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163 ŽMONES ŽUVO AUDROJE 
EUROPOS PAKRAŠČIAIS

SULAMDYTA DAUGYBĖ LAIVŲ; DIDE
LI MEDŽIAGINIAI NUOSTOLIAI , r

NEPAPRASTA PRAMOGA NEW YORKO GATVĖSE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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Į Kinijos Pakraščius Ir Upes Suplaukė Karo 
' Laivai Y
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BAISENYBĖS ŠIAURINIAIS SUTRAUKIAMI J NANKIN-
EUROPOS PAKRAŠČIAIS GĄ VALSTYBIŲ KARO 

LAIVAI

VELIUONOJE STATOMAS, tarp tabako pramoninkų pa- 
VYTAUTUI PAMINKLAS į šalinti. Pasitarimai tęsėsi ke- 

. ! lias dienas ir davė teigiamus
i Veliuoniečiai myli gamtos,rezultatus. Galutinai susitarta 
groži, bet nemažiau myli įr, visais svarbiais klausimais, y- 

I gerbia dvasios galiūnus. Tg,! PatinK®i dėl kontingento, nu
osavo meilę parodyti pasiryžo i 8^a^-d° kiekvienam fabrikui, 
darbais. Štai spalių 10 d. po ;kas derybų metu sukėlė daug 
pamaldų nemaža susirinko "dicų. Sąryšy su įvykusiu su- 

• žmonių parapijinėn salėn pa. .sitarimu kilo sumanymas su
matyti dailininko-skulptoriaus /daryti naujų draugijų, kurioj 

■p. A. Šimkūno paruoštų pro-;būtU atstovaujami visi Lietu- 
jektų D. L. K. Vytauto 500 vos

163 žmonės žuvę; 69 laivai j 
sudaužyta

LONDONAS,
SHANGHAI, gr. 11. — Į 

_ 'Nankingo pašonę sutraukti
• • * ii vi • -• keletos valstybių karo laivaiSiauriniam Atlantike ir siau-,- • - *

riniais Europos pakramtais globoti ir aM™»sti ten savo 
por kelias dienas siautusi and- •žmones> Į“ «™ltacionieriai 
ra kaipir apsistojo. Tad tuo- l,u's miestą, 
jaus imtasi |>agelbos priemo-' paties Shaughajaus pakraš- 
njn ;, | «BČiais stovi daugybė karo lai-

Einant žiniomis, 163 žmo- Revoliucionieriai pasitva- 
nės žuvę ir 69 dideli laivai lk° Pulti valdžios kariuomenę 
arba nuskendę arba labai su- užėmus Nankingų, pašalin- 
lamdyti, taip kad greita pa-

gr.

gelba. jiems būtina.
Šiandie ryte audra dar siau

ti valdžių.
Tautininkų valdžios galva, 

gen. Cliiang Kai-shek, yra Na-
nkįnge. Jis turi neskaitlingų 
sau ištikimų (kariuomenę. Tu-

tė Ispanijos šiauriniais pakra
ščiais.

Europos pakraščiai užvers
ti sudaužytų laivų dalimis.
Labai nukentėję „ Britanijos,pasitraukti.iš valdžios, 
pakraščiai.

FA

tabako fabrikantai. Nau
jos draugijos Įstatymų sudar 
rymas ir apsvarstymas numa
tomas artimoj ateity. Naujos 

numatoma 
E.

m. jubiliejiniui paminklui sta
tyti. Paminklinis projektas vi
siems patiko, nes ne tik suke
lia, bet ir patenkina žmogaus Įdraugijos būstine 
žingeidumų ir puikiai atvaiz- Klaipėdoj, 
duoja genialaus K. Vytauto 
asmenybę. Todėl vienbalsiai “Dirvos” b-vė leidžia Česr

New Yorko krautuvininkai pasiskelbimui išgalvojo naują priemonę. Visa eilė ba-i nutarta pastatyti didelį pa-)]0™ ^a8”^us^°_ ^baznjtinių 
liūnu pripūsta heliumo (dujų rūšis), baliūnai kits su kitu sukabinti, pataisyta galva niinklų, o. ne paminklėlį, h-,ir lietuviškų kurinių. Ta pati 
ir štai su tuo siaubūnu jį prilaikant pereita keliomis gatvėmis. Suprantama, didžiau- tam darbui rūpintis išrinkta (bendrovė spausdina Puškino 
sios minios žiopsotojų lydėjo tą ėjimą. Siaubūnas buvo 169 pėdas ilgas. Laimė, kad jo komisija, kuri su dailininku p. (“Kapitono duktė” ir Keler- 
nepagavo smarkus vėjas.. Siaubūnas būtų nusispardęs į padanges. ą Šimkūnu sudarė sutartj ir mano romanų “Ingeborgą.”

“R.”
KUNIGAS NEGRAS GIE
DOJO MIŠIAS PROPA
GANDOS KOPLYČIOJE

CHICAGOJE
Po* H metų sugautas

1918 metais iš federalioS »
Leavenworth kalėjimo paliuo-

ROMA. — Lapkričio 11 d. 
ri vilties apsiginti. Be spren- propagandos R4mų ko ly{io.
džtamiM, mūšių jis nemano lje pamal. p.į,^ 31

Svetimų šalių atstovai at-
I siliepė į visus Nankinge gyve
nančius svetimšalius tuojaus 
apleisti miestų.

j Savo ražu revoliucionieriai 
PARYŽIUS, gr. 11. — Per, smarkiai Priež valdžių veikia 

penkias paras siaučiant bai- dar ir kitose Kinijos dalyse.

ŽMONĖS MINTIJĘ APIE 
PASAULIO PABAIGĄ

.Puidos

Kada Kinijoj užsiliepsnojo 
revoliucija, kų galima pava-

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Nuo automobilių Cook ap
skrity šįmet ligi gruodžio 10 
d. žuvo 944 žmonės.

.imasi darbo, kad paminklas 
i jubiliejaus metais būtų atida
rytas. “R.” ILLINOIS ANGLEKASIŲ 

TARPE KOVA

Apsisaugoti išnaudotojų
mirusiu^---kafdinolua, w Krr-tfcmgeftn kitų "’ PolicijfU ieško

VĖL PASMERKĖ 14 
PLEČKAITININKŲ

siai audrai Francijos pakraš
čiais, ten gyvenų žmonės bu
vo manę atėjusi pasaulio pa-klinti naminiu karu, Mandžiū- 
baiga. Seniausi žmonės nėra rijos valdžia užveda taikos 
pragyvenę ir nematę tokios! derybas su bolševistine Rusi- 
ilgos baisios audros. ja.

Per angliškų perlą.jų susi
siekimai nutraukti.

Audroje nuskendo preky
bos laivas Cbieri. 30 vyra j- 
gulos žuvo,

Francijos ir Ispanijos pa-

Iškilmingas Mišias giedojo svetimšalių jis buvo vežamas
negras kunigas iš Venezuelos, j Enis salę> Xew York, grą.
diakonu buvo kunigas olan- i Europų (deportuoti).
das, gi subfliakonu kunigas Kansas City jig jgoko ig trau.
japonas. Koplyčioje be kitų kinio ir pasįslėpė.
buvo ir šeši kardinolai. I T • ,• •Į J onus dienomis jis Chica-

ŠVEN^Ė^ PA- T"P*imtas

GELBA NUKENTĖJU- į _______
SIEMS INDO-KINIJOJ

vyrnr

TAYLORVILLE, III., gr. 
10. — Vietos ir kitų kasyklų.

—?»— ------  apylinkėse iškilo savitarpė an-
Kaunas, XI-14 (Elta). Ka- glekasių kova. Tvarkos palai- 

r o Tanko 'telsnYJtsT’anėVėŽy ši o Kymui prisiųsTa Valstybes- 1<S-

BOLŠEVIKAI KOVOJA 
KALĖDŲ ŠVENTĘ

Subombuotas barzdskučlo 
pagyvenimas

Suplaišinta bomba ties lan
gu namuose, 2166 De Kali) 
gat., kur gyvena barzdskutis 
Cb. Piazza. Tuo laiku jo ne
buvo namie. Jis lankė savo

MASKVA, gr. 11. — Bolše
vikų valdžia išanksto pradėjo 

kraščiais paplauti kai kurie į darbuotis, kad šįmet Rusijoj 
švituriai. Yra baimės, jų keli (gyventojus atitarukti nuo Ka- 
ar tik nebus nuversti. |lė<h? ir Naujų Metų šventimo.

Visoj šaly vedama plati pro
paganda prieš krikščionybę. 
Darbininkams grųsinama bau
smėmis

BUICII1T, Indo-Kinija. —
Liepos mėnesiu šias apylin
kes baisiai apnaikino vėsula, 
žinoma vardu “taifūnas.” Ka

talikų misijos ir gyventojai 
labai nukentėjo. Šventasis Tė- v ...
vas Pijus XI prisiuntė 100,000 zra“n» h«l>n,nėjfl 
lirų nukentėjusius šelpti.

NUBAUSTI UŽ KUNIGO 
UŽPUOLIMĄ

I Nuo bombos trenksmo daug 
nukentėjo skersai gatvės Šv. 
Ralisto bažnyčia, kurios lan-»

‘ gų stiklai ištrupėjo.

9 ŽUVO SU TRAUKINIU

PARYŽIUS, gr. 11. — Vė-

RANCHI, Indija. — Aš- 
Sdransta Kalėdoms‘,noni piktadariai „ž norėjimą

Prašoko 6,000 dolerių
Areštuotas Jack Ne\v, 40

kirsti, parduoti arba pirkti ntisionieruj kon. De- metq, kurs kituomet buvo
balandžio mėnesiu Wood-Davis kompanijos knyg-tros laiku nuo bėgių nusirito, _ _

Briuselio-Paryžiaus ekspresi- į eglaites. Krautuvėms uždrau- .... . . . „s traukinis arti Namuro, B«Y» paduoti visokius vaikams tel8m° kalepmu. Jų v«|zro ir pas.savtno apie (W>
’ • . - - vadas gavo 20 metų kalėjimo, dolerių.

kiti penki po 7 metus ir du Sakosi tuos pinigus prašo-

nis
Igijoj. 9 žmonės žuvo ir 48 su-' skiriamus žaislus, 
žeista.

KELIOLIKA ŽMONIŲ ŽU
VO GAISRE NEW YORKE

KRISTAUS KARALIAUS 
BAŽNYČIA KINIJOJ

po 2 metu.

NEW YORK, gr. 11. — Va- ,nila 
kar gaisras kilo trijų aukštų 
bute, kur yra Manhattan Stu- 
dios, Ine., ir kur gaminami 
kai-kurie krutomieji vaizdai.

Pirm pat kilsiant gaisrui 
bute buvę 75 asmenys.

Užgesinus gaisrų rasta 9 
lavonai. Kelių asmenų dar ne
surasta.

Kol-kas nesužinota gaisro 
priežastis.

TAIYUANFU, Sbansi, Ki- 
- St-tsion-kow pastaty

ta ir pašventinta Kristaus 
Karaliaus vardu bažnyčia, 
kuri yra pirmutinė tuo vardu 
bažnyčia Kinijoj.

Vikariate darbuojasi Pran
ciškonai.

OVIEUO, Ispanija^ gr. 11. 
— Parako dirbtuvėje įvyko 
sprogimas. 5 moterys žuvo ir 
1 sužeista.

PAŠAUKIMŲ TARP KI
NIEČIŲ NETRŪKSTA

kęs taip vadinamuųse 
šokiuose.

1 taxi n

New Yorko gubernatorius 
j Chicagoj

Vakar Chicagoj lankėsi Ncw 
Yorko valstybės" gubernato-

TSINING, Sbantung, Kini
ja. — Tsining apaštaliniam
vikariate vyskupaūja kinietis ..

. ... j rius Franklin D. Roosevelt, i-vyskupas Chang. Atidaryta’. . „ .
paruošiamoji seminarija. Tuo-Į 
jaus jon įstojo 40 auklėtinių. Į

Apaštalinis vikariatas yra 
naujas. Turi apie 20,000 tikin
čiųjų.

žymus demokratas. Pasakė 
prakalbų Commercial kliube 
ir pusiaunakčiu išvyko atgal 
į rytus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Iš po nakties nežinomo vy
ro lavonas atrastas ties 52-a 
ir Dearborn gat.

vidumiesty daug žmonių a,p- mėnesio 8, 9 ir 10 d.d. svars- riuomenė. 
gavęs išmeldęs aukų. Pasisa- tė 14 plečkaitininkų bylų: Ki-Į l§ “United Mine AVorkers 
kęs, kad jis aukas renkąs Te- sjno* Jono ir Petro Grincevi- of America” čia iškilo nau- 
vams Dominikonams iš River Norkūno, Dambrausko, ja anglekasių unija, pasivadi-
Forest. Patirta, kad Tėvai paLšiūno, Jankevičiaus, Perv- nusi “National Miners’ U- 
Dominikonai neturi ir nerei- jos> Lebedžio, Šimonies, Lau- nion.” Šiai vadovauja radi- 
kahngi jokių kolektorių. žiko, žiurlio, Žemonio ir Ma- kalai. Ši nauja unija neskait-

7Z Įckevičiaus. Visi jie buvo kai-ilinga, bet jos vadai • paskelbė
Susidaužė SU traukiniu pinami priklausę prie plečkai-, streikų. Jos nariai ima pikie- 
Douglas Park viršutinio ge- pininkų organizacijos ir veikę tuoti kasyklas ir trukdo an- 

lezinkelio elektrinis traukinis jos naudai. Teismas, isnagri-! glekasių organizacijos naria- 
ties 60 court susidaužė su pra- nėjęs bylų, pripažino kaltais ms vesti darbus.
važiuojančiu automobiliu. 6 ir pasmerkė.* Kisinų kalėti su-j Nauja unija savo streiku 
asmenys (sužeista. jikiųjų darbų kalėjime iki gy-Įstai ko reikalauja: 6 valandų

■■ ■ vos galvos, Grincevičių Jonų
PALIUOSUOTAS IŠ BOL-(— 15 metų, Norkūnų, Dam- 

ŠEVIKŲ KALĖJIMO įbrauiskų ir Palšiūnų — 8
------------ įmetus; kitus penkis —- nuo 4

VARŠAVA, gruodžio 11. —j iki 2 metų kalėti sunkiųjų da- 
Per čia iš Maskvos į Pa-(rbų kalėjime; Laužikas, Žiur- 
rjžių išvyko buvusis Afganis- 'lvs, Žemonis ir Mackevičius 
tano prekybos komisionierins išteisinti.
Franci,jai Čalungalev.

Kada Afganistano emirns 
Amanullab turėjo bėgti iš sa
vo šalies, komisionierius Ča- Į 
lungaJev buvo Maskvoje. Ne-1; 
žiūrint to, kad jis su savimi 
turėjo pasų, jis suimtas. Nuo 
jo atimta visi pinigai ir dra-!
bnžiai ir ilgus mėnesius kalė- ,lžil! or<ie"“ "Pavanoti Rygos
jime išlaikytas.

LIETUVIAI APDOVANOTI 
TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ 

ORDENU

, Ryga. XI-19 (Elta), 
dienomis latvių trijų

Šiomis
žvaigž-

lietuvių gimnazijos direkto-
Pagaliau pamosuotas kai- rius kunigas Juodvalkis ir so

po driskius.

NEPIGUS KAPŲ AP
LANKYMAS

darbo dienoje, penkių dienų 
darbo savaitėje ir 35 (dolerių 
mažiausio užmokesnio savai
tėje.

PAKLIUVO BANKOS 
PLĖŠIKAI

SHAKOPEE, Minn., gr. 11. 
— Trys plėšikai dienos laiku 
užpuolė vietos bankų, apie kų 
išanksto policijai ‘ir gyvento
jams buvo kažkaip pranešta. 
Tad priktadariams užstatyta 
spąstai. Jiems leista ineiti į 
bankų ir pagrobti 1,500 do
lerių. Visi trys pašauta ir su
imta. Pasirodė du iš St. Paul, 
Minn., ir vienas iš Chicago.

lietuvių mokytojos 
i ITatvijoj — 30 metų mokvto- 
' javinio sukaktuvių proga - - 
p. A. Buivydas.

mausiąs

AVASHINGTON, gr. 11. — 
6,730 karo motinų ir našlių 
reiškė noro aplankyti savo sū
nų ir vyrų kapus Francijoje 
1930 ir 1931. metais valstybės 
lėšomis. „Tam tikslui bus rei
kalinga virš penki milionai do|

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies lietus; tem
peratūroj atmaina neišspręsta.

PINIGŲ KURSAS
SUDARYTAS TABAKO 

SINDIKATAS

Šiomis dienomis Klaipėdoj 
buvo Lietuvos tabako fabrika
ntų suvažiavimas, kuriam tar- 

lerių, kų kongresas turi pa-|tnsi tabako sindikato sudary-
skirti. mo klausimais konkurencijai

Lietuvos 100 litų r.. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

13.98

5.23
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vai po piet

dėl to, kad tautininkai labiausia katalikų ne
mėgsta. Voldemarui puolus, visai teisingai
vertindami jo darbus, kaikurie Amerikos lie- Lc

AKMENŲ KRIKŠČIONIŲ 

KENTĖJIMAI.

Prof. Kampininkas
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tuvių laikraščiai—žinia masoniškos krypties 
— ir mūsų atstovas prancūzijai p. Klimas, 
duotame rusų juodašimčių laikraščiui paaiš
kinime, didžiausiu Voldemaro nuopelnu skai- žymi dalis Armėnijos yra 
« kov,( su klerikalizmu, arba kitaip pasakius boiževistin6s valdžios valdo- 
su katalikybe. P. Tūbelio kabinetas laikosi Jua, g-aį sovje,ų Armėnija, 
visame kame Voldemaro nustatytos politinės kaip patys boKevikai vadina 
linijos, nei kiek jai nenusidėdamas. Štai kas Toį sovietų. Armenijoj g,^cn. 
pagimdė taip vadinamu “lašinių bylų”, štai didžiuma yra krikMio. 
kas pasodino j kaltinamųjų suolų Dr. EI. nys; kata)ikai it. staZ.ia,įkįai
Draugelį, p. F. Mikšį, geriausius Lietuvos (pravoslavai). Kelinti metai 
vaikus, tiek gražiai su dideliu atsidėjimu ir kaip ,aip ki(. , telka baį. 
pasiaukojimu pasidarbavusius savo tėvynei, ki 1lmls. Kai
štai kas juos atitraukęs nuo žmonų ir mažų .
vaikelių į kalėjimą pasodino.

Kiekvienos diktatūros pamate yra asmens 
niuda Ir svetimų teisių pasisavinimas. Prie
varta ar apgavimu paėmę krašto valdžių į 
savo rankas, pamina žmonių teises, liaudį pa
daro savo vergais ir naudojimo dalykų. Vieni 
diktatorių toli nesiekia — jiems pakanka pa
tiems gerai pagyvent ir savo asmens ambici
jas patenkinti. Prie tos rūšies priklauso Len
kijos Pilsudskis ir Ispanijos — Primo de Ri
viera. Kiti nesitenkindami savo asmeniu dik
tatūros stoviu ir visas iš jos sekančias gery
bes nori perduoti savo partijai iš kartos į 
kattų, padaiyt jų paveid'ėjamą, kaip, kad 
būVo rusų carų sostas paveldėjamas. Prie to
kių priklauso — Maskvos bolševikų — Sta
lino, Italų fašistų — Mussolinio ir Lietuvos 
tautininkų — Smetonos.

Lietuvos tautininkai, norėdami amžinai 
valdyti Lietuvų, kitų pažiūrų žmones padarę 
savo beteisiais vargais, prie to tikslo eina 
trimis keliais: 1) leisdami šiam tikslui pato
gius, nors kraštui ir pražųfcingus^įstatymus, 
2) šu savo priešininkais elgdamies, kaip su 
žmonėmis esamais už Įstatymų ribų, kaipo su 
tėvynės išdavikais, nesiskaitant nei su doro
ve, nei su sąžine, nei su paprastu žmoniškumo 
jausmu ir 3) organizuodami savo gvardiją 
kaip Voldemaro “Geležinis Vilkas”, dabar 
Musteikio, o kariuomenę darydami ne krašto, 
bet partijos gynėja.

AntrU keliu eidami pirmiausia stengiasi 
tautininkai sugriauti sav'O priešininkų organi- 
feacij&s, mokyklas ir visas kitas kultūrines, e- 
k'obOmiiiės ir finansines Įstaigas. Antra, savo 
priešininkų vadus diskredituoti, pažeminti 
žmobių akyse, kad juos doroviniai palaidotų, 
feitam tikslui pasisekti jiems visos priemonės 
gebos: apšmeižti, baudžiamųjų ekspedicijų pa
siųsti, kaulbs suskaityti, jei tai valdininkas, 
feeisipų surengti, kuriam sprendimus rengia 
partijos centro komitete ir tt. ir tt. Tautinin
kų didžiausi priešininkai — katalikai. Ne 
dėlto kad jie jų aršiausi priešininkai, kad. . » i
katalikai smalkiausia tautininkus pultų, bet

Friedrich von SchiUer.

PAKAUTAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Koltiedija iš prancūzų gyvenimo. 

(Tąsa)
Kaip? Ar galėjo I^a Rocbe’as?.

SEL. Jis mane kuo biaurinusiai ap
šmeižė.

F1RM. Jis neteko savin vietos. Sėski
tės čia.

SEL. Jis nedėkingas! Taip jis man 
atsidekoja už visa gera, ką aš dėl jo esu 
padaręs. Ir dar, girdį sakėsi norįs tuo 
jums patarnauti. Bet jis jums blogai pa
sitarnavo, nes norėjo man pakenkti. Ko 
gi aš kito.noriu, kaip tik jūs.laimėk! Bet 
aš tai geriau moku, negu tas tuščiagalvis, 
jums padėti. Del to aš sugalvojau gerą 
pluną dėl jūsų. Aš žinau, kad triukšmin
gas biuro vedimas jums nepatinka. Jūs 
nenorite gyventi triukšmingame mieste.

kentėjo. Bet tikinčiųjų skai
čius, kaip patyriau' neina ma- j 

įžyn. Kada raudonieji padūkę 
gaivalai vienus krikščionis 
žudo, nužudytų vietoj pakįla Į 
kiti. Tikėjimas žmonyse jokiu 
budu nenuslopinamas.
Cerkvės griuvėsiuose.

Stačiatikių armėnų ir gru
zinų puošniausios cerkvės yra 
vieni griuvėsiai. Nemažas cer
kvių skaičius pakeista komu
nistų kliubais, ty. susirinki
mų vietomis, kitos — teatrais 
arba bolševistiniais knygy

nais. Kryžiai visur nuo bonių 
nuversti. Gi viduj atliktos bai 
senybes. Šventųjų stovyloms

tės ir važinėjat, tikrai suspen 
duotų jums visą biznį.

įvairiose Rusijos dalyse bol
ševikai krikščionis spaudžia

Dr. Draugelis, p. Mikšys ir kiti buvo ir žudo> taip įr tenai, 
kaltinami už: 1) sutarties sulaužymą, 2) vai-j Apturėta žinių, kad sovie- 
džios apgavimą, 3) valstybei nuostolių pada- jų Armėnijoj krikščionių per- 
rymą, 4) Ūk. Sąjungos protokolų suklastavi- sekiojimai yra daugiau žiau- 
mą pasinaudęjimo tikslu. Į šituos visus kalti- rsenįs, kaip kitur. Krikščio- 
nimus paimsim atsakymą iš pačios bylos, iš nįų bažnyčios išniekintos; ku-
Hudininkų parodymų ir faktinės medžiagos. ! nįgaį įr stačiatikių šventikai Čionys nevilko žiauresnių per-

1925 m. vasario 2 d. Ūkininkų Sąjunga kankinami; vienam atsitikime sekiojimų, kai kad musų lai- 
padaro sutartį su Krašto Apsaugos Ministe- vienas kunigas gyvas žemėn kais Rusijoj, kur įsiviešpata- 
rija pristatyti kariuomenei 100 tonų vietinių užkastas. ,v° Dievo ir tikėjimo priešai
lašinių. Sutarčiai išpildyti ukinin. sąjunga Bolševikų brutalumo, nega- bolševikai.
sudaro sutartis iš savo pusės su savo skyriais Įima nei įsivaizduoti. Ir vis Armėnų stačiatikių arki- 
ar su atskirais ūkininkais. Tai kaikurie betar- tai daroma vardan socializmo vyskupą Gjud črezvičaikos i

Tūlas Bevardis proletarų 
(komunistų) menininkuose no 
ri įgyvendinti keletą “obal- 
sių”, kurių tarpe vienas yra 
toksai:

Mūsų socialistų gazieta jau 
pabaigė “Lašinių skutimo by- 

Įlą”. Dabar prof. Kampininkas 
siūlo sninteresavuotiems pa
ieškoti Chieagoj Jamonto II, 
kuris pridėtų tęsti pirmojo 
nabašninko bylą, t. y. kaip 
dabartinis tos gazietos bosas 
skuto ir skuta bendrovę, šėri- 
ninkus ir spaustuvės darbi
ninkus.

“Mažiau puošnių ‘dresių’, 
nudaužytos kojos arba rankos!su ilgais skvernais švarkų ir
ir galvos.

Diokletijaus laikais Rrikš-
kelnių su “lempasais

Nors sykį susiprastą. Ištik
iu jų keista, kai “tavorščiai” 
ir “tavorškos” susėję kelnė
se su “lempasais” ir puoš
niose dresėse dainuoja: “Pa- 
kilkitn varguoliai” Ar taip 
pasipuošus dailu revuliucio- 
inieriškos dainos dainuoti? jo

Sandarietis Švitra juokiasi 
saviškiams, kad Roselando 
komunistai, ‘ ‘ sienomis pradė
jo laipioti”.

Nesijuokit! Visi mūsų lais
vamaniai tiki savo tėvo Šliupo 
teorijai (išgalvojimui), jog 
žmogus paeina iš beždžionės. 
Taigi šį reiškinį sandariečiai 
turėtų patikrinti, begu Rose
lando komunistuose neįvyko 
staigi evoliucija (išsivysty
mas) į — atgalį.

Bet prof. Kampininkas yra 
kitokios “teorijos”. Matyda
mi Roselando komunistai, 
kaip socialistai ir sandarie
čiai “šimina” apie milijoninį 
“dievaitį”, visas pastangas 
deda, kad perlipus visokias 
“sienas” ir, nuvijus sanda- 
riečius, patiems pradėjus apie 
tą dievaitį šokti sovietišką 
“kazoką”.

piškai pristatinėjo Krašto Aps. Miu. įstai- mokslo, kurs neva skelbia agentai pagrobė iš Erivaniaus 
goms sutartus lašinius. Pristatytų lašinių ko- žmonių tarpe brolybę. ; vienuolyno ir uždarė kalėji-
kybės Uk. Są-jun. Centro valdyba nežiūrėjo, Žinių tikrumas. į man. Tenai jis kuožiauriau-
kadangi tai darė Kr. Aps. Min. tam tikros Apie atliekamas bolševikų šia buvo kankinamas. Kada “Į>abilkįin varguoliai”°sude-
komisijos. Iš priėmimo dokumentų matyt, baisenybes įvairiose Rusijos po „šešių mėnesių paliuosuo- rjjjį su buržujiniu “išmislu”
kad lašiniai buvo pristatomi geri, atatinką dalyje jau daug buvo rašyta, tas, pasirodė turįs pamišus;_ automobiliu kuriais didelis
svarbiausiam sutarties 5 paragrafui. Tą patį Daugeliui žinių truko pasi- protą. Greitai po to jis mirė.
patvirtino ir daryti analizai, kaip pav. Vals- tvirtinimo, nors niekas negali 1928 metais iš Tifliso stai-
tybės Technikos Laboratorijos 1925 m. rūgs. užginti kelinti metai Rusijoj ga pražuvo stačiatikių vys
iu. 23 d. nr. 8883. Tuo tarpu buvo statomi atliekamų žiaurybių. kūpąs Bagarad su keliais ar-jv^no^sovietų galva sužinotų,
ir Amerikoniški lašiniai, kuriems ir buvo Šiuokart apie sovietų Ar- menų šventikais. Ilgus mene- 0us cia gyvenate, rėdo-
daromas analizas. Kad amerikoniški lašiniai menijos krikščionį. padėtį pa sius niekam nebuvo žinomas ( ■ ~ ■' — '■ '' ........
buvo statomi ir komisijos ir Kr. Aps. Minis- duoda pluoštą žinių Šalies jų likimas. Pagaliau patirta,! Didžiausi ir žiauriausi ka-kų kunigą pareikšdaini, kad 
terija žinojo. O tai Įrodo štai kas: valstybės Katalikų Gerovės JConferenci-’kad jie ištremti Į Siberiją. /tulikams persekiojimai šukei-J jis atsakomittgas už vaikėzų 
kontrolė 1925 m. bal. m. 30 d. raštu 1068 nr. jos (Wasliingtone) korespon-, Acbalziclie sovieto prezijti 1927 metais, kada raudo- išvaikymą. SOimtas kuųįgąs 
pranešė Kr. Aps. ministerijai, kacF’komisijos dentas. Jis tai.jyttyrė iš vieno dėtitas visus?*šventikus išvai-'nieji gaivalai l?iflise minėjo nuvestas į vieną aikŠt^i&fr’^O' 
nusikalsta priimdamos amerikoniškus laši- įžymaus armėno' pirklio, neką- kė iš cerkvių ir šias pastara- dešimties metų savo rieVoliuci- nuplėšti drabužiai ir baisiai
nius. Intendantūra po ,to nubaudė Ūkininkų taliko, kurs nuovaizdžiausiai sias pavedė jauniems komu- jos sukaktuves. Savo tų iškil- apmuštas kanČiais.
Sąjungą apie 50,000 litų, numušdama nuo ki- korespondentui 'nušvietė apie nistams susirinkimus turėti, mių pabaigoje jauni komunis- Piktadariai paskiau tą ku-
logramo amerikoniškų lašinių po 1 litą. Kra- to krašto krikščionių kentėji- Gi jaunieji komunistai — tai tai apsitaisė katalikų kūni-jnigą užkankino
sto Apsaugos ministeris generolas Daukantas mus. Taigi, šių žinių tikrumas nedoriausi padaužos. Jų visas
1925 m. gegužės m. 25 d. raštu 1993 nr. pra- yra nei kiek neabejotinas, , užsiėmimas vien šventikus ir 
šo valstybės kontrolės peržiūrėti ukin. sąjun- Sakomas armėnas korės- kunigus pulti ir tikėjimą pa
gos nubaudimo bylą. Šiame rašte Kr. Aps. pondentui tarp kitko štai ką juokti.
ministeris pažymi, kad amerikoniški lašiniai pasakojo: ; Katalikų padėtis.

kios dainos tinka tik “overau- 
zėse” arba suplyšusiuose dra
bužiuose. Be to, kaip galima

nuošimtis proletarų važinėja? 

Taigi “tavorščiai”, jei kru-

gų ir vienuolių tūbais ir lei- palaidotas.

buvo priimami gera valia, kitaip pasakius Mano užsiėmimas, tai bran-i Kada Armėnija pateko bol- 
buvo žinoma, kad jie yra amerikoniški, ir kad giais akmenėliais, pirklyba. ševikų valdžion, kokį laiką 
ačiū Ūkininkų Sąjungai kariuomenė turi už- Pastaraisiais keleriais metais katalikų kunigai ir katalikų 
tektinai riebalų. Valstybės kontrolė, Kr. Aps. man teko daug kartų savo armėnų bažnyčios nebuvo lie- 
ministerio prašoma, pabaudą nuo Uk. Sąjung. gimtąjį kraštą skersai ir išil- čianios. Tik vieni stačiatikiai 
nuėmė, sulaikytos pinigus jai grąžino ir tuo gai apkeliauti. Tad man ir kentėjo. Bet neužilgo atsisuk- 
patim sutiko paversti tą sutarties punktą, kur teko patirti mano viengenčių ta ir prieš katalikus, 
kalbama apie statymą tik vietos lašinių. Ei-(krauju jr ašaromis rašytą is-l Kaukazo plotuose gyvena 
nant gi Lietuvos veikiančiais įstatymais su- toriją. Nelaimė palietė visas apie 100,000 katalikų, kurią
darytą sutartį ar jos dalį ministeris, sudaręs 
mtartį, valstybės kontrolei sutikus gali pa-
keisti.

stačiatikių cerkves ir katali- viena pusė yra armėnų, gi ki 
kų bažnyčias. Cerkvių ir baž- ti yra gruzinai, sirionai ii

{Bus daugiau). įnyčin tarnai labai daug nu rusai.

Reikia jumis pasirūpinti, ponas Firmin'- 
ai! Išsirinkite sau kur. nors nuošalią, ra

mią vietelę, imkit gerą išlaikymą, aš 
jurus vis duosiu darbo, jūs galėsite gra
žiai dirbti, ir jums nieko netruks.

F1RM. Bet kaip...
SEL. Bet, žinoma, tai dar tik sva

jonės. Laimingas, kurs provincijoj gyve
na! Ak, ponas Firmin’e! Deja, aš taip 
negaliu gyventi. Esu ištremtas į miestą, 
santjkių apsunkintas gyvulys, visų nea
pykantos objektas... Aš savo vieną gerą 
bičiulį pasiunčiau maino. Aš gerai apmo
kėjau savo brolėnui kelio išlaidas ir iš
siunčiau jį namo, į kainą, — nes, jūs 
patys sakote, kad geriau yra gyventi kai
me tamsybėje, negu čia mieste vargti ir 
kankintis...

FIR. Tai ir mano tokia nuomonė. 
Bet, tiesa, ko gi jūs pus mane atėjote?

SEL. Na, kaip aš sakiau, visu pirma 
persitikrinti jūs meilingu draugiškumu. 
Jūs man taip dažnai padedate išsigidbėti 
iš sunkių aplinkybių. Aš nieko nesle
piu: daug esu jums kaltas už tai... Mano

vieta žudo mane... Daug sunkenybių gu
la man ant sprando. Iš tikro, gali žmogus 
iš proto išeiti, norėdamas viską aprūpin
ti. Ar jūs patenkinti mūsų ministerių?

FIR. Aš juo stebiuosi...
SEL. Taip, aš jį laikau gabiu val

dytoju! Iš tikro, vargas buvo su mūs 
pirm buvusiu ministerių. Gerai kad dabar 
pasitaikė toks gabus vyras, tai dar viskas 
nežuvo. Bet dar, vis dėlto, nėra viskas 
taip, kaip turėtų būti. Aš jam šiandien 
sakiau: “Jei norit, kud viskas eitų savo 
tinkamu keliu, tai reikia patiekti menui- 
arą, kuriame būtų viskas kuo tiksliausiai 
nurodyta, kas reikia dar pataisyti”. Jis 
uoliai griebėsi mano patarimo ir netru
kus užsakė tokį raštą. Jis jj man pasiū
lė parašyti. Bet daugybė reikalų, kurie 
gula ant manęs... Iš tikro, aš drebu, kai 
pamanau apie tai...

FJRM. Ir tuomet jūs nurodėte j ma
ne, — ar netiesa?

JSRL. Na, žinoma, turiu prisipažinti! 
E1RM. Ar jūs negalėjote į geresni

kreiptis?

dosi gatvėmis. Vienas jų buvo 
apsitaisęs net Vyskupo bažny
tiniais rūbais. Tie tūbai butu 
pagrobti nuo kuūigt) ir iš baž
nyčių. Jų pašaipoms ir jtto- 
kahis nebuvo galo. Tarytum, 
jie ėjo susikibę su kipšais į 
tas iškilmes iš pragaro atplu- 
dusiais.

Vienam Tifliso priemiesty 
gyventojai akmenimis išvaikė 
vaikėzų būrį, kurie vedė prieš 
tikybinę propagandą. C'reZvi- 
čaikos agentai, nesuradę kal
tininkų, suėmė vietos kafali- 

— r..—.

Uaskiau katalikų kunigai 
kiti paskui kitus buvo su
imami it kankinami. Kai-ku- 
rių teikalaūta išsižadėti tikė
jimo ir bievo ir prisidėti prie 
komunistų.

Kunigas Katanjan ypač 
daug buvo kankinamas, kad 

'jis viešai išsižadėtų krikščio
nybės. Tą nelaimingą Dievo 
tarną bolševikai gyvą palai
dojo Sale Tifliso. Pirm to, jis 
bttvo privetstas pats išsikasti 
duobę.

(Tąsa ant 3-čio pūsi.)

SEL. O, aš tai žinau, supratttu!
F1RM. Tuo laiku aš buvau liudinin

kas tų išnaudojimų prie pirmykštės vy
riausybės. Nenorėdamas vieft tik dejuoti 
dėl tų blogybių, aš savo liaštą ir pageri
nimo planus išdėjau ant popierio. ’t’okiu 
būdu tas darbas, kuris reikia jums at
likti, mano jau padarytas. Aš tuomet vi
sai nemaniau jų leisti į pasaulj, o tik taip 
sau rašiau, kad palengvėtų mano širdis.

SEL. Ar galimas daiktas? Jūs...
I'TRM. Viskas yra paruošta. Jei tik 

norite, galit pasinaudoti!
SEL. Kaip nenorėti! O, su džiaugs

mu! Iš tikro, visai netikėtai!
FIR. Tik dar -popieros nepilnai sut

varkytos!
SEL. O, tai mertkas rūpestis. Tai 

aš pats su mielu noru atliksiu. Dar šį 
vakarą ministeris turės jau memoarą. Aš 
skaitau jus autoriniu, jums bus garbė.

FIRM. Žinote, man tas visai nesvar
bu! By til dai ūš gera darau, vis tiek, 
kieno vardu...

SEL. Garbingasis, kilnusis žmogau!

Nieks mati neparodė tokio kilnaUs teisin- 
gtimo, kaip jūs! Taigi, jūs ttorite man 
popieras,!?.. • '

FlttM. Malonėkite truįitį palaukti, 
aš tuojau atnešiu.

SEL. Taip, eikite! Aš čia palauksiu.
FIRM. Štai, ateiha malto sūnus, jūs 

tuo tarpu galėsit su juo pasikalbėti. Bet 
nieko jam apie tai nesakykit, girdite? Aš 
jus prašau!

SEL. Taip? Dėl kd gi?
FIRM. Del tam tikrų priežasčių.
SEL. Na, jei norite. Nors man ne

smagu bus nutylėti jūsų geradarystę. 
(Firmin’ui išėjus). Vargšas šelmis! Jis 
labai bijo, kad jo sūnus neišbartų.

PENKTA SCENA.

Karolis Selicour as.

KAROLIS (Ateirta kažką skaityda
mas. VamAtęs SelicOur’ą, greit slepia po- 
pierą). Jaū vėl šitas Selicour’as... (Nori 
eiti).

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

RACINE, WIS._
Darbai.

Darbai Bucine visai suma
žėjo. Yra žmonių be darbo.
Kurie ir dirba, tai nepilnų 
laikų. Pragyvenimas gana 
brangus. Žmogui su šeimyna 
būti be darbo, tai ne juokai.
Vienok yra tokių. Visi lau
kia, kada pradės geriau dirb
ti.

Bet girtybė, munšainas ge
rai gyvuoja. Visokie restora
nai “lunčrumiai” “cigaršto
riai“ ir kitokie dygsta kaip 
grybai po lietaus. Tikrenybėj, 
tose visose užeigose nieko nė
ra, kaip tik munšainas. Mat, 
mandrumas. Ypač Racine pa
sivadinę “cigarštoriai“ su
taupo 50 dol. “laisniui“ ir ap gaila, kad per trumpai, vie-

neluimių atsitiko su automo
biliais. Tai, mat, kokios imui- 
šaino sėkmės. Kaikurie iš to 
du juokus daro: Sako, “dėlto 
sušalo, kad munšainas buvo 
‘lo tęst’; reikia gerti ‘hai 
tęst ’, kuris, sumaišytas su me
diniu alkoholiu’’.

Da vienas iš Kenošos lietu
vis, važiuodamas per tilta 
Racine užvažiavo ant “kor- 
bino’” ir apsivertė. Sunkiai 
sužeistas už valandos mirė. 
Priežastis irgi ne kas kitas, 
kaip tik alkoholis.

Pasilinksminimai.
Racine netrūksta visokiu

lenkia šv. Onos draugijos vei
kime. Kų ji daro, kokios pra
mogėlės būna, vis kuopuikiuu-

P. Jurgį Tuiriasonj lietuvių 
katalikų visuomenė plačiai ]>a- 
žjsta, nes jis daug yra pasi-

sia pasiseka ir daugiausia p'el j darbavęs, kaip tai būdamas 
no padaro. L. R. K. S. A. Centro rašt. ir

Lapkričio 28 d., Strumilos
svetainėj įvyko kepurinis ba
lius. Svietelio buvo labai

t. p.
Daug yru rašęs orgaiza- 

viine jaunimo. Keletu metų
daug, ypač jaunimo, kurs gra-į dirbo “Garso“ spaustuvėje už 
žiai linksminos. Draugijai Ii-!linotipistą. Deja, jis nepataikė 
ko gražaus pelno, rodos, savo “bosams“ politikuoti ir 
$125.00. Vienybėje galybė. už tai jį atleido iš darbo. Ne-

------------ Įtekęs darbo susirūpino šeimy
Šv. Onos draugija gana di- j ’ 

dėlė. Jos reikalai ir gi dide
li. Per metus atseina išmokė
ti pusantro tūkstančio. Šiais; 
metais daug buvo ligonių, 11! 
mirimų. Ir nuolatos šelpia'
nelaiminguosius ir kasoj da 

pasilinksminimų, teatrų, ba- randasi penki tūkstančiai dol.
lių, vakarienių, maskaradų ir

sisaugoja federalių agentų. 
Miesto valdžia jų “nebada-

Roselando vyručiai ima pa-

t. t. Vienok, man geriausia vyrėti, kad šv. Onos dr-jos 
patinka “Draugo” programai j moterys daro tokių pažangų, 
per radio iš KYW stoties. Tik Į Talio, šv. Onos dr-ja.

Narė.
nok, kaip sakoma, nors trum
pai, bet gerai. Tai bent lai
kai! Sėdi kėdėj ir girdi kas 
Chicagoj dainuoja. Man ypač 

‘•Padėkos diena“. j patiko 27 d. lapkričio progra- 
Tų dieną kaikurie apvaikš mas*

rioja“. Mat, AViseonsinas nu
balsavo “vet“.

čiojo labai “iškilmingai“, ap
eidami visas munšaino įstai
gas. Ir pasėkos buvo tokios: 
vienas nudardėjo pakalnėn ir 
atsimušė į medį. Šaukės naba
gas pagelbos ir nors pagelba 
pribuvo, ligoninėj mirė.

Kitas vienmarškinis atsigu
lė ant jardo ir rytų met rastas 
negyvas. Mat, Padėkos diena 
buvo gan šalta. Ir daugiau

Mūsų klebonas užprašė Ra- 
cino jaunimų, kad Milwaukėj 
po Kalėdų suloštų teatrų, tų 
patį, kurį turėjo Racine. Gerb.v-
lošėjai, pasistengkite atlošti 
da geriau kaip Racine buvo.

ROSELAND, ILL
Žinutės.

Nei viena draugija nepra-j padaryta

BRŪDILVN, N, Y,
Da žodis apie sergantį Jurgį 

Tumasonį.
Lapkričio 20 d. Jurgis Tu

masonis darbavosi apie savo 
namelį ir apšilęs važiavo į 
Karalienės Angelų parapijos 
bazarų darbuotis. Iš ten su
grįžęs namo pajuto skausmų 
šone ir ūmai apsireiškė liga, 
kuri greitai ėjo smarkyn į 
plaučius.

Daktaras apžiūrėjęs liepė 
tuojau vežti į ligoninę, kas ir

iŠ

nų, kuri susideda iš 3 mažų 
berniukų ir apie metus laiko 
mažai kur dirbinėjo.

Dabar, susirgus jam šeimyna 
atsidūrė blogam finansiniam 
padėjime.

Gruodžio 1 <1. L. R. K. S. A. 
134 kuopa per savo susirinki
mą nutarė šelpti ir nariai tuo
jau suaukojo $25.00 ir iš iž
do nutarė aukoti da $20.00.

Šios kuopos pavyzdį reiktų 
pasekti ir kitiems, nes tai tik-

ras ir kilnus darbas — šelp
ti jo šeimynų.

į Jeigu kas norėtų gera jam 
suteikti, lai kreipiasi šiuo ad
resu :

J. Tumasonis,
1356 91 Avenue, 
Brooklvn, N. Y.

. P. M.

įtiek, kaip arklys be apinasrio.I *
— Moteris juokiasi kai gali 

— o verkia kuomet tik nori.
— Moters širdis taip ište- 

piama, kaip medvilnės kojinė.
— Du kartus gyvenime

Bulgarų liaudies patarlės apie 
moterį.

-- Moteris be vyro — vis

Patarimai žmonai išsirinkti.
Slavai sako:
— Imk žmonų iš kaimynų, 

nes jų pažįsti, tačiau kūmų ieš 
kok tolimų, kad gerai nepasi- 
pažintumėte.

Išmokėsime Prieš Kalėdas
Užtikriname, kad jūsų pinigai dabar išsiųsti per 

mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
putį reikės primokėti už telegramų.

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas a- 
pie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų 
ir iš Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir 
kitokius biznius

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku

REGISTRUOTAS NOTORAS

PAUL P. BALTUTIS & CG.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinoiso 7

Telefonas Yards 4669

NAUJI VICTOR RADIO
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 .......................................... $238.00 su tūboms
MODEL RE. 45 — Kaina .........................................  $298.00 su tūboms
MODEL 9-18 — Radiola Supcrheatrodinc ir Elcctrola, kaina $625.00

Šiandien Lietuviu
VALANDA

Iš K Y W - HERALD - EXAMINER - Radio Stoties
Milijonai žmonių klausysis musų tautiškų dainų, muzikos. Užsistatyk ir Tamsta LYGIAI 9 valandą vakare 

galingąją KYW stotį (293.6 metrų arba 1020 kilocykles), o išgirsi gražių dalykų: solo, vyrų dvigubą kvartetą 
ir t. t.

Gerai žinomas dainininkas ANTANAS ČIAPAS padainuos keletą gražių dainų.
Daug žmonių reikalavo, kad dar kartą dainuotų vyrų dvigubas kvartetas. Del to čia ir pranešame smagią ži

nią, kad kvartetas, susidedąs iš dainininkų: JUSTO KUDIRKOS, J. BALSIO, B, LAURAIČIO, A. STUL
GOS, K. PAŽERSKIO ir A. ČIAPO, vėl dainuos gražių liaudies dainų, vadovauja muz. A. POCIUS, Beetho- 
veno konservatorijos direktorius.

Šiame programe trumpai kalbės adv. State’s Attomey FRANK MAST (B. Mas-tauskas), Loyolos universite
to profesorius apie lietuvius ir lietuvių kalbą. Kalbės angliškoj kalboj.

Šiuos Koncertus Per Radio Iš KYW Stoties Rengia

ll
Bendradarbiaujant

B8F

Kaip Tamstai Šie Koncertai Patinka? Rašykite Savo Patėmijimus

“DRAUGO” RADIO SKYRIUI
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

58F

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

• Victor Rekordai
\

V-14017-A Aš užgimiau praščiokfdiu, ..................  -T. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ..................... T. ŽILEVIČIAUS

PETRAS PETRAITIS, Baritonas«
V-14016-B Pirmyn į Kovą ............................................ A. ALEKSIS

Motulė mano ................. ............................... ST. ŠIMKUS
šv. .Marijos Lietuvių Choras, J. .T. Šauėiunas, Dir.

V-140I5-A Chicagos karėiamoj .........  J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
Vienas Artistas ............................................. J. ŽURONAS\

V-14000 Sakė mane šiokia ............................ J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas ............................................ VANAGAITIS
Ne už. šiančiaus ................................................. ŠIMKAUS

VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14019 Malda į Mariją.................................. .. C. SASNAUSKO
Marijos giesmė ................................... C. SASNAUSKO

Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas’ Dir.

16-80752-A Rūtų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės 
MAHANO.TAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

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

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

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
VICTOR RADTJŲ.

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

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F. SUDRIK J Ine.
3417-21 So. Halsted St.
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CHICAGOJE
Ferddnundo — A. B enuitls ir 
Kristupo pats Režisorius J. 
Balsis. Kad juos ir bala, kiek 

Pirmutinis,šįmet ‘‘Dainos” jie, juoko publikoj iššaukė, y-• l
choro koncertas, įvykęs gruo-jpač “broliai”: Benaitis ir 
džio 8 d., Dievo Apveizdos

‘ DAINOS” CHORO KON
CERTAS.

parapijos salėje susirinkusiai 
publikai davė tikrų “suprai-
zą Kaip ir garsinta, buvo

Po bažnytinių iškilmių drau jnelija buvo Barbora Zalatory- 'rai ir bęnai duos koncertų
gija turėjo naujų narių pager- įtė. Kalėjimo prižiūrėtoja — trečiadienį, gruodžio 11 d., 2
bimo pusryčius. 'Katarina Lobikytė ir iš musų

Po pietų Aušros Vartų kle- [mokyklos mažųjų mergaičių
bonus, remdamas kilnias drau
gijos pastangas, pagreitino 
bažnyčioje mišparus, kad tuo
jau po jų būtų laiko mokyklos

Balsis — vienas “filosofas”, vaikams dalyvauti generali- 
o kitas “matematikas”. Be- nėję repeticijoje vaidinamos 
veik valandų jie “filosozofiš-liš krikščionybės pirmųjų atli
kai” ir “matematiškai” “ ro

ti kras liaudies dainų koncer- kavosi”, kuris jų turi apsives
žiu persekiojimų dramos 
tricija”. >

‘Pa-

vųl. po pietų, Orchestra sa
lėj. Tikietai dykai gaunami 
pas liigh schools principą- 
lus.

gražus būrelis šokėjų.
Keikia pasidžiaugti, kad

merginų draugija turi suma- Į —-i--— ----------- ■
nių darbuotojų ir puikių de- VIENAS ŠALTIS PO KITO 
koratorkų. Režisieriavo Moni
ka Žibaitė, šviesas nustatė J uo 
zapas Petraitis.

Po generalės repeticijos va
kare visas artisčių merginų

Jei naujas Šaltis atsiranda nespė
jus senam išeiti, tai jums reikia dau 
giau atsparinės jėgos ir jus galite 
jos įgyti imant I-’ather Johfi's vais
tą.

tas, o programa puikiai iš
pildyta. Nors nedidelis, 65 
rinktinių balsų choras, bet 
gerai išmokintas komp. A. 
Pociaus drąsiai gali bile kur 
pasirodyti. Tai geriausias Chi
cagos lietuvių maišytų balsų 
choras.

Programų sudarė choro še
šios liaudies dainos ir klasinis 
C. Sosnausko kurinvs “Užmi-

ti, kaip Tetulė to griežtai rei
kalavo. Kųi spyrėsi nuo že- 
natvės, tai abudu spyrėsi, o 
ant galo, kai susipažino su 0- 
nvte, tai abu ant kelių suklau
pę prašė jos rankos ir tik 
Tetulės “komanda” tą dalyką 
“sutvarkė”, kad “filosofui” 
Onutė teko. Komedija atvai
dinta labai gyvai ir publikai

Žymus skaičius mokinių it j būrys lengvai ir įgudusiai at-
1 J • • — • 1 * I v • 1* v’ «

neapsakomai patiko. Visi 
Sudainuota labai skirstėsi pasitenkinę linkėda

mi “Dainos” chorui daugiau
tokių vakarų surengti. v 

Publikos tarpe buvo matyt

go izeme 
gerai.

Be choro, publiką žavėjo 
žinomi choro solistai; Ona 51i-

sėserų mokytojų su pasigėrė 
jimu per porą valandų žiurė
jo į Augustos, Romos Cieso- 
rienėė rūmuose ir galutinai 
Patricijos slaptos krikščionės 
kalėjimo ir žudymo scenas.

Patricijos rolę vaidino Ju- 
zefina Jakonytė, šv. Kazi
miero Akademijos mokinė. Ji 
buvo persiėmus vaidinamos 
rolės iškilmingumu. Ciesorie- 
nės duktė, Oktavijų gyvai vai
dino Izabelė Radzevičiūtė.

šis senoviškas tyras ir sveikas 
vaistas, maisto pavidale, lengvai 
imamas net j nedrūtą organizmą, 
kur is budavoja naują jėgą kariauti

dramos vaidiniu,,. Scenos m,
lėtojams labai patiko gisai )“Us. “uosuotojas n- todėl prigeibstt 

vaidinimas ir

liko gražios, pamokinančios

nuolatos publi
koje girdėjosi pageidavimų, 
kad mūsų merginos dažniau 
duotų tokių gražų ir naudin
gų dalykų.

Garbė draugijai sutrauku
siai ir suorganizavusiai gražų 
būrį darbininkių! Reikia pa
žymėti, kad ir iš vyresniųjų 
darbuotojų dvi mūsų artistėj Į

išvalyti vidurius ir Jo tyras maistas 
budavoja naujus raumenis ir jėgą.

Saugus imti, nes neturi alkoholio 
nei pavojingų nuotįų.

FATHER
JOHNS

VAISTAS

NU0\
; KOSULIO 

IR SLOGŲ

I DIDINA JĖGAS IR STIPRINA RAUMENIS

NĖRA JOKIŲ NUODŲ

kužiutė (soprano), A. Čiupus daug gerb. kunigų, inteligen- 
(baritonas), Antanina Feravi-itų ir profesionalų iš visų Clii- 
čiutė (soprano), Kaz. Pažar-iCagos lietuvių kolonijų. Ngt

Žiauroji Romos Ciesorienė (pp. Adelė Šauliutė ir Stanis- 
Augusta buvo Ona Bagdonių- lava Bagdonaitė parėmė šį va
te. Ceciliją ir Margaritą per

jstatė Emilija Bartkiutė ir i tą.
kąrą, sudarydamos gražų due-

skis (baso). Visi jie buvo taip į iš Detroito buvo p

=

Pamatyk pas

JOS. F. BUDRIK, me.
3417 S. HALSTED ST.

Ki

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudę (In

surance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl 

atsiėmimo, \ valdymo, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, 

testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami ‘Money Orders”.
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir per telegramą. 
Skolinami pinigai ant piram ir antrų morgečių; parduodami pirmi morgečiai;

perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su

dėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.

Waiiches Bros. Corp.
52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Avė. Tel. Pull. 5950

Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

Šio vaidinimo visą pelnų 
draugija skyrė parapijos nau-: 
dai, kad tokiu budu atsidėko
ti ufž naudojimą svetainės ir 
mokyklos draugijos susirinki
mams.

Rap.

Bronislava Petraitytė. Vergė. 
Flavija buvo labai energinga 
vaidintoja Anastazija Vara 

Žodžiu, pirmas šįmet “Dai- niūtė ir jos draugių rolėse gra

K. Štau- 
E.“karštai” publikos lydimi,'pas ir iš Clevelando kun. 

kad ne po du, bet tris kartus!J- Steigmanas. 
turėjo dainuoti.

“Dainos” vyrų kvartetas'uos” choro vakaras — kon- 
šaiuiiai išpildė dvi liaudies'.vertas visais žvilgsniais pavy
dami: “Tykiai Nemunėlis te- ko. Kor.tp. A. Pocius, choro 

vadas, ir p. J. Balsis, reziso- 
rius, užsitarnavo didelės pa
dėkos už gražios programos 
suruošimą.

Lauksime daugiau tokių va-

ka” ir “Gerk, girtuoklėli, pil
ną”. Turėjo kartoti, taip pu
blikai patiko.

Duetus šiame koncerte išpil
dė S. Lauraitienė su M. Šlapi

žiai pasirodė Adelė„ Taruliutė, 
Stefanija Kazanauskaitė, A- 
lena Rudytė, Alena Klikunai- 
tė ir Alena Pociunaitė. Aklą 
ją šokėją Melitą ir jos sese 
rį Mortą puikiai atvaizdavę 
Alena Petrauskaitė ir Rožė 
Bardauskaitė. Burtininkė Kor

MOKYKLŲ VAIKŲ KON
CERTAS.

Chicagos High Schoolų clio-
kais “Plaukė sau laivelis” ir j karų. 
da vieną ant “bis”, o G. Ši- 
diškiutė, naujoji “Dainos” 
choro solistė, su O. Pestinui- 
kaite “Mira O Norma” (Bel- 
lini’o) ir ant “bis” kitą taip 
pat klasinį kurinį. Duetai iš
ėjo nepaprastai gražiai. Ypač 
pastarosios it paukščių čiul
bėsiu publiką žavėjo.

Po trumpos pertraukos,

Rap.

WEž?T SIDE NAUJIENOS.

Pereitą sekmadienį P. Šv. 
Nekalto Prasidėjimo šventėje 
Aušros Vartų parapijos mer
ginų draugija (sodalieija) tu
rėjo savo metinę iškilmę.

Iš ryto bažnyčioje savo in-
choro artistai mėgėjai atvai-i tencija iškiatisė žv. Mišių, “in

ŠVENTĖS JAU ARTINASI
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, ar drau
gams Lietuvoje Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra 
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos 
yra žemiausios.

MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITŲ

corpore” ėjo prie šv. Komuni
jos ir į stojančiųjų draugi jon 
virš dvidešimties merginų ga-

f '41?' : L j.į.ii

5= &

dino juokingą komediją “Vie
nas iš mus tur apsivesti”. Te
tulės rolę vaidino B. Stulgai
tė, Onytės — K. Mickaitė, vo draugijos ženklelius.

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomtf ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

Mes Parduodame Laivakortes į ir iš Lietuvos.

$107.00 į Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 ‘Itound Trip’ (ten ir atgal) laivakortė

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI

------ Jūsų Bankas ——

DEPOSITORS STATE BANK
4701 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Kalėdos Netoli!

IA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesni patarnavimą per 

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

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ka 
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų. 
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai

Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvų, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugų”.

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,

RADIOS smtSSsa (F radios 
JJ$1 RADIOLAS Atuate k Kent

SALL
R,a d i os radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone LafayetU 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

O

Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbystės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norą.

Elektros fikčierlaj Atliekame 
visokį elektros darbą.

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP
F

G. NAVADOMSKIS, Savininkas

2215 West 22nd St. Tel. Canal 2591

čekiais ir telergamomis.O

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

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

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 . C3
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VAJUS.

katns išmokėti bertaini- RWL T,L MWwBT
nių dividendų ir 5VŽ uoš. ex- DR. R. G. CUPLER
tra dividendų. Dividendai bus 
išmokėti sausio 2. 1930.

P-li GnritiBlMAit%, Šv. jir- 
gio parapijos sodaliečių pir- 
'mittinkč, žadėjo gauti tiiergai- 

sitetHtokime, 2 d. gruodžio, pa čių programai. Towitoflakie- 
rapijos svetainėj gauta padč- tės labai jai dėkingos. Ir da

jHbfth Side. — Marijoj' febs laiškas Alieknų šeimynos daugiau bus dainininkų, pia- 
Kolegijos Rėmėjų 2 skyriaus]ir iŠridkfcHi Mčitt kliubui už nistų, juokdarių. Tai-gi nepa- 
metinis vajaus vakaras įvyks Hunirkiriią gėlių. * jtingėkit ateiti ir viskų pama
la d. gruodžio, Šv. Mykolo Egzehtyvib feoiuitbtO ftipor-. ty ti.
parapijos svetainėj, 7:30 vai. tas bitvo trumpas, 
vakare. Bus gražus progra- Į Iš politikos lauko nieko ne- 
mas, kuris susidės iš kalbų buvo, tik pranešta apie balių, 
ir dainų, bei muzikos. Progra- kuris įvyks sausio 19 d., Šv. 
mą rengia gerb. N. Kulis, vie- Mykolo parapijos svetainėj.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
, ■ "JB.’ '■ it r-- ,g ■gutl'!!t?4

M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

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

Ir Ketvergais vakare

šnipas.
KAS SAKE KAD MES 

MIEGAM? 7

tinis varg. Kalbės vietinis kle
bonas ir kun. K. Matulaitis,
‘ ‘ Draugo ’ ’ administratorius. 
Taip-gi kalbės L. Šimutis, 
“Draugo” redaktorius. Tad- 
gi, gerb. northsidiečiai, nepa
mirškit. tos dienos, 15 d. 
gruodžio. Atsilankykit visi ir 
paremk it gyvą reikalą.

Kurie turit paėmę tikietų 
parduoti, neparduotus malo
nėsit sugrąžinti 15 d. gruo
džio svetainėj. Tikietus prašo
mi visi nusipirkti iš anksto, 
kad galėtumėt dalyvauti lai
mėjime. Kurie pirks prie lan
gučio, laimėjime nedalyvaus.

k k

Mokyklos raportas. Praneš-, Marąuette Park 
ta, kad mokinių yra 16, bet rengiasi
helabai hobiai lankosi. Nežinia 
kame priežastis. Patartina vi-

Visi

ftea tel. Van Buren Siti

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 106 1679 MUaaukee Avė.
Tel. Brunsvrlck 0424•

Valandos: nuo S Iki 7:81 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki X vai 

Į po pietų.

Telefonas Boulevard 1988

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: • iki 12, 1 Iki S 

dienų, lr 8:80 Iki X:8X vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4«th Street Chicago. 111.

Kas darosi?
Marąuette Park Vyčiai, 112

sietus laikytis ir laiku — 8 'kuopa, rengia pirmutinį “Bun 
valandą. įeo Party”.

P. Andriuškevičius gana plaj Kada? 
čiai aiškiho apie politiką it Gruodžio 13 d., 8 valandą 
gražiai apibudino dabartį.

Šus-me pakelta atidėti dar
bai, kaip konstitucijos taisy
mas, conrulero (? Red.) įve- s*°s parapijos salėj, 
dimas, ženklelių padarymas, Masbtenaw avė. 
ligonių lankymas. Visi tie da-1 i'sus kviečiame kuoskaitlin 
lvkai rišasi su konstitucija, gi'ausia atsilankyti, nes užtik- 
kuri nutarta taisyti ir išrink- ,;rmam, kad būsite patenkinti.

vakare.
Kur?
Gimimo Panelės

nelankus kaklas
Koto *įrti«Hji«ne»l Tie beitų* dieg
liai kaklo ir peties. Kiekviena* past- 
judinim* , )yg l P*,**0 P«d«rima*. 
Labai sunku dirbti kuomet taip 
jMrtt. ., . . Užtrinlc Sloan’s . . .

Srtok kas valandą . .,• !<’ karįlis 
aitins tave i«a(Is Jviesa. 
Kentėjimas išeina. 35 centai.

Ofiso Tai. Canal 2118
Namų Tai. Lafayette 96 >i

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wostern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 8859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 1880
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. VlctOi-y 8887

Of. Ir Rsz. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8183 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

<604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8468

Švenčia u- 
68 iv

SLOAN’S
L* • r. I»

i n i m e-n tk

> DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAŠIAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-8 po piet. ofise 6-8 v. v.

Tel. Hemlock 8151

PRANEŠIMAS

iŠ LIETUVIŲ AMERIKOS 

POLITIKOS KLIUBO.

ta komisija tam darbui iš se
kančių asmenų: P. Plečkaitis,
A. Bacevičius, J. Jankus, P.
Armonas, T. Mačis. i.—-

Naujon valdybon 19S0 m. iš- Central Manuffccturing Dis- 
rinkta: pirm. — J. Jankus, Hėt banko direktoriai susi-

North Side. —L. A. Politi-Ivice-pirm. — AL Andruškevi- rinkime, laikytame grbodžio 
kos kliubo Nortli West Side (čius, rašt. — P. Valaitis, fin. B d., nutarė banko šėrinin-

IŠMOKĖS DIVIDENDUS.

M'VOKALAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randoiph 0331-0332 Vai. 9-6

P 8241 SO. Tt^LŠT ED S'fMpET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

|OHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117|

Telepboae Randoiph 8727

2151 W. 22 St. 6 Iki 9 vak.

rašt. — V. Dargužis, pagelb.
A. Mureika, ižd. — V. Nau

sėda, maršalkos — V. Strio
ga, P. Mačys; egzekutyvin ko
mitetam Bacevičius, Rasvilas, 
Armonas, koresipondėntu P. 
Plečkaitis.

Visi kliubiečiai prašomi ge
rų.; patarimų į sekantį “susi
rinkimą atsinešti, nes biis skai 
tomą nauji konstitucijos strai
psniai.

i ! •
Koresp.

“AI&ATELE.”

Totvn of Lake. — Tykus 
vanduo labai gilus. Šį pasa
kymą galima lygint Soda lie i - 
jai.

Iš viršaus rodos nieko nėra 
veikiama. Bet netaip yra. Jau 
netoli gruodžio 15 d., kada 
Įvyks Sodalicijos “Arbatėlė”, 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj, 
5 valandą po pietų.

Girdėt, jog komisija stro
piai darbuojasi — padaryti 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-pą “Arbatėlę” viena geriau-

Telepteoe Roosevelt 9090 
S iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonga Canal 2552

PILKAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI 05.00

8PECIALI8T1I 
TAKI nenusiminkit, bet eikit

pas tikrų specialistų, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys - pats. p6 plTno Gegsaml- 
navtaių. • Jųk,mstaupyslt laikų Lr 
pinigus. DjmgeUs kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jum* dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio —> Scope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vb- 
sUkas bakteri o logiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jusų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jusų sveikata 
(r gyvumas sugryl Jurų* taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nno 
ilgų skilvio, lamų,, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, renmatts- 
mo, kirminų, ušdegbno šernų, sll-

Kų plaučių arba Jeigu turit ko-
1 utslsenėjuslų, įslkerėjustų, 

ohroniškų Ilgų. fcdrl nepasidavė 
bet gabiam šeimynos gydytoj 
nektldėitokrt neatėję pas tnahė.

DB. J. B. ZAREMBA

SPECIALISTAS
■___  , Išėjimas Rūmas 1918

ficKSON ŠGHLfeV.29 W.

kare. SeredOMis ir Pėtnyčio- Į šių ir įvairiausių. Jos ne tik
mis nuo 9 iki 6.
Km

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišins) 

advoKatIS 
4631 S. Ashhmd Avė. (2 lubos)

Telef. Jšeulevard 2899 
RESIDENCIJA: 

<615 So. Rockurell Street 
Telef. Republic 9761 

J.P,
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampan Michigan Avė. 

Tel. Pullman (956 Ir 6877 

Miesto OflSe Pagal Sutartį:

127 N. Dearborn Street
Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

fe.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — ’-iršuj Belskio-RakSčio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo » 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 į 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

24X6 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v, r. Nedėiioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

F ARO

Ofiso Tel. Vlctory 6892 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valku lr visų chronišku ligų

Ofisas 3101 So. Halstei St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis lr šventadieniais
10-18.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdlenų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠOFISAI:
1646 S. 49 Ct. 2926 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartįBR. S. A. DOWIAT

Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
TeL Cicero 8888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON'S
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai; 2-4vai, vakare

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. SERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakare 

Rea. a2ov g, VVALLACE STREET

Tel. Victory 6279

l DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nnp 19 ryto iki 
'1 ao pietų. vakarai* nuo 6 iki t

Nedėliomis ryto Iki 1

S.1.'! ■•'g1

pasirūpino užprašyti vietinius! 
dainininkus ir dainininkes p. 
T. Kušleiką ir p-lę Kušleikai- 
tę, p-lę S. Jurgaitę, p-lę S.' 
Novickaitę, bei ir svečių iš ki 
tų kolonijų.

• 4 • < • 9
IVAirūs Straipsniai.

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILIVAUKEE AVENUE 

Valandos: .12 iki 2 lr 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėiioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd 8treet 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <231 

Rezidencija: <640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 2*7 — 8 v. v. 

Nedėiioj: 10 — 18 ryto

OPTEMITRIS TAI

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

2-ras Ofisas 4191 Archer avė. 
Tel. Lafayette 5820

DR. K. NURKAITIS DR- A' LDIKSELIS
Eiamlnuoju akis ir prireuku akinius

2045 VVEST 35th ST.
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

DENTISTAI Te1, Canal 0267 Re* Prospect ®86’
DR. K Z. ZALATORIS

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po platų I Iki 8:86 vakare

DENTISTAS

Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Blvd. 9459

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

6646 So. Ashland Avenua 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <222

Telephone Central <236

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSaile Street 
. CHICAGO. ILLINOIS 
Nuo 9:18 Iki 6 vai. vak.

«oal Office: 1900 So. Union Ava. 
Tel. Roosevelt 8719 

Vai. nuo 6 Iki 9 vai. rak.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Monsignoras Bagaradiati 
taip pat suimtas ib blivo žiau
riai karikinamas. PaliUosuotas 
perdėm pakirsta sveikata.

Tai bolševiką priemonė iš
naikinti krikščionybę. Bet pa
staraisiais laikais jie suseka, 
kad to atlikti negalima. Kai
kurie Maskvos valdovų gal ir 
pageidautų tuos persekiojimus 
kiek sumažinti. Tečiaus jie 
negalėtų sulaikyti lokalių sq- 
ivietų, kuriuos sudaro įvairaus 
plauko padaužos ir galvažu
džiai.

Tokia tai armėnų krikščio
nių padėtis.

Iš£]o H Spaudos Nauja9
KRISTAUS PATARIU! KELIAIS’

— Parašė —

kbN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yta naudinga\isiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta j 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 
prieniomy.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAtNA VIENAS DOLERIS.

iRašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
•' , ‘ t. > ,

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI.

t--" -fr-

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų kuri* 
aatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOHETBISTA8

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt 8t)

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

DR. A. J. GUSSEN |
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mflvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nao 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vkl.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:89 vakare > 
Nedėliomis 19 Iki. 12 

TELEFONAS MlDWAY 2889

I
Tel. Boulevard 1601

i DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

I Valandos: Nuo 3 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

1 Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-ltay (r kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

i

Boulevard 7589
VALANDOS: Nuo 19 — 18 pietų lr 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.

Rez. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Rhore 
2288, arba Randoiph 6800.DR. A. P. KAZLAUSKIS•

DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 

Vai.: Nuo 9 ryto lkl t vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
ikspsrtas tyrimo aklų Ir pritaikymo 

akinių
1801 South Aahland Avenne 
Platt Bldg., kamp. 18 At. 2 aukštas

Pastebėklt mano Mkabaa METUVE DENTISTfc
Valandos nuo 9:29 ryto lkl 2:19 va-
karo. beredomls nuo 9:89 lkl 13 v,1 x-Kay

rytt*. Nedėliomis nėra Skirtų 8187 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
valandų. Room 8. Valandos: 8-12 A M. SA<, 7-9 P. M.
Phone CMoal 1132 Trečladlena pagal sutarkna

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3J99 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 13 dienų. 
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 Iki 13 dienų, *
Nuo 3 Iki S po pietų,
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Oraborius 

Patarnauja laidotu- Į 
včse kuopigiausia. Itei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 j 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lr 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero 1*794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAOOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų Iš
dirbystės

OFJSA8
048 West 18 St. 
Tel. Canal <174 
SKYRIUS: 8288
80. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

CHICAGOJE 

ELKOSX Ona Taujenienė, bridge- 
portietė, susirgo ir turi pasi- 

(duoti operacijai. Randasi Uni 
versity Ligoninėj, room 510, 
432 So. Lincoln St.

X Gruodžio 10 <1. New Yor- 
kan atvyko laivu Bremcn pra 
lotas kun. Julius Macejauskas, 
Švėkšnos klebonas, pagarsėjęs 
savo kultūringais ir labdariu-

kai nustojo dirbinsi. Nusiskun
džia, knd valgyt negalinti ir 
visų jų traukia, žemyn. Senus 
laikus dar gerai atsimena ir, 
pavyzdžiui, gražiai nupasako-

KALĖDOS JAU ČIA PAT

Susirinkimas įvyks penkta
dieny, gruodžio 13 d., 7:30 
\al. vakare ponų O. Aleliūnų 
namuose, 3251 S. Union Avė.

Kalėdos jau visai netoli ir 
tos malonios šv.entės ženklai 

jo savo atsiminimus iš baud-!ina^01ni ’r uPas 3au<*>nniQS v>-

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

žiavos gadynės į P. Rusecko sur-
“Baudžiavų.” Tik kažkodėl Į Žmonės pakilaus kalėdinio j 

visai neprisimena 1863 'metų ūpo pagauti sveikina artiuiuo- 
sukilirpo. Baudžiavų ėjusi Gu-'sius per šražias pritaikintas 

Visi nariai kviečiami susirink dvare. Senutė gimusi1 atvirutės ir teikia vieni ki
ti ir tinkamus kandidatus at- Tylelių kaime, kame ir dabar 
sivesti. Atskiri kvietimai na- tebegyvena. “R.”

iriams nebus siunčiami. Tame’gaiš darbais. "
Gerb. veikėjas atvyko Ame- įvirinkime bus maloni pramo unni||nn|, VII CUnORIAI 

rikon netikėtai. Telegrama P-J-Milius demonstruos UHAUUU MLtRUUHIAI 
pas p-n, Baltuti užsisakė tai- ™“j“» ju<tamus paveikslus iš
vakortę ir atvyko pasimatyti sietuvos.
su savo skaitlingais pažįsta-Į____________JSekretonus^^

mais Amerikoj.

tiems dovanų. Šie kalėdiniai 
papročiai yra geri, sveikini
mai ir dovanos yra geras 
daiktas.

Savo skaitytojams ir remė-
1930 m. yra nepaprastai ’jams primename, jog “Drau- 

gražiįs. Siųskite į Lietuvų jj go” ofise turime įvairių gra-

IŠLEIDO UŽ LENKO BER
NELIO.

IŠPLAUK* SU 410 PAŠA 
ŽIERIŲ.

Baltic America Line laivas 
Lituania išvyko iš Europos 
gruodžio 7 d. New Yorke tas

Bridgeport. — Prieš Padė
kos dienų Šv. Jurgio bažny- 
čioje buvo iškilmingas šliubas. Į £()US apie 19.
Bažnyčia buvo labai gražiai ,aivas turi 410.
papuošta.

Ponai Kiškunai augino vien 
turtų dukrelę ir jų išleido už 
lenko bernelio. Gaila, kad lie
tuvaitėms sunku surasti lietu
vių bernelių.

Ponia Agota Raškienė gra
žiai vaišino svečius. Svečias.

dovanų giminėms. Vieno ka
lendoriaus kaina 25c.

O kas užsako giminėms 
“Draugų” kalendorių, jiems 
siunčiame dovanai.

I
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarr.avi mų.
Patarnavimas 

visose Chica 
gos dalyse lr 
prlemlesčuose 
Grabai pigiai

net už $25 
OFISAS 

8238 South 
Halsu;d St 

Victory 4088- 
88

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

PRANEŠIMAI.
Lietuvių Kriaučių 269 sky-, 

riaus A. C. W. of A. valdybos 
linkimai įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 12 d. 2 Vai. po pietų 
ir tęsis iki 6 vai. vakaro 3 
vietose:

Amalgameitų Unijos sve
tainėje, 333 So. Ashland Blvd. 
Moming Star Kliube, 1652 

N. Robey Str. ir
John Hus svetainėje, 4236 

West 22 Street. Visi nariai ir 
narės kviečiami dalyvauti vai

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Tc.1. Blvd. 65 01

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slrnpatlB-
kal, mandagiai, gerai lr pigiau j , , . . . .... .
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų I dybos rinkimuose, i aipgi ne- 
dykat ‘užmirškit, kad priešmetinis

;269 skyriaus susirinkimas i- I vyks penktadieny, gruodžio
Į13 d., 7:30 vai. vakare, Amal- 
igameitų Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd.

K. Navickas, rašt.

BUTKUS
UNBERTAKIKG CO.
P. B. Hadley I.lc. 

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 3161

120 METŲ SENUKE

Geriausi Iš visų "Ice Skeltai” visokių 
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 
$7.50 varčios už ..........................

$1 verčlos tiktai g9c. 
Taipgi užlaikom įvairiausių 
zabovų dėl vaikų ir mer
gaičių.

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

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT ĘTALA VINIŲ PEILIŲ

E7ERSKI
LIETUVIS GRABORIUh 

Ofisas:
4499 8. MAR8HFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9377

4424 So. Rockwell Ht. 

Virginia 129*

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR 

BALSAMUOTOJA8

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
•Chicago, III.

Tytelių kaime, Kamajų vai., 
Rokiškio apsk. gyveną 120 me
tų Grasilija Dulkienė. Jos du
kterys jau beveik ant lazdų 
vaikšto, o ji vos tik du metu,

PAIEŠKAU darbo šeimyno
je, prižiūrėti vaikus ir atlik
ti visų namų darbą. Turiu 
patyrimo tame darbe. Atsi- 
šaukit.-

Mrs. PEČIUKAITIS
4517 So. Washtenaw Avė. 
Telef. Lafayette 4113

A. A.

PETRAS RUPŠIS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Luievičius
GRABORIUS IR 
BALSIMI'OTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose nile- 
stto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1115

mirė gruodžio 9. 1929 m., 2:30 
vai. ryto, 43 metų amžiaus. Ki
lo iŠ Kauno Red., Raseinių 
Apskričio, Judrėnų Parap. lr 
Kaimo. Amerikoje Išgyvena 26 
metua

Paliko dideliame nuliudlmo 
3 brolius: Juozapą Antanų, lr 
Kazimierą, seserį Oną ir gi
mines Amerikoje, o Lietuvoje 
3 seseris.

Kūnas pašarvotas 1239 So. 
51 Ct. Cicero, UI. laidotuvės 
įvyks Ketverge, gruodžio 12, 
1929. Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Antano par. baž
nyčia, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Broliai, Seserys lr Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

A. "I" A<
IGNACAS
APRIMAS

Mirė gruodžio 10 d., 1929 m., 
11 vai. ryto, 39 metų amžiaus. 
Kilo Iš Šiaulių apskričio, ir pa
rapijos, Pakastuvos kaimo. A- 
merlkoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nubudime 
dėdę lr draugus, o Lietuvoj tė
vą, motiną, seserį ir brolius. 
A. a. Ignacas per šalčius pa
gavo slogas, kurios Išsivystė į 
plaučių uždegimų lr mirė ligo
ninėj.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Butkaus koplyčioj 710 W. 18th 
flt. laidotuvės įvyks Ketverge, 
gruodžio 12 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas J Dievo Ap
veizdos parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dėdė lr Draugai, 
laidotuvėms patarnauja gra

borius Butkus A Co. Telefonas 
Canal 3161.

MAINYK, PARDUOK 
' ARBA PIRK.

“Draugo” skaitytojams pra 
nešu, kad' Michigano valstijoj 
yra labai daug lietuvių, apsi
gyvenusių ant farmų. Yra ke
letas lietuvių kolonijų, kur 
vieni lietuviai tefarmeriauja, 
taip kaip Lietuvoj.

Aš turiu visokių farmų ant 
pardavimo arba mainymo. 
Tai norėdami pirkti farmų 
arba namus mainyti ant fer
mos, meldžiu parašyti kokių 
farmų norite, kiek norite mo
kėti už farmų, kų turite mai
nyti, kokios kainos jūsų pra- 
pertė ir kiek skolos ant jos 
turite. D

Jeigu norite apsigyventi 
Detroite, Grand Rapids, arba 
kitame Michjgano valstijos 
mieste, tai meldžiu parašyti, 
kų turite mainyti, ar namų 
ant namo, ar namų ant namo, 
ar namų ant fanuos. Aš real 
estate bizniu užsiėmęs ir tu
riu visokių mainų. Nedaro 
skirtumo, kų jus turite ant 
maino, bile tik norite mainyti. 
Tik parašykit kų turite ir ko 
norite, o aš šu džiaugsmu mė
ginsiu Tamstoms patarnauti 
ir suieškoti tų, ko Tamstos 
norite.

Lietuviai Grand Rapids, 
Mich., turi 4 didelės svetai
nės naujų" gražių didelę bažny
čių ir devynių klesų gražių 
mokyklų, kur moko lietuviš
kos seserys. Visį lietuviai dai k 
te gyvena. Ne taip, kaip ki
tuose miestuose kad po'visų 
miestų išsimėtę^ Grand Rapids, 
Mieli., visi krūvoje* gyvena,

žiu kalėdinių atvirukų. Visus 
kviečiame atsilankyti ir pasi
pirkti.

Kalėdinėms dovanoms tin
ka geros knygos. “Draugo” 
ofise tokių knygų yra gausus 
pasirinkimas. Visiems skait- 
tytojams yra išsiuntinėtas 
“Draugo” knygyno katalogas 
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

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

SEREDOJ ir KETVERGE 
Gruodžio 11, 12

“BROADWAY
SCANDALS”

Dalyvauja Salley O’Neil, Jaek 
Egan ir būriai gražių šokėjų.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

UT. SER. IR KET. 
Gruodžio 10, 11, 12 

“THE SATURDAY NIGHT 
KID”

Daly vauja Clara Bow. Taipgi 
kalbančioi komedija.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
' Graži Muzika

PAMATYKIT šiuos pirm

turi savo žemės nusipirkę (negu pirksite kur kitur. 3 
prie vandenų ir vasarų gerai šmotų vėliausio styliaus sek-
nuvažiuot prie tų vandenų, 
kur susirenka savo tautos žmo 
nės ir nereik maišytis tarp 
svetimtaučių, kaip kituose 
miestuose.

Tad jei norite kų pirkti,

lyčios setas, turtingai išrodan
tis, apsiūti guzikąi, pleituoti 
frontai, tikras antiųue rayon, 
vertas $350, parduosiu už 
$ll5; 1930 modelio naujas 
sereen grid elektrikinis radio, 
vertas $250, parduosiu už $75;

parduoti arba mainyti, ar no- 9x12 IVilton kauras, vertas 
rite platesnių informacijų, tai $65, parduosiu už $25; riešu-
meldžiu atsiųsti laiškų. O aš 
mėginsiu kuogeriausia patar- ganiojo kambario setai, lem- 
nauti.

JOHN J. YOWAISH
1134 Quarry Avė., N. W. 

Grand Rapids, Mich.

to medžio valgomojo ir mie-

fpos, coxwell kėdė, indai, už

laidos, ir t. t., viskų kartu, ar 
dalimis. Privatinė rezidencija, 

8228 Maryland Avenue, lst 
apt., 1 blokas į rytus nuo 
Cottage G rovė Avė., tel. Ste- 
\vart 1875.

Setas šešių perlų ir vldelčių "Stainless Steel”, kurių nereikia 
šveisti. . i . į
Juodom Kriaunom setas ... ................................................................
Baltom Kriaunom setas ....................... ...........................................

JOHN DERING
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

$2.98
$3.48

pat tikslui prof. kun. P. Bu
čio 29-tas Eucharistinis Kon
gresas, kaina $1.50 ir $1.00, 
kun. Vaitukaičio Kelionė po 
Europą, kaina $1.50, kun. 
Pauliuko Kelionės Įspūdžiai, 
kaina $3.00, kun. Dr. Matulai
čio Kristaus Patarimo Keliais 
kaina $1.00.

Toliau Kalėdinėms dovano
ms tinka gintariniai daiktai 
iš Lietuvos. Tokių daiktų 
“Draugo” ofise randasi dide
lis pasirinkimas.

Vėl primename, kad turime 
įvairių religinių daiktų — 
gražių rožančių, maldaknygių 
lietuvių ir anglų kalbose, kry
žių, medalikėlių ir tt.

Su visais šios rųšies pirki

mais prašome 
“Draugo” ofisų.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klaušl-
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

kreiptis į

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

t , toksinių lr sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
3io, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650.West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8389

JVAIRŪS KONTRAKTORIAl

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvrase Oo., dabar perėmė visų 
blsnį j savo rankas lr duos visose šio 
blsnio šakose plrmes klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters A Decorators 

J. 8. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemiock 5526

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterlus tr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyrams ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir įsitlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien lr vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONA VIČIUS
504 W. 33r<l St. Prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

Tel. Victory 5371 
UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

75tf West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chicago, III.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEAT1NG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAl
3- TI MORGIČIAl 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Parkams real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.09 
1104 SO. KEDZIE AVENUE 

Tsl. Lafayette <738-0714

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA Si CO.

3591 W«t 26th Street


