas nieku neprisi
dėjo prie tos Kolegijos kili
mo aukštyn.

noj lietuvių šeimynoje. Ne tik
vo garbę. Kunigais misijonie- Mt. Carniel, Pa.: 36) A. Kan
Kelionė
po Europą ir Įspū Chicagos, bet ir toliau. Taigi
riais nr mokytojais jie rengia dy, 37) P. Balinskas.
džiai.
paskutinė proga, nelaukit il
Detroit, Mieli.: 38) B. Tvasi būti, užtat deda visas pasKnyga išleista gerb. kun. giau, gul pritruks. Da per Si
t angas tinkamai pasiruošti nauskas, 39) J. Majauskas,
prie savo kilnios užduoties.
Providence, Ik I.: 40) J. Pr. Vaitukaičio. Tą knygą tus du mėnesiu yra užtikrinta,
Jie čia susirinko iš įvairių Kuprevičius, 41) A. Kačevi- daugelis įsigijo ir labai paten o toliau nežinia. Knygos kai
kinti šia knyga. Tą knygą puo na $1.50. Knygų randasi
Jungtinių Am. Valstybių:
Čius.
Iš Chicago, 111. yra šie: X)
Kenosha, Wis.: 42) P. Oru šia apie šimtą (100 paveikslų “Draugo” knygyne:
gražiausių bažnyčių, stebu 2334 So. Oakley Ave. Chicago
B. Matiošaitis, 2) A. Sinkevi- šeckis
Gudų Knygyne,
čius, 3) K. Boguslavus, 4) P.; Hazleton, Pa.: 43) J. Au- klingų vietų, pirmų amžiaus
901 West 33 St.
krikščionių kankinių, antkaMartinkus, 5) V. Norkus, G) gunas.
J. Sereika, 7) S. Sereika, 8)
Dayton, Ohio.: 44) V. Sa- 'r
A. Miciunas, 9) B. Sačevičius, viekas.
10) P. Žolynas.
Montello, Mass.: 45) J. KaIš Elizabeth, N. J.: 11) J. mandulis.
Milukas, 12) J. Gečius, 13) J. Plymouth, Pa.: 46) M. VaKulbis, . 14) J. Dambrauskas, ientukonis.
Brooklyn, N. Y.: 47) J. Bal
15) J. Burneikis.
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie
Waukegan, 111.: 16) J. Švam trušaitis.
nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola
AVilkes Barre, Pa.; 48) P.
brys, 17) B. Genevičius, 18)
E. Kubaitis, 19) J. Petruška, Malinauskas.
Kombinaciją
Mabanoy City, Pa.: 49) S.
20) J. Šaulys.
MODEL R. 32 — Kaina ......................................... $178.00 su tūboms
Vaičaitis.
AVorcester, Mass.: 21) V.
MODEL R. 52 — Kaina .......................... .............. $238.00 su tūboms
Dorcbester, Mass.: 50) A.
Andriuška, 22) P. Morkūnas,
MODEL RE. 45 — Kaina......................................... $298.00 su tūboms
23) E. Laugalis, 24) A. Ma- Tutkus.
MODEL 9-18 — Radiola Superhcatrodine ir Elcctrola, kairia $625.00
Brighton, Mass.: 51) V.
zukna.
Lowell, Mass.: 25) J. Buja, Dirsė.
26) J. Sabalauskas, 27) A. Newark, N. J.: 52) T. Poš
ka.
Vilkišius.
,
Kun. J. Mačiulionis.
Slienandoab, Pa.: 28) A.
Matulevičius, 29) V. Šaulys,
30) E. Tarauskas.
— Ką dirba Petras?
Lawrence, Mass.: 31) M. — Nieko.
Jodka, 32) A. Jodka, 33) K. — O tu ką dirbi?
Pūkinas.
— Aš jam padedu.

NAUJI VICTOR RADIO

MARIAN HILLS KOLEGIJA
Mūsų tautai Amerikoje švin
ta pavasaris. Jau laikas dirbti
ir sėti, kad sulauktume gra
žių vaisių iš to dailaus pava
sario, Išeivijos tautinio atgi
mimo.

PRANRIMA? VRIFM2
ir katekumbų. Taigi ta
rnARCSIRIAd YldlblflO ,knyga turėtų rastis kiekvie-

Bereikalingas
Kentėjimas

Išmokėsime Prieš Kalėdas
Užtikriname, kad jūsų pinigai dabar išsiųsti par
mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
putį reikės primokėti už telegramą.

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas apie atitraukimą giminių iš Lietuvos ar kitų kraštą.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą
ir iš Lietuvos.
Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir
kitokius biznius
Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
REGISTRUOTAS NOTORAS

PAUL P. BALTUTIS & CO.

Jei kitą syk galvos skausmas pri
vers jus būt namie-—
Ar kokis kitas skausmas sulaikys
atlikti sutartį—

3327 So. Halsted St.

Atmink Bayer Aspirin! Nes vargu
yra skausmas kurio jis nepalengvin
tų. lr palengvintų greitai.

Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

Aš užgimiau prasčiokėliu, ................... -T- ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ............... J. ŽILEVIČIAUS
PETRAS PETRAITIS, Baritonas

Pirmyn j fLovą ............................................. A. ALEKSIS
Motulė mano .................................................. ST. ŠIMKUS
Šv. -Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šauėiunas, Dir.

V-1401G-B

Chicagos karėiamoj........... J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
Vienas Artistas ............................................. J. ŽURONAS

Sakė mane šiokia ............................ J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas ............................................. VANAGAITIS
Ne už šiauėiaus ................................................. ŠIMKAUS
VIKTORIJA VOLTF-RAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14009

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

Rąlslng the Family- -h«>

V-14017-A

V-14015-A

Sle tabletai suteikia tikrą, paleng
vinimą, ar milionai jų neimtų besustojimo. Jie yra neikiek nekenk
smingi, kitaip daktarai visada Jų neužražlnStų.

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

Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite
šį nepaprastai gerą radio DABAR
Victor Rekordai

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti
gydoma tik per daktarą.

WAITGHES RROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

*

BAYER ASPIRIN

'

Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Peni Estate, Tnsurance, Snulka, Paskola, įvairus
patarimai ir visi rašto darbai.

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko MonoaeetleacKester Salicylicacid

V-140T9

Malda į Marijų ............................................. C. SASNAUSKO
Marijos giesmė ..................................... C. SASNAUSKO
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas- Dir.

16-80752-A

Rūtų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRA

Y-14011-A

Kalnų Polka ir Katarinos Polka
LIETUVIŲ ORKESTRA

V-14018-A

Onytė, Polka .............................. ’. VELIČKA IR MALI
Caspian ‘ Polka ..................................... MAKI TRIJETAS

Fisnar
BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ
VICTOR RADIJŲ.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F.

Ine.

3417-21 So. Halsted St.

Hl
t
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DRAUGAS

ji', ar:

LIETUVIAI AMERIKOJE

delei komedijos

U Bajoras Gai-(

dys. Tiktai 50©.”

1929

Ačiū p. Madouiui, dainavu kų — 30 dol., kuriuos per susi iš gražiausiai poliruoto jaspi- gančiais brangiais akmenimis.

siems poniai ir panelius (at laikymų nuo gardumynų su so. Svarbesnieji krašto mies Tasai žemėlapis buvo padary

Na, neužteko vieno bilieto: siprašau, vardų neatsimenu) rinkote. Man buvo smagu bū tai pažymėti brangiais akme tas Jekaterinburgo “Granilna
■V/—--- . 7»
džių išlaužė ir vietom gatve nusipirkau penkis ir ramus ir šeimininkėms, kurių nuiuuo- ti jūsų tarpe ir atsakynėt į jū nimis, o vardai auksu užra ja palata” ir rusų caro pado
sų klausimus. Su didžiausiu šyti. Upių juostos nutiestos vanotas prancūzų tautai ar
se buvo vakarienė.
kariai buvo sulaikyti, vienok išėjau.
mūsų klebonas vakare į Ra- Dabar, kad tik neparnirščiau Ačiū kleb. Vaitukaičiui ir džiaugsmu rašiau Vilniun jū iš platinos, o visų 87 depar- timų jai sąjungai tarp rusų ir
Da apie parap. bazarų.
'p-loi Neveliūtei už surengimų sų linkėjimus, kad jie būtų tamentų sienos nusodintos žvil (prancūzų pažymėti.
žančiaus pamaldas atvyko.1 tos dienos, gruodžio 15 d.
Brighton Parke, programos ir sveiki, laimingi ir jei norės
Baltrukas.
Rašydamas apie parapijo’s Bažnyčioj buvo susirenku vos
prakalbų, vakarienės, nuveži kendžių, tai tegul jums para
bazarų, pažymėjau kalkiniuos keli žmonės. Visi sakė, kad
mų ir parvežimų. Taipgi ačiuo- šo ir jus vėl susilaikysit nuo
PADĖKOS ŽODIS.
Veiklesnius narius, žinoma, šiandie neatvažiuos, vienok
Į ju programos rengėjui p. p. gardumynų ir vėl paaukosit
ne visus, nes reikėtų daug atvažiavo ir, įėjęs į svetainę,
lietuvių Kudirkai ir dalyviams p. p. jiems.
vietos užimti.
> ! linksmas paklausė, ar visi da Vardu Vilniaus
Prie progos noriu paminėti Racine gyvi. Mes klausėm, našlaičių, pusnašlaičių ir be K. Svenciskiui, J. Kareivai,
Ačiū seselėms Kazimierieir musų klebonų, kuri visi my kaip klebonas nebijojai to turčių moksleivių, tariu vi C. Klemaitei, A. Stakenaitei tėms, tos mokyklos mokyto
li ir gerbia. Aš čia neminėsiu kiam ore važiuoti, jis atsakė: siems aukojusiems širdingiau ir O. Skiriutei.
joms. Tai jūsų rūpesčiais to
Ačiuoju kun. Bičkauskiui kia gausi auka surinkta. Tik
jo nuopelnų, padarytų parapi “Ko aš bijosiu, juk ne vienas si ačiū. Savo aukomis davėte
Labdarių už nuvežimų Indiana Harbor sesutės moka į. vaikų širdis įjai, tik pasakysiu prie kokių gatvekarių važiavau: važiavo l ietuvių Centro
draugijai
galimybės
valgydint
ir atgal, surengimų prakalbų, skiepit Dievo, tėvynės ir arti
motormanas ir konduktoris”.
aplinkybių jis darbuojasi.
Mes Racine neturime klebo (ial neužilgo ir mes pasta vaikus ne atsvertomis porci- būtų ir užlaikymų.
mo meilę. Valio, sesutės, Kanijos, tat klebonas, kaipo val tysime klebonijų, tada nerei jomis, bet tiek, kiek jie suval Ačiū p. p. Vilčauakams, zimierietėal Ilgiausių metų.
dytojas dviejų parapijų, gyve kės klebonui važinėti. Vienok, go kuomi jų sveikatos stovis Springiielde, už jų širdingu- Ačiū Roselando Šv. Onos ir
na Milwaukee, nes ten yra kol viskas tas bus, lai Dievas pagerėjo ir geriau mokinasi, mų, užlaikymų ir vežiojimą Labdarių draugijai.
klebonija. Turi važinėti gatve- duoda sveikatos mūsų myli- (Dr. Alseika net savo “ Vil- po biznierius.
Ačiuoju visiems springfiel- Valio, visi aukotojai, gyvuo
kariu, nes Racinų nuo Milwau mani klebonui kun. A. Balins- niaus Šviesoje” apie tai padiečianis už jų širdingų' atsi- kit ilgiausius metus.
kee skiria 26 mylios, ir, kiek kiui, kad ir toliau taip ne rašė).
E. Vileiišenė,
Pamatyk pas
man žinoma, važiuodamas Ra- nuilstančiai darbuotus Dievo Ačiuoju klebonams už leidi nešimų prie vilniečių. Jus, bū
mų surengti svetainėje pra dami be darbo, arba mažai už Vilniečių našlaičių ir beturčių
cinan arba iš Racino turi eiti garbei ir žmonių naudai.
moksleivių atstovė.
B. V.
kalbų ir raginimų parapijo- dirbdami, visi aukojote. Jūsų
iki gatvėkario 7 blokus. Gatnų neatsakyt aukojus.
.širdingai duotieji 25c., ir 50c.,
vekaris eina sykį į valandų ir
Ačiū p. Gedvilai už suren-Įgaliu sakyt lygūs turtuolių Brangiausias žemėlapis, ko
žiūrėkit, kaip reikia dabotis
girnų prakalbai programos, 100 dol. Niekuomet neužmir ks tik pasaulyje yra, randasi
nepasivėlinti.
Pavėlavimas,
nuvežimų, AVest Pullman ir šiu lietuvių Springfielde.
3417 S. HALSTED ST.
Luvro muzėjuje, Paryžiuje.
reiškia, kad Racine Mišių ne
L. R. K. S. A. 13 kuopa no atgal, nesigailėjusiam lėšų., su
Labiau ačiuoju jums šv. Tai yra Prancūzijos žemlapis
bus. O visi žinome, kaip ma
minuoja 13 kp. narį Dr. Juo įrengusiam vakarienę progra Jurgio parapijos mokinės ir
lonu laukti gatvekaris ant gat
zapų Benešunų į Centro Pil- mos dalyviams ir man.
į mokiniai už jūsų gausių au
vės kampo, ypač kada šalta,
domųjį Komitetų. Taip-gi ma-;
vėjas, lietus ar sniegas.
loniai kviečiame kitas kuopas i
Atvažiavęs Racinan turi im
ir pavienius narius paremti Į
ti da miesto gatvekarį, kuris
mūsų kandidatų savo balsais. \
už trijų blokų eina pro baž
Dr. J. Benešunas būdamas i
nyčių.
studentu kelis metus buvo
Per 30 metų
Taigi, matote, gerb. “Drau
kuopos raštininkas ir daug
go” skaitytojai, kokiose ap
darbavosi mūsų garbingos or
Dabar Victor Turi Geriausį Radio
linkybėse mūsų klebonas turi
ganizacijos gerovei, taip-pat ir
darbuotis. Ir darbuojas taip
Victor dezaino, Victor darbo
toliau žada darbuotis.
mūsų parapijoj jau septintas
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
Komitetas
Modernizuotas circuit, pritai
metas. Nėra atsitikimo, kad
Antanas Mažeikas,
kintas prie šių dienų broadAteinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kg
būt neatvažiavęs Mišioms arba
castinimo ir radio reguliacijų.
Juozas Budelis.
kitokiam reikale pašaukus te
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Naujas Victor electro-dynalefonu. Jo nesulaiko nei di
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai
matomas, superautomatinis tudžiausias šaltis, nei audros,
ninimas,
išimtinai Victor.
nei sniegas, nei lietus. Visa
Dešimt radiotronų. Nesuskai
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvų, kad gau
dos sakytu laiku pribūva. Jau senai, kai Cicero buvo
toma daugybė naujų pageri
Bus žmonių, ar ne, jis yra, sulošta gražus, juokingas vei
nimų. Trys nnits, visos užda
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą”.
rytos, išimamos, perkeliamos
linksmas, smagus, su visais kalas.
ir greitai sudedamos. Nau
kalbasi.
- Vienų vakarų einant man
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
jas gražus ir parankus kabine
Metai atgal, kada buvo Ra pro šalį išgirdau trukšmų Šv.
tas. Veikimas kokio dar negir
čekiais ir telergamomis.
cine didelė viesulą, daug me- Antano parapijos svetainėje.
dėjote. PA SI KLAUSKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
Sustojau ir neiškenčiau neįkišučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis—
♦
šęs savo nosės.
gražiai pritaikinti venirai, 38% colių augščio, 27 colių
PILNAS EGZAMINAS
Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai.
platumo ir 16% colio storumo.
Žiuriu, p. “Bajoras Gaidys”
18.00 TIKTAI 15.00
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
kad šokina, tai šokina žydelį
ryto iki 8 vai. vakare.
8PKCIALISTA.H
Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamų.
Šniuilų. O vargšas žydelis,
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas koki
kad plaukia, kad plaukia.
VITAK - ELSNIC CO.
nepatyrių Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
Klausiu
vienos iš moterėlių,
Jums kenkia, ar kur skauda, bet
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471
pasakys pats, po pilno lflsgiamikas čia bus, kų tas žydelio
navimo. Jus sutaupysit laiką Ir
Atdara Utarninke, Ketvergo ir Subatos vakarais
plaukimas ant grindų reiškia.
pinigus. Daugelis
kitą daktarą
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
Man atsako: “Tamsta ateik
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumą.
gruodžio 15 d. į šių svetainę
Mano Kadio — Scope — Hagg*..
2334 So. Oakley Avenue,
\
Chicago, IU
ir pamatysi. Bus Gaidys ir
X-Ray RoeDtgeno Aparatas Ir vi
Tyros, Aiškios, Sveikos
si* kas bakteriologiškas egzamina
Gaidienė, žydas Šmuila. Ok,
vimas kraujo atidengs man Jūsų
ORAlICg AKT©
tikras negeroves, ir jeigu aS pa
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
sako, ta panelė Gražiniutė!
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Yra didelis turtas
Juoko bus tiek, o tiek”.
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip
Murinę vaJo, Švelnina gaivina
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
• Kita panelė tuojau prie
be pavojaus. Jus Ją pamėgsi te
ligą skilvio, žarną. Inkstą, o-loa
Knyga “Eye tave” arba “Eye
kraujo, nervą. Širdies, renmattemanęs pribėgo ir sako: “Po
Beauty” ant pareikalavimo.
mo. kirminą, uždegimo žarną, sil
Muri«.Co..Dp<.
pną plaučlą. arba jeigu turit ko
nuli pirk nuo manęs bilietų

RACINE, WIS.~

JOS. F. BUDRIK.

BALTIMORE, MD.

Geriausi Pasauly Fonografai

Ine.

Kalėdos Netoli!

CICERO, m,

I

DRAUGAS PUB. CO.

kią
užsisenėjuslą,
(atkerėjusią,
chronišką
ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatldėllokit neatėie pas mana.

DB. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
inėjlmas Rūmas ISIS
lt W JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos; Nuo lt ryto iki
1 po pietą. Vakarais nuo B iki T
Nedėliomis nuo lt ryto iki 1
po pietą.

FLIT
Naikina Muses, Uodus ir
Kitokius Namų
Vabalus.

There Mušt be Something Wrcng With the Song

TUBBY
'StEV.SAM, I W ROTE. A
SeRNADE TO SlNG UNDER
MYCOOSlM PATCICIAŠ
VJIMDOVU- IP YOU IMANT ME

totell'eb vm siMfiuir
FOR YOU, VT'LL COS.T You )
TEN CBNTS, iP YOU DON'TJ
PAY l'LL SlNG IT FOR
,
YOUR RtVAų JOEY MOORgJ

LET ME HEAR
StoO GINO IT

M

ALlCiCHT, ANO
RE S G R. t TO
TfcLL PATRlClA
TOU'RE BATTING
FOR

slOEV MOORE’

3
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“StiftCo” pavyktų it Ras atsi gruodžio 1 d. numeriu ir bai- Re* Te’-

C H I

Midway 66ii

DR. R. G. GUPLER

giant su gruodžio 24 d. nu
Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Tel. Vlctory ««87
I
Kiną n.
meriu. Organizacija paskyrė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. tr Res. Tel. Hemlock 2374
gerai žinomą fotografistą, ku- ( Oakley Avenue lr 24-tas Street
BRIGHTON PARK ŽINUTES ttetiBį susirinkimą, 2‘ <L gruoTelef.
Canal
1713-0241
________
Idžie, šv. Mykolo parapijos
* “ruod*io 9 * vargonin- ris bus gatvėeje ir kas dieną
2 Iki 4 p. p. Panedėllais
PrieS adventą gerb. kuft. 'svetainėj; Perskaičius pereito ko ^elbininkė p-lė B. Pa- nuims po vieną fotografiją Valandos:
Ofiso Valandos; 9 Iki 11. 1 Iki •
lr Ketvergals vakare
dieną, lr C:30 Iki 9:30 vakare
Pr. Vaitukaitis moterystės
susirtakirtH* flšfcbtonus ir po J^^naite pradėjo su plotke- pradedant gruodžio 2 d.
3122 8. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
kramento ryžiu surišo E. VyS- ligonių laikytojų raportu, sė- ^niĮs
x awluette
Apielinkę kurių šis vajus Res. tel. Van Buren 6868
BS04 8. ARTESLAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Cbicago. III.
niauska su K. Remeikai!* ir kė W metaaftf? vak*y&6s rin- Paiko katahkų- naniuspaliečia randasi ant Halsted
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 3-0 po
Street, tarpe 32 ir 37 gatvės.1
Juozą šėdj su E. šlaustaite. kimas. Petrui Sriubai atsisar
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak.
PAVEIKSIU VAJUS
Šventadieniais pagal sutarima.
Kad
užtikrinus
jog
paveikslas
1
Linkime jaunom porelėm kius nuo pirmininko vietos,
GYDYTOJAS
Ut
CHIRURGAS
bridgEpčėte
tikrai buvo nuimtas gatvėje, Kulte 100 157* Mihvaukee Avė.
laimingo gyvenimo naujame jo vieton išrinktas Pranas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 0764
Tel. Brunsvrlck 0624
Republic 0460
Moteris
gaus
$5
kas
dieną.
fotografija apart laimėtojos
Maskolaitis, į vice-pirminmkuS
luome.
tSVvli Ofisas 2403 W. 63 Street
Central District Business parodys vietą, kur nuimtas ir |
pateko Jonas Ramoška, per
Kertė So. Western Avenue
Apgaudinėja žmones.
Tel. Prospect 1028
!po
Si^r’kZbnik.jr”"mkraS. dan« met« buT«s Sios **“«> Men’s M'K:u'iza':i-ia laik“ sv“r arti stovinčius žmones.
......
I
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Del tolesnių informacijų ga- != ----- ■
~ ■ — ■ -■ —Į
jos pirmininku.
Visi kiti Vai- bų susirinkimą, kuriame buGYDYTOJAS,
Tel. Canal 2330
Šiais ____
parapijos,
eina per na
CHIRURGAS
| Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. ▼.
dyboė nariai pasiliko tie pa- vo nutarta sudaryti tinkamą lite kreiptis į kiekvieną biznio ofiso Tel. Canal 2118
Namų Te*. Lafayette 009S
mus kas koks apgaudinėtojas
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimą
tyg.
planą paakstinti Kalėdų šven- įstaigą ant Halsted Street, kukunigiškais rūbais apsirėdęs.
Gydo staigias lr chroniškas ilgas
vyrų, moterų lr valkų
Lietuviai katalikai būkite at Po rinkimų, išduota įvairūs čių pirkėjas, kad jos pirktų rioj rasis paveikslas arba tam
Ofiso Tel. Victory 4898
raportai, kaip tai iš draugijos savo tavorą Halsted Street!tikra iškaba,
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
DARO OPERACIJAS
sargūs ir neduokite savęs iš
OFISAS
Komitetas
susidedantis
is
i
metinio
baliaus,
kuris
atnešė
krautuvėse.
naudoti.
Ligonius priima kasdieną nno
nemaža pelno, iš Federacijos^
Organizacia pa galios, sudarė organizacijos pirm. Henry 1900 S. HALSTED STREET
pietų iki 8 vai. vakaro.
Žmonės kalba, kad tasai
NAMAI:
Nedėliomis ir seredomis tik
Marijonų Kolegios, Labdarių galutiną planą, kuris skiria še- Beck, pp. Harrv Poticha, Fred [
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
“kunigužis” sakos esąs įga
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moteriškų, Vyrlikų
Seimo ir kiti.
^ias 'pinigines dovanas po $5 Kobick ir A. D. Laulakio, ne-.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas ir Laboratorija
liotas Kardinolo rinkti aukas
Taip pat susirinkimas nuta- Avienai moterei, kurios pa- senai turėjo susirinkimą Cen-1 valandos; prieš pietus pagal sutartiIr X-RAY
Ofisas 3102 So. Halstel St. Cbicago
kokiems neva našlaičiams. Bet
« padaryti po Kalėdų balių, veikslas bus Patalpintas Bri- tral District Progress rasti-1 Namuose 2-4 po piet, ofise 0-8 v. v.
arti Slst Street
2130 WEST 22nd STREET
raporteris tikrai žino, kad
CHICAGO
per kurį bus duodami garbės dS«POT‘o apielinkės laikrašty, nėję ir užbaigė planus minėto
VALANDOS:
1—3
po
piet,
jokis lietuvių katalikų kuni
7-8
vak.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
Paveikslų
Vajaus
pasisekimui.
1
Tel.
Hemlock
8161
žiedai tiems nariams, kurie ne
^be Central District Pro
gas panašiems dalykams auku
10-12.
Tel. Lafayette 5798
ginė pašelpos per dešimtį me- Sress”' Vienas Paveikslas bus
Chicagoje nerenka ir įgalioji
PRANEŠIMAS
kas
savaitė
tų. Baliui ruošti išrinko ko- Pa‘alPb'tas
per
OFISAI:
mo neturi. Taigi, tasai žmoge
šešias
savaitės,
pradedant
su
1446 S. 49 Ct
2924 Washlngton
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
misiją
kad
tinkamai
viską
1
pri

lis nėra katalikų kunigas.
10-12, 2-4. 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2485 West 69 Street
ruoštų.
Tel.
Cicero
662
Tel.
Kedzie 2450-2451 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Raporteris.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

lankiusieji džiaugtųsi.

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

Sa-

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAMUS

OR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

Korespondentas.
IS SV. CECILIJOS DR-JOS

Vyrai ir moterys
viršaus 50 mėty
amžiaus

atidarė antrą ofišą (su Dr. Laurai
čiu — ’'iršuj Belskio-Ilakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Itd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 19 30.
•
Senas ofisas toj
pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo f
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 !
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. 4—9
v, v. Nedėlioj susitarus.

DR. S. A. DOWIAT

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo

Gydytojas Ir Chirurgas
Pereitą trečiadienį turėjo
VEIKIMO.
REZIDENCIJA
įvykti Vyčių 5 kuopos pusme
NedėlionAs
4729 W. 13 PI.
Tel.
Cicero
2888
Susitarus
tinis
susirinkimas,
bet,
iš
North Side. — Draugija po
Išrodo ir jaučiasi 20 metų
4910
So.
Michigan
Avenue
globa Šv. Cecilijos laikė pus- priežasties “Draugo” koncer- jaunesniais įdėję žiedų jau
Tel. Kenwood 5107
Fhone Armitage 2822
to per radio, neįvyko. Kitas nystės i sustingusius muskususirinkimas bus šaukiamas
los ir sąnarius.
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
atvoraiai
Tel. Wentworth 3000
penktadieny, 13 d. gruodžio
6 iki 8 vai. vak. apart
Sustingimas: A, Ui pasakyta
Rez.
T^.
Stewart
8191
i
šventadienio
ir ketvirtadienj0
rti.
1145 MIL1VAUKEE AVENUE
pasaka apsireiškiančio seno am-

A. L. DAVIDONIS, M. D.

pagal

sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
X — Spinduliai

Oflaaa 2201 West 22nd Street
Cor. so. Leavitt St. Tel. Canal 6222
i Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — S St 7 — 4 v.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Seredos vakare uždaryta

DR. W. F. KALISZ

A. A. OLIS

ADVOKATAS

Grubia 1 A Vyčių

' žiaus. Nė vienas vyras ar moteris
dramos
l^JS’3.j

DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas
ratelis suvaidino gražų veika- tingę ir muskulus pradeda skauMoterims neišsimeluosi”. dėtl įr ?dti nuo raaziausl°
** 6558 SO. HALSTED STREET
• 1 ,
.r
v tempimo.
Visi vaidylos išpildė savo uz- Bet nenusiminkit — jus tunte Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
duotis labai gerai. Žmonių pri išbandytą ir patikrintą draugą, tai
- .
• -r patikimąjį Pain-Expelleri su InOfiso lr R#s. Tel. Boulevard 5911
sirinko nemaizai. Matėsi ir is
vaisbaženkliu. Išbandytas
kitų kolonijų.
i delto, kad šis galingas Linimen-

11 So. La Šalie St., Rootn 1701
T«> Randolfk 0331-0332 VaL 9-6
Vakarais
vr- 8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
7-0 vai. vak. apart Panedėlio ir
...
Pėtnyčios

ĮOHN B. BORDEN

tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas
Gruodžio lo d. Marijonų dėlto, kad niekuomet nesuvylė
(Jotui Maydzhnnas Borden)
vietinis skyrius ruošia didenepalengvindamas visokių
ADVOKATAS
.
, , •
skausmų, kaip tat Neuralgijos,
105 W. Adams St. Rm. 2117 Ij Vakarą su labai gražia pro- Neuraičio, Reumatizmo, Galvos
gmina ir išlaimėjimu. Visi nu- Skaudėjimo ir t. t.
TetephoaV Randolph #797
....
... . ,
.v
i.l Pain-Expelleris su Inkaro vaissipirkite tikietus įs anksto, 1 baįenkiiu tuojaus išima skaude2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
tai turėsite progos laimėti $5 jiiną
girgždančių
_ ir sustingimą
_ir muskulų,iš kaip
. /.I.r* z.
Telephaae Roosevelt 9090
sąnarių
niekas
■sarto: 8 Ik* 9 ryte Tel. Repub. 960« auksu arba auksinę plunksĮeitas to nepadarys!
ną.
Bijunėlis.
Nusipirkite bonką (tik 35c. ar
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo
ATGIJO.
panaudokite Pain-Expelleri sulig
LIETUVIS ADVOKATAS
nurodymų. Rytmety atsikelsite
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus
Marąuette Park. — Tiesa, Juoksitės net iš tokios minties,
2221 West 22nd Street
senai buvo girdėt iš Marąue kad buk senstatė. Apgr.—No. 90A
Arti Leavitt Street

DR. A. J, BERTASH

3464 80. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res 8201 8 VVALLACE STREET

tte Parko Vyčių 112 kuopos
veikimo. Dabar, pasidarbavi
Valandos 9 ryto, iki 8:00 Vi
mu p. B. Krivicko, kuopa Vėl
kare. Seredemis ir Pėtnyčioatgijo.
mis nuo 9 iki 6.
Susirinkime, laikytame gr
uodžio 3 d., išrinkta valdyba,
į kurią įėjo šie: pirm. — p:
Lapinskas, vico-pirm. — p-lė
(Juozas J. Grišius)
B. Vaitkiutė, nut. rašt. —
ADVOKATAS
p-lė B. Paliliunaitė, fin. rašt.
4031 S. Ashland Avė. (2 lubos) — p. V. Jonaitis, iždo globė
Telef. MauloVard 1894
jas — p. B. Krivickas, mar
RESIDENCIJA:
8618 So. Rockvreil Street
šalka — p. M. Žičkus. Taip-gi
Telef Republto 9799
išrinkta “entertainment” ko
misija, kuri darbuosis nariams
pateikti “good
time” jų
ADVOKATAS.
“sočiai” susirinkimuose, ku
52 East 107th Street
rie bus kas trečią antradienį
Kampu Michigan Avė.
1
kiekvieno mėnesio. O “busi
Tel. Pullman B980 lr 6377
ness” susirinkimai bus laiko
Miesto Ofise Paged Sutarti:
mi kas pirmą antradienį.
127
Dearborn Street
Rooms 928 ir 936
Naujas kuopos pirmininkas
Tel. Franklin 4177
savo gyva kalba sukėlė na
riuose norą sutartinai dirbti,
Telonbono Central <928
kad
pudarius
ateinan
čius metus vienus sėkmin
giausių šios kuopos.
advokatai
Gruodžio 13 d., 8 vai. valt
114 North LaSalle Street
kuopa rengia “Buneo Party”
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:80 Iki 6 vai. vak.
ooal Office: 1900 So. Union Ava parapijos svetainėje. Komisi
Tel. Roosevelt 8719
ja deda daug pastangų, kad
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

JOSEPH J. GRISH

J. P. WAITGHUS

N.

F. W, CHERNAUCKAS

Nedėlioj pagal sutartj

OPTEMITRISTAI
Tel. Canal 9267 Res. Prospect 6869

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirėnku akinius

DENTISTAI

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. DIKSELIS

Gydytojas ir Chirurgą*

Ofisas:

Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

18*1 SOUTH HALSTED 8T.

DENTISTAS

2045 WEST 35th ST.

Rezidencija 6690 S. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto iki S po pietų

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Blvd. 9459

8 iki 8:89 vakare

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

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Vlctory 6279

Perkėlė

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS AKIŲ

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

2-ras Ofisas 4191 Archer avė.
Tel.

Lafayette

5820

Išėjo Iš Spaudos Nauja
I^C, n y
<4 s

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sines tobulybes. 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:

HDRAUGO” KNYGYNAS
23>4 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Avės
SPEClJAUSTAS
Džiovų, Moterų tf Vyrų Ligų
VM.: ryte nuo 19—12 nuo 2—4 *•
plOtų: 7—9:94 vakaro
NedėllomlO 19 iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2989

LIETUVIS DENTISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

savo

Office Boulevard 7042

SPECIALISTAS

JOHN KUGHINSKAS
Telefone* Canal 2552

v.

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą
kuris
eatl priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis. nulmu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

Tel. Boulevard

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

1401

1 OR. V. A. ŠIMKUS
i Gydytojas,

Chirurgas

lr

Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

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

Valandos:

Nuo 2 — 4 p.
7—9 vakare

p.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos- vaikučiams.
Tel. Brunswick 0624
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikymo akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. HERZMAN

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avenue
Valandos; 9-12,
1-5,
6-8:30

Sekmadieniais

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per I*
metui kaipo patyrpa gydytojaa, chi

trečiadieniais

lr

pagal sustarimą

rurgas ir akušerio.
Gydo staigias
ir chroniškas 11gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisus.

Tel. Lafayette 5820

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 platų |>

Boulevard 7689
Rea

Hemlock

nuo < Iki 7:10 vai. vakara
7691 Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Ohore
2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

1801 South Ashland Avenue

Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Pastebėklt m*no Iškabas
LIETUVE DENTIHTfc
Valandos nuo 9:29 ryto iki 1:80 va
X-Ray
karo. beredomls nuo 9:89 Iki 11 v.
2137 S. CICERO. AV. CICERO, ILL.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
Valaitoos: U 12 A M. 3 6. 7 9 I>. 14.
valandų Room 8.
Pboaa Caaal 9118

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgą*
4631 SO. ASHLAND

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

i

Tročladlepa

pagal

rutartma

AtB.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel: Pieša 91Š9

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo 1 iki 1 po pietų,__ X. 1

#

Antradienis, Gruod. 10, 1929

O R A' U O A 5

c

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius
Patarnauja laidotu- I
vėso kuopigiausia. Ttei
kale meldžiu atsišauk- ;
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel.

Roosevelt 2515
Arba 2510

BALSAI DEL “DRAUGO" IR PEOPLES FURNITURE i“DRAUGO" KALENDORIAI KALĖDOS JAU ČIA PAT
GO. KONCERTŲ PER RADIO
Kalėdos jau visai netoli ir
1930 m. yra nepaprastai
grasūs. Siųskite į. Lietuvą jį tos malonios šventės ženklai
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais dovanų, giminėms. Vieno ka-1 matomi ir ūpas jaučiamas visur.
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
lendoriaus kaina 25c.
O kas užsako giminėms
Žmonės pakilaus kalėdinio
trečiadienio kad lik galėtume “Draugą” kalendorių jiems
Gerb. “Draugo” Red.
ūpo pagauti sveikina artimuo
Ir Peoples Furniture Co. išgirsti tų įspūdingų progra siunčiame dovanai,
sius per šraižias pritaikintas
Labai mums malonu klau mų.
ir'tiiniruji i

syti lietuviškų programų per Linkime didžiausių sėkmių
radio kas trečiadienio vaka dienraščiui “Draugui” ir Pcoples Furniture Co.
rų.
Simpatiškas —
Bažkią šeimyna.
Lauksim kito trečiadienio,
Mandagus
—t
kad išgirdus gražių dainelių.
Geresnis ir Piges
Jos Liutkus. Gentleinen:
nis už kitų patar-’
Fumbling idly with tlie dials
navimas.
Didžiai Gerb. “Draugo” Red.: of tlie radio, I thought I lieard
Nuoširdžiai sveikinu dien a familiar tune, I turued tlie
raštį “Draugų” ir Peoples dial *back. You oan imagine
Furniture Co. už tokių puikių the shock and pleasant sur
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:
programų pereitų trečiadienį, prise, when at the end of the
4605-07 So. Hermitage Avė. gruodžio 4, kuris paliko mums number, I heard a voice in
Tel. Yards 1741 ir 1742
that beloved tongue announneišdildomų įspūdį.
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Didžiausį dėkingumų reiš cing that stveet remembered
song, “Tekėjo saulelė”, hy
SKYRIUS
kiame “Dainos” chorui.
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero f794
Duetas labai jausmingai at Šimkus.
The Knights of Lithuania
SKYRIUS
liktas p. Balsio ir Benaičio.
S201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201
Pageidaujame kad “Dai “Dainos” clioir certainly de
nos” choras su savo solistais serte a good word for the
way the songs were rendered.
da nors sykį dainuotų.
Meldžiame, kad orkestrą Mueh credit should be given
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
tlie well known director, Mr.
sugrotų keletu dainų.
GHICAGOJE.
laidotuvėse
pa
nesvoMes čia visi labai laukiame Pocius. ‘ ‘ Bernužėli
tarnauju
geriausia
liok” lias ahvays been one of
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
my favorites, bnt nobody else
sau prie arabų 18I.
J.
ZOLP
dlrbirstės.
can render it better, or whoOFJSA8
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ever I heard render it, as Mr.
4(8
West
18
St.
VEDĖJAS
Tel.
Canal
8174
Medonis. 1 am glad and proud
SKYRIUS:
8238
1650 Weat 46th Street
So. Halsted Street
to see the Litliuanians taking
Tel. Vlctory 4088
Kampas 46th lr Paulina Sts.
tlieir own plaee in this wonTel. Blvd. 6203
derfnl city of apportunities;
Phone Boulevard 4139
Nubudimo valandoje
kreipkitės
2314 W. 23rd Plaee
Chicago, III.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. F. RADZIUS

A. MASALSKIS

prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai.
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

GRABORIUS
Kasų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymui
•kyrių.

Nauja, graži
plyčia dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING

P.

ke

CO.

B. Hadley I,ic.
Koplyčia Dykai

TlO West 18th Street
3161

Canal

3307 Anbnrn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes šutei- _______________________
klam manda
gų, draugišku
patarnavimą

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIUb
Ofisas:
4099 8. MARSHF1ELD AVENU*
Tel. Boulevard 9277

PatamavimaH
visose Chica
gos dalyse lr
prlemiesčuose
Grabai
pigiai
_
h r,
z J
OFISAS
8238 South
Halsted St
Vlctory 40 8 R
8ft>
4424

So.

A. j" A
VINCENTAS
VENCKUS
Mirė Gruodžio 7, 1929 m. 11
vai. ryte. 18 metų amžiaus.
A. a. Vincentas Venckus gi
mė Gruodžio 2, 1911 m. Chi
cago, 111.
Paliko dideliame nuliudime
motiną
Petronėlę,
po tėvais
Budraitf, pats'į Juozapą Sku
čą, seserį Onų ir brolį Anta
ną ir gimines.
Kūnas pašai votas Eudeikio
koplyčioje, 4fP5 S. Hermltag •
Avė,
,
Laidotuvės įvyks At:
nyje, Gruodžio 10, 193f l.'i na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv.
Kryžiaus jin r. bažnyčių-., kirt-irj
vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nubudę: Motina,
Sesuo ir Brolis.

Vlrglnla

M.

129S

f

A. + A

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel, Roosevelt 7532

J. Lulevičiu3
GRABORIUS IR
RAUKAM UOTOJAS
Tatarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka kop'yčla veltui.

3103 S. Halsted
Rt. Chicago, IU.
Tel. Vlctory 1118

PETRAS RUPŠIS
mirė gruodžio 9. 1929 m., 2:30
vai. ryto. 43 mitų amžiaus. Ki
lo iš Kauno
Ited.,
Raseinių
Apskričio, Judrėnų
Parap. Ir
Kaimo. Amerikoje išgyvena 26
melus.

Paliko dideliame
nubudime
3 brolius: Juozapą, Antaną ir
Kazimierą, seserį Oną ir gi
mines Amerikoje, o Lietuvoje
3 seseris.

Kūnas pašarvotas 1239 So.
51 Ct. Cicero, III. laidotuvės
įvyks Ketverge,
gruodžio 12,
1929. Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas J šv. Antano par. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulingos
pamaldus už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas | šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Broliai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėms
Eudeikis.

patarnauja grab.

Yards

1741.

PRANCIŠKUS
STANKEVIČIA
mirė po sunkios ir ilgos ligos
gruod. 9, 1929 gi., 5 vai. ryt.
51 metų amžiaus KEo iš Ma
rijampolės Apskr., Prienų Par.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko
dideliame nubudime
moterį Uršulę po tėvais Kromelalte, 2 dukterį Magdeleną Lr
Prancišką, 2 žentu J. Wlchman
Ir Antan Einikį, 2 sunu Anta
ną ir Pranciškų, marčią Pran
cišką. brolį Motiejų ir brolienę
Petronėlę ir gimines.
Kūnas pašarvotas Eudeikio
koplyčioj, 4605 So. Hermitage
Avė. laidotuvės įvyks seredoj
gruodžio 11. Iš koplyčios 8
vaJ. bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po piimaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Moteris, Dukterys, Suna t, Žen
tai,

Martį, Brolis. Brolienė
Ir Giminės.

laidotuvėms
FhidelUs,

patarnauja grab.

Tania 1741.

atvirutės ir teikia vieni ki
SUGAIŠO Iš LIETUVOS. tiems dovanų. Šie kalėdiniai
papročiai yra geri, sveikini
Baltic America Line laivu mai ir dovanos yra geras
“Estonia” iš Lietuvos sugrį daiktas.
žo Amerikon Monika Pezulienėr> Bronė Vaišvilienė su Savo skaitytojams ir rėmė
vaiku, Joana Lengvinaitienė jams primename, jog “Drau
su vaiku, Juozas Černiauskas, go” ofise turime įvairių gra
Elena Bernotavičaitė, Emilija žių kalėdinių atvirukų. Visus
kviečiame atsilankyti ir pasi
Bernotavičaitė,
pirkti.

and radio is the best way of
advertising our nation and
people to all the world.
Kee»p up the good >\ork. We
need more broadminded peo
ple, likę members of the
Draugas Publishing Cornpany, who make tliese programs
possible, to make other nations realize just liow strong
we are.
♦
Come on! Litliuanians! Let’s
all listen in on KYW everv
AVednesday evening.
Sįncerely yours,
Agnės Boer,

(Laiškoniutė),
Rogers Park, 111.

Bridgeport. — Dr-stė

Kalėdinėms dovanoms tin
ka geros knygos. “Draugo”
ofise tokių knygų yra gausus
pasirinkimas. Visiems skaittytojains yra išsiuntinėtas
Draugo” knygyno katalogu.^
ir iš jo galima rasti patinka
mų knygų dovanoms. Pavyz
džiui Kalėdų laikui tinka
knyga “Ben Hur”, kuri kaip
sykis yra puiki apysaka iš
Kristaus laikų gyvenimo. Kai
na tik $1.50. Dovanoms tinka
puošnus Lietuvos Albumas,
kuris seniau kainavo $5.00,
o dabar tik $2.50. Tinka tam

NESTOR JOHNSONS

$1 vereios tiktai 69c.
Taipgi užlaikom įvairiausių

Geriausi iš visų "lce Skeltai” visokių
Cjg zabovų dėl valkų ir meršaižų dėl vyrų, merginų ir valkų
$7.50 varčios už ..........................
gaičių.

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
8 icpnpikėn. Tiktai .......... ................................ ................................ 95c. setas

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Setas šešių peilių ir vldelčių “Stainless Steel'’, kurių nereikia
šveisti.
i
,
Juodom Kriaunom setas ........................................................
$2.98
Baltom Kriaunom setas

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

$3.48

JOHN DERING

4414 So. Rockwell Street

Tel. Lafayette 4689

prašome kreiptis į
pat tikslui prof. kun. P. Bu niais
čio 29-tas Eucharistinis Kon (“Draugo” ofisų.
gresas, kaina $1.50 ir $1.00,
kun. Vaitukaičio Kelionė po
Del geriausios rųšies
Europą, kaina $1.50, kun,
'lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
Pauliuko Kelionės Įspūdžiai,
PRODUCTS
Olsells šviežių klaušlkairia $3.00, kun. Dr. Matulai
>lų, sviesto ir sūrių
čio Kristaus Patarimo Keliais
Wm. J. Kareiva
kaina $1.00.
Savininkas
Toliau Kalėdinėms dovano
4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889
ms tinka gintariniai daiktai
iš Lietuvos. Tokių daiktų
“Draugo” ofise randasi dide
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
lis pasirinkimas.
Vėl primename, kad turime
įvairių religinių daiktų —
3518 So. Halsted Str.
gražių rožančių, maldaknygių Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Gražiausias Teatras Chicagoj
A Hardyrare Oo., dabar perėmė visą
lietuvių ir anglų kalbose, kry biznį } savo rankas lr duos visose Mo
blsnlo šakose pirmos klesos patar
PANED. IR UTAR.
žių, medalikėlių ir tt.
navimą.
Gruodžio 9 ir 10
Su visais šios rūšies pirki
HARDWARE PAINTS
“OUR
MODERN
t i/ •av# > r
& WALL PAPER

Ramova

J. S. RAMANCIONIS

Pa
laimintos Lietuvos priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 11 d., 8 Vai. vak., Lietu
MAIDENS”
Palnters A Decoratorz
vių auditorijoj. Bus renkama
Tik suaugusiems
J. S. Ramanclonls, savininkas
valdyba 1930 m. ir turi užsi Dalyvauja Joan Cranford
3147 So. Halsted Street
Tel. Vlctory 7291
mokėti posmeTtines ir mėnesi ir kiti garsūs artistai
Savininkas
R.
Andreliunas
Vitaphone Vodevilio aktai
nes mokestis,aKAtrie ppsilikę.
Užlaikau visokių
Valdyba.
(
auksinių tr sidaKalbantieji paveikslai, dai
orlnių daiktų, vė
nos, muzika, pasaulio žinios,
liausios mados ra
Namų Statymo Kontraktorius
dio, planų rolių, Statau įvairiausius namus prieinama
“Lietuva” benas kviečia Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
rekordų
Ir t. t.
kaina.
Taisau laikrodžius
visus narius muzikantus atsi
ir muzikos Instru 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
lankyti ateinantį ketvirtadie
mentus.
Telefonas Hemlock 5526
2650
West
63rd
St,
Chicago.
nį, gruodžio 12 d., 8 vai. va
Telefonas HEMLOCK 8889
kare. Nepamirškite, kad rei
Phone Virginia 2054
MODERNIŠKAS
TEATRAS
kia išrinkti valdyba ateinan
JOSEPH VILIMAS
BRIDGEPORT KNITTING
tiems metams. Sus-mas bus
Namą Statymo
3140 So. Halsted St.
SHOP
AVoodmano svetainėj, 33 St. ir
Kontraktorius
Neriam vilnonius sveterius — sto
UT. SER. IR KET.
Lime St.
rus Ir plonus, taipgi ir vilnones pan4556 So. Rockwell Street

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M, ZIZAS

MILDA

Valdyba.

Patėvis,

laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yarils 1741.

Rockwell

ase

KALĖDINIAI BARGENAI

“Kiaušinių savaitė"

Gruodžio 10, 11, 12
“THE SATURDAY NIGHT
KID”

Naminių paukščių auginto Dalyvauja C’lara Bow. Taipgi
jai Chicagoj turėjo suvažiavi knlbančioi komedija.
mą ir išsprendė visoj šaly tu NAUJAUSIO IŠRADIMO
rėti “kiaušinių savaitę.” Tai
VITAPHONE
savaitei paskirta gegužės 1—7
Kalbantieji Paveikslai
d. •
Graži Muzika
PAIEŠKAU darbo šeimyno
je, prižiūrėti vaikus ir atlik
ti visą namų darbų. Turiu
patyrimo tame darbe. Atsi
gaukit.

PAMATYKIT

šiuos pirm

čtakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius Ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl Tel. Boulevard 0214
nėrinių ir vilnonės materijos dol
kelnių vyrams ir vaikams. AtsilanM. YUSZKA & CO.
kyklt ir įsitikrinklt musų prekių ge
PLUMBING & HEATING
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 ik! 4 po pie Kaipo lietuvis, betuviams patarnau
ju kuogeriausia
tų.
4C04 SO PAULINA STREET
Siunčiam užsakymus J kitus mlesItus.

F. SELEMONAVIČIUS
Tel. Vlctory 3486

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT

2-RI MORGIČIAI

504 W. 33y<l St. Prie Normai Avė.

negu pirksite kur kitur. 3
3-TI MORGIČIAI
A. A. Norkus, Savininkas
šmotų vėliausio styliaus sek
6% Nuošimčiai
lyčios setas, turtingai išrodan Gardus ir sveiki valgiai,
sutelkiama 1 vieną dieną.
tis, apsiūti guzikai, pleituoti greitas ir mandagus patarna Paskola
Perkama real estate kontraktua.
Mrs. PEČIUKAITIS
frontai, tikras antiąue rayon, vimas.
įnternationl Investment
4517 So. Washtenaw Avė.
vertas $350, parduosiu už
Corporation
7§0" West 31 Street
Telef. Lafayette 4113
Kapitalas
$500,000.09
$115; 1930 modelio naujas
Arti South Halsted Street
9804 SO. KEDZIE A VENIUI
screen grid elektrikinis radio,
Tel. Lafayette 0788-0719
Chicago, III.
ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ
vertas $250,
parduosiu už $75;
ą
9x12 Wilton kauras, vertas
$65, parduosiu už $25; riešu
to medžio valgomojo ir mie
s.
I Didelis pasirinkimas č’eve- gamojo kambario setai, lem
ryką vyrams, moterims ir vai pos, coxwell kėdė, indai, už
gaidos, ir t. t., viską kartu, ar
kams.
NESPEKULIUOK!
Atšilankykit pas mus musų dalimis. Privatinė rezidencija,
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
patarnavimu busite patenkinti. 8228 Maryland Avenue, lst
ant Chicagos real estate.
B. ZALESKIS, Savininkas apt., 1 blokas į rytus nuo
JOHN OUSKA 8i CO.
Cottage Grove Avė., tel. Ste2844 Wett 63rd Street
3501 West 26th Street
Telef. Prospect 6839
• wart 1875.

PRIEŠ KALĖDAS DIDELI
BARBENAI

