C*t*iik*i pamaltam turi kilai
darlnt — Inritl į fc.|mraaa i, , r|.
•ootnetif Knatam mokais. atnaajtatl
taonly dvaala Jlaiii fttnllaa vl.kpatavtmaa milijonų tlrdyae — tai tnuaų
nJ<taotia "brauto" papila jum a tų
apaiu.i<Ytmo
darbi atlikti
C ttai.
skaityklų ir platinkite “Draora-"

"brautas"

tallklkkaa draufljaa
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J ŠVEICARIJĄ VIZŲ
NEREIKIA

Ministorių kabinetas savo
šią Mivnilę įgavo galios st
posėdy priėmė Lietuvos Bau- Mtnrinuis Lietuvos su Šveicf
ko statuto įstatymo pakeitimo ri ja. kūriau nnikiiinmos saū
projekty. Projektas liečia me.;1arpy vizos.
“R?
'tinio jH-luo paskirstymą. Ba-Į Balta r Lietuvos piliečiai gj
nko valdytojo neliečia. Be to,Iii Im* vizą važiuoti į Šveic
'priimtas snnskelių juostai nu- riją, Italiją ir Jn|>miiją. “]
statvti ir medžiams globoti
1 v •.
1
MIRTIS ŠULINY
šalikelėse įstatvato projektas.
•

_____________ N

KINIJOS VALDŽIA IMA ATSIGAUTI

Tuo projektu nustatyti ple-l

VOKIETIJOS VALDŽIAI
PAVOJUS

Hudson užlajos vakariniam pakrašty, kaip čia atvaizduojama, Kanada stato nauiih
’ni vva<2 gi.
trr 13.
19 —
grudi
i bus siunčiami.
BhKLlAAn,
— Poija
1O,J- uosta, per
,kurį1 į Europą
, 1 * 'javu
.♦.»
-------------------------------—__
NEKALTO PRASIDĖJIMO

GAGOJE

ŠVENTĖ ROMOJE
viai. Belgų kariuomenė pir- pildymo sutarties) ir mokesmian atšaukta.
čių reformų plano, kanelieris
i
ROMA, gr. 10 (suvėlinta).
eta ligoninė ir
Pnreinv tad pasiliko išimti- Mueller pareikalavo tais kiau
— Nekalto Prasidėjimo šven
gydymas
lini tik viena Francijos ka- simais imtis balsavimo,
tė visose Romos bažnyčiose
Kanu njiskritis išsprendė
riunraąu). At«nai.«ai8 metalą j
R,.i(.,,slaga!, al)U plaI1„
kuoiškilminginusiai buvo mi apmokėti ligoninę ir už gydy
gal ir ei bl> atšaukta.
pripažins tinkamais, tokiu būnima pamaldomis gruodžio S. mų šerif i pagelhininko Roy
...__ Įdu bus reikšta pasitikėjimas
Kartu buvo minimos ir Ne E. Sniith kurs kituoniet nuFRANCUOS PARLAMEN- :valdiilu Jei blla nubalsuota
kalto
Prasidėjimo tiesos (do 1 žudė Mm de King ir patsai
TAS KOVOJA VALDŽIĄ !pric3ingai> miniat„ių ka„inc.
gnios) paskelbimo 75 metų pašautas koją.
J
i tas tuojaus atsistatvdins.
sukaktuvės. Nuo ryto ligi vaD,.| uuaidytos Mrs. de King
PARYŽIUS, gr. 13. — Va- j___________ __

Pagrobė troką su marškiniais
Trys plėšikai nuo R. Murpby, Chicago Cartage (’«». vežėjo. atėmė t rokų, kuriuomi
buvo vežama 12.009 doleriu
vertės marškinių.

Lapkričio 19 d.
,1. K. Dabkt
ntų ir vieškeliu juostu plo-I ...
.. . .
.
l Virius, Panemune•lių v. Dahli
eini ir apsaugoti šalikelėse',
.
, , . ,
.. ..
... .
... : k. gyventojas, beleisdatnaa ei
augnntie.li medžiai nuo naiki.
...
.*
.
....
meni mirs vamzdžius i imtut
mino. laip uz sužalojimą, nu- ...
................
..
j
,laužimą
..
...
iškastą
sulinj,
iš
netveių
pa
ar nukirtimą medžių.
leido geležinę kartį, kuri ;
augančių prie plentų ir 'ieš .vietoje užmušė.
‘R.■1
kelių, ir už griovių teršimą.
š
tiln.' ir kitV k“,il) !,vnn-' PtdiKALINIŲ MAIŠTAS AU-:
miną, nusikaltėliai bnudžinmi
BURN KALĖJIME NU-J
adniinistratyviniu- budu nuo
• *
MALŠINTAS
W *k* DVI
’r
P°n>m0

gyvulių kelių juostoj — nuo
5 iki 50 litu.
“R.”

AVBl'RN. X. Y., gr. 12. -

Vietos valstybiniam kalęjim

Miglos mieste
Vakar kuine visa diena tir-i

I

‘‘tos miglos buvo užgulusios
nnt Chicago ir apylinkių. Ne
karo tikintieji lankė įvairias byla nei {šiaip, nei taip Vel-j ^ivo vėjo jas išvaikyti.

knr parlamente toliaus svars
KINIJOS VALDŽIA
bažnyčias, daugiausia Nekalto kas:j.
tant valdžios patiektą valsty
ATSIGRIEBIA
| Prasidėjimo bažnyčią, kokių
VENIZELOS STOVI Už
bės išlaidų, sąmatą, kairieji
1
pastatydino
Popiežius
Pijus
ZA1MJ
atstovai taip’ėmė pulti vald
Paliuosuoti visi kaltinami
SHANTUNG, gr. 13 — X.
žią, kad ministeris pirminin- Kinijos valdžia pradeda atsi-, Taipat
r;r„i.
Stonių! Kaip žinoma, iš ofiso alsiATĖNAI, g r. 13.
kas Tardieu pareikalavo svar- , . A.
.
valstybinio (’ook ap- kijo, IMrl«.,„.nt»s rvb.i rinks
.
griebti, \akar kantono šone minios lankė Popiežiaus Pi-i statydino
. .
.
imu uoin-nm.' nuo mins
stvmą toliaus atidėti.
......................
(maistiniu' j• fl„s iv
. . . .
Isknties prokuroro
lumitsis;
...
. •
, ,•
4
revoliucionieriai
viiuisuiiii.
,
jx_ pastatytą tos tiesos •
1
1
prezidentų
į ntsistntvdmiisio
Tai atliko, kad par amen s nupa,..(i Ritur (as pat
^"atminčiai i»amink- Sėjėjas Loescli. Dabar nuo
admirolo Kiuidurioutis vietą
rių kibimognaU1J
* *
R<?v°nucionieriai Praranda pa b? di Sj>agna aįkSKije. Rajuin-' al*akam>1,68 pabuosnoti ir vi-

AFGANISTANE SEKA
PRIEŠŲ ŽUDYMAI

C 0 P Y

POSĖDIS

• džia, Bijo Griuvimo

WIESBADEN,
Vokietija,
gr. 13. — Vakar Pareinį ap- ilgų svarstymų Reichstage ži
leido paskutiniai britų karei-Jnoino Youngo plano (karo at-

A

Tilt Jonas: l.oosdtll 7791

MINISTERIŲ KABINETO

Francijos Valdžia Apsidrau-

*

paiw«

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VOKIETIJOS VALDŽIA LAUKIA IS
REICHSTAGO SAU PASITIKĖJIMO

U

M'uncaai

d Ilsu k laši dldi-lo katalikų parama tl
aorl. kad toliau pasilaikytų tla prta
Irllkkl lauotral

UTHUANIAN DAILY FRIEND

VISA BRITŲ KARIUOMENĖ ATŠAUK
t TA IŠ PAREINIŪ

PAREINY PASIUKO TIK j
FRANCOZAI
j

ortantract\

[>IJaa Ir Iktuvlų kolonijas. "Drangai*

3i A C 0 P Y
“Draugas,” i3Si So. Oakfty Avenut

No. 294

atetovauja

katalikų minti, remia nuoklrdtlal k*,

kilęs kalinių maištas numalfi
ntas. kada į vidų įsiveržė vai
stybinė policija su dujų bom

MOKSLO ĮSTAIGOS
KAUNE'

l«,28-2!i
......
iiH lais
ir tūlkn«ni<ia»i<b K«
Kaune buv,.: 12 ginu,ariju su
'iršimnkou ikferibvU
4JIS) „u,k.. 3 vi,turim u mokvkl,<u’ s”r""'s kunuo,‘ >
kl,.s su 3!«, mok.. H„iv,TuitmJ«n’"i
""’vūrn.
u,s su 4.1)12 slu,l.. 2 progini-' K"k
ko'ojr žu
n.'.ziios su 1,17 mok., n..-,,,, mn. «
,r ’‘"rW 'T«"
k;kln su t:,4 mok., muzikos
K-'"'llk" «"WI .r kutu).
......................................
. .
. .
„„i.
.,r.e I11(li. te<4,„ikos sllz4',sta šaudymais ir nuodin
inug.
su
mok., mimikos
.

niokvkln su 302 mok., sodiniu-

1

dujomis.
Kalėjime yra npie 1,750

ru

.Ministeris pirmininkas Ve- kystės mokykla su 20 m.. 4<
r nnu.u ruošos mok. i‘‘"''F
,ik
20
'nmntų ..
r ....
mai’tf
‘ su 1S5 mok., kunigų semina-1 'a
rija su 10S kl.. 4 mokytojų se
....... rijos su .-4.1 mok.. Tumė-j ANGLEKASIAI UNISTAI
„O brandos kursai su 323 .... kj KOVOJA SAVO PRIEŠUS

’klag būvo apSvįe8tof, elektros; 81 t,e’ kllr,e J<> P««tanPom,s
nizelos stovi už Zaimj. Šis pabuvo traukiami tieson už te- starasis via senato pirminiu‘
I šviesomis. Aplink paminklą
. .
JAPONIJOS DELEGATAI ||jgj vakaro buvo sukrautos ror^ r’nkim,l lai *u.
ku.
AMERIKOJE
' gyvųjų gėlių vainikų kalvos.

silikėjimų savimi.

Radio stotys policijai
į Didelę gj’vųjų gėlių puokštę
GAL IR BE JOS BUS
KABVL, gr. 13. — Naujoj
M(T()RIA, B.
gr. 1-- prjgiuntė jr Italijos karalienė.
Cliiengos
alderino;::
’
tary

APSIEITA
emini valdžia Afganistane1 is....
................. ....
.
— Cm atvvko JaiMmijos de-t
bos finansinis komitetas iš
sprendė išnaikinti virus savo
.. .
. .
... Į
prieis
Jegacja karo laivynų mažini- M|R£ NAUJOSIOS ZELAN- sprendė pripažinti reikalaujaPRAHA. gr. 13. — “.Ma
Ii įvairi,) šaii<-«,l«lių karei-ko"f<'rcn<'ki<u ,x"Kione'
i
DIJOS VYSKUPAS
mos sumas polbijos nulio žoji entente” išsprendė liepa

I

2 Imliai,, kursai su 125 mok..
pašto telegrafo telef. kursai' Al BUKX, III., gr.
. 12. -*
i 38
oo jirndžios
„„i.-.;,,. ...
anglesu oi mok..
mo-, At>kilueius nuo unijos
. J
**•.)>
,kvklos
.i
-i»,
,,i.
,„.i;
lasius
ir
sudariusius
nuosavi
su .)..)91 mok. ir jhiIi-i
’
uniją,
kurios
narini
šiandie
cijos mokykla. Tat iš viso
slreikunjn,
tikrieji unistai
1928—29 mokslo m. Kaune
.
. —
atsimnr
ibuvo <i«ii
c
pradeda
kovoti
knijx>
atsimn94 mokslo įstaigos su '
....
*
.... ,,|tėlius ir griaujancius
darbini*

sirašyti žinomo Youngo plnstočių pastatymui.
viai čia atgabena suimtuosius! Delegacija gruodžio 15 d.
no,
jei Ungarija nejMisižadės
AUCKLANI), N. Z., gr. 12.
valdžios priešus, kuriems be bus Cbicagoj, ir iš ten vyks į
’ J
•
ir neduos užtikrinimo šiai
atodairos nukertamos galvos.|Wasliingtoną. Gruodžio 20 d. — Mirė vietos vyskupas .L* Nužudyiis senas žmogus
••<■11,1.1 t. i" i-iii< >1;' i r< ■? t;tbi u - Pi.*390 mokiniu
\i’
\Y. i'liary. I UlV'i :hik'
.iš Ntu Yviko j Londoną.
. Nežinomi piKlinhunu nd.-o1 jamo karu n,pildymo
joj, 1859 m.
BRITANIJA UŽ KARO LAI
vė T. Tiritilli, 00 metų. Tai
Tikrieji unistai organizuo
NAUJI PROJEKTAI
LIBERALAI PRIEŠ DARBO IR nlFNII TARPIKVENTC iv'k"-'''“'"g Ra'v<>- N«8»«VŲ PANAIKINIMĄ
jasi j būrius tikslu išvaikyti
PROHIBICIJOS AUKOS
16 DIENŲ l AKrUSVEN IE (ag | nv, lloiriu
p,.,j.
PARTIJĄ
^rikab) „1i„i.«brijai"l'‘kil'-|ill I'ik“''į"i"k>'"- P™LONDONAS, gr. 12. — Pa
Vidaus
matomi susikirtimai.
tirta, Britanijos foinisteris piLONDONAS, gr. 13. — PaAVASIIINGTON, gr. 13. - tti, kurs vra kalėjime r.ž vie
VASIIINGTON. gr. 13. —'paruošė ir įteikė miuistoruĮ!
K,ū k,irios anglių kasyklos
rmminkns MacDonald busimoj j-jainento atstovai lilieralai iš-'Senate vienbalsiai nulialsuota no vaiko iiagrobimą.
šalies prohibicijos koinisio-(kabinetui svarstyli apskričių,
uždarytos ir jas saugoju valsausy karo laivynų mažinimo, Ppren(j^ kovoti darbo parti-' nutraukti darbus 1(5 dienų,
įderins Dr. .L M- Dornn jai- viršininkų stntulą.
juilicijos, i
_r
Lengvai
nubaustas
skplliė, knd pradėjus 1920 me- pasienio apsaugos, sociales, hD n,l‘ IH,,<,jn ir . ri ų pa^
konferencijoje planuoja, iftkel- jQjj vaj,jįjog svarstomą jataty^nuo gruodžio 21 d. ligi šau
Apiriibčs
teisme
viena
dic-L
njK jjrjšj(,| nrobibieija vvki- glolios ir socialinio draudimo'<k*J,‘Jil1. . J
ti sumanymų panaikinti visus muj sumanymą anglių kasyk- šio <» d.
, ....
,
...
c
i
-i
.
............................ i-K km-kuriij nlolų kaniKH
didžiuosius karo laivus.
t • '
nni kalėjimo nubaustas uz lei-j nant nužudvta 147 civiliniai įstatymus u-švenčių ir jmilsm ;
lų ir anglekasių reikale.
n,šaukta.
Nežinia, kiek tame yra tie
| įstatymo pakeitimo projektą. įll” 1,1
smo panieką šerifo pagelbini- j žmonės ir 57 agentai.
MIRĖ NUO KARVĖS
'Apskričių viršininkų statutas
sos.
nkas W. Scanlau. .lis norėjęs (
_____________
JSPYRIMO
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS
kabinetui svarstyti įteiktas PLATINKITE “DRAUGĄ”
papirkti prisiekusį teisėja.
ŠHANGHAJUJ
KITAS PASKIRTAS
ETNA IŠNAUJO ĖMĖ
j HANFORD, CaL, gr. 13. —
i jau senini ir šiomis dienomis
SENATAN
CHICAGO IR AP
DUNDĖTI
R ’’
Ims priimtas.
Paslydo, gatvekario
SHANGHAI, gr. 13. — Ki-|William Liggett savo gyvylję
V/
V 4
,<£S. — Prnmntomas liet
užmuštas
AVASIIINGTON, gr. 12. CATANIA, Sicilija, gr. 12. nieėįų apgyventoj miesto da- apdraudė nuo arklio jspyrime
tenųieralūni neišspręsta.»•
BAIGIA PANEMUNĖS
C. Herliert, 25 m., 121-oje J vietą nepriimto senatan Va
— Ųgnekalni? Efna iSnaujo i- ly komunistai sukėlė riauėes. ir nuo buliaus badymo. Aną
SANATORIJĄ
roa
rA "
kiniečių pa^ dieną jj įspyrė karvė ir ju gatvėje eidamas pa»l>do ir re reimsylvaiiijo.s gubernutom. atgyti
atgyti ir
ir dundėti.
dundėti. y
Tr**
PINIGŲ KURSAS
parpuolė ant bėgių. Tuo laiku rius paskyrė J. R. Grandy,
sprūdo ) tarptautinę mieato mirė.
mėa, kad prasidės verftfa.
Z
. • ••.
I
Tuberkuliozo sanatorijos na
važiuojąs gatvekaris jį užmu milionierių. Matyt, ir jis nebus
-- ——————
dalj.
.Lietuvos 109 litų i.. $10.1
inai Panemunėje jau baigiami
SPECIAUS AMBASADO
priimtas.
PASIUNTINYBĘ PAKEIS šė.
‘ —Britanijos 1 sv. sterL
statyti. J rengti bus artimiauRIUS JAPONIJAI
AMBASADA
UŽLIETA dąu NAMU
Francijos 100 frankų
WASHIXGTON, gr. 13. — siu laiku. Atidarys 1930 met
WASHINGTON, gr. 13. —
AutomObfllv aukos
WASHINGTON, gr. 13. —
Belgijos 100 belgų
Automobilių aukos Cook ap Kinijos valdžia kreipės j šios < tų pradžioj. Izivoins nupirkti
LONDONAS, gr. 13. — Po Praneša, artimiausiuoju laiku
Senatas patvirtiuo prezidento
Italijos 100 lirų
Hooverio paskirtą specialiu pastarosios audros Thames u- amerikonišką pasiuntinybę Va skrity eina didyn. Šįmet ligi šalies valdžią duoti leidimą ir kitiems įnagiams įtaisyti
Šveicarijos 100 frankų
mubasadoria Japonijai W. B, pėje vanduo pakilo. Jau daug ršavoje prezidentas Hoover gruodžio 12 d. žuvo jau 957 jai šioj šaly įsigyti karo amu- prašo iš ligonių kasų 25,000
Vokietijos 100 marioji
nicijos.
iiių paskolos.
“R.”
žmonės.
namų vietomis užlieta. *
pakeis ambasada.
Castle.

6

\

J

M
Penktadienis, Grumi. 13, 192?)

DRAUGAS

A

DRAUGAS
(Mna Bax11«n

»•

.-akoiinnga-, dėl tu. kad ji*

uokjrua Mtmadlenlaa

rKJ»UMEIUTO8 KAINA; Metama — <144. P»« Mani — |4.44. Tnm» MeoeoUuua — SS 44. Vleoux>
Omini — 74c Europoje — Malama <7-44, PumI MaV — 14.*1. Kopija .44c.
BaodradArblanu- ir koreapondantama rattg oefra
Ku jei aapraftonu lai padaryti Ir oeprlalutidama ta.
*»«ui palto leokjų.
MaTaktoniu
-B»ibiiui.

priima

-

nuo

11:44

IkJ

11:41

SVEIKIAUSI J. A. VALST VAIKINAS IR MERGAITE

S. prakybos ,-kyiiuu- direktorių- labiau-ia at-

*»

DARBA

dideliu tau

liniuku ir I k. S. j»i iesiiiinku. .

kad jie buvo \ eikliau.'! I k. Sąjuiigo.-

žiiiohe.-,

PENKIŲ DIENŲ DARBAS .darbininkams užiuokesniai ne
SAVAITĖJE
turėtų Imt iliuziniu n i. Nes jei

kad jų jci.-tiiimoiiii.- — šilingu* ir Mu-teiki— Voldemaro niini.-tci iui — kaipo tautiniu
luitu

butų inužiuaiui, gyvenimo laip
\ ra žinių, kini didieji Cle- siii* tuojaus nupultų ir pir
veluudo piamoninkai — darls- moje vietoje nukentėtų pačios
.inviui \ ra labai rimtai susi pramonės.
domėję [lenkių di- mi durim
X
>n\aiteje klausimu, lito svar
biu klaiibimu jie tmi pasita PENSIJOS SENATVĖJE.
rimų .-u organizuot u darbinin-

iš l L. Sujungus išiue-ti, kad jie bu

vo l k. Sųjun. rain.'lib, jiauiiitu.*. Jie pa.-odnię

—kančia) dienai priimami iki

juo.-

vai. po piet

į

kalėjimų, atėmę iš ją tei.-e-. mano vi

sn sąjungų sugriausiu ii nugab'.-ių.

Tad Mikšį ii I bangelį

į

kalėjimą nuvedė

ne ju pikta valia, ne jų nuodėmė.-. bet [ūkta

DRAUDA S

valiu ir nuodėmės tautininkų.

LITHUANIAN DAILY FRIEND

.uiKsvs ir Draugelis via luuiiniiihu gy- mi

Pabllabed Daily, Eicepl Sunday.
»nBaCRIPTION8: Ona Tear — <4.41. Bli M0BtS>
<4.14. Tbraa Montha — <4.44. Ona MoBLB — Ka
•nrope — Ona Tear — <7.44. 8lx Montha — «.4i
— -4I&

Aa^rttaUK in •T3RAUOAB- brlao beat varultk
AAmttMnc t*tw ob BpplloaUoL

’OBAUGAS” 2334 So. Oakley Ave^ Chicago

(Pabaiga)

Tokio sprendimo norėjo tautininkui. Tik
<«>yl* užvedus jau tautininkai kalbėjo, kad
Draugelis su Mikšiu turės sėst į kalėjimų ’/-j
metų ir nuostoliu.* atlyginti. Ta propaganda
buvo vedama tautininkų beveik per tris metus
Jie tai turėjo pasiekti, nes jų tikslai to reika
lauja, kaip pradžioj esu nurodęs. To jiems
nesunku pasiekti, nes jie su teismo nepri
klausomybe nesiskaito. Jiems teismus turi leiį sti taip, kaip jų purtiju nusistoto. Tai jiems
ypatingai lengva kariuomenės teisine, kur ministeris kiekvienai bylai teisėjus skiria iŠ
karininkų turj>o. Del to Mikšys su Draugeliu
v
1 ir pakliuvo j kariuomenės teismų, nors jų
| tariamoji kaltė nieko bendro su juo neturi.
Teisėjais buvo paskirti aršus Lu u liniukui. Be
te teisme figūravo Balbaeli, Vimer, Engler —
vokiečiai. Dr. Draugelis būdamas Vidaus Bei
kalų nūn išturi u tuo metu. kaip Lietuva gyvepo labai sunkius laikus parodė labui kietų
Jis pirmoj eilėj nui&čtartv išvaryti iŠ
actu vos neteisėtai priplaukusius žydus ir
tėčius. Jis tui ir padarė. daug nusi[Many
mas -savo tėvynei. Už tai jam seime žydui
vokiečiai su socialistai* skandalu* kėlė. O
išėjus iš įniuisteriuvimo jam lig šiol to nepamnršo ir progai atsitikus — atkeršijo. Bid
onėlio ir Vvmerio ^gėdiškas šuliškiiinus vi
siems j akis krito. Jie to ir nesistengė slėpti.
I
Kam? Juk to ne tik jų širdis nori. liet ir Lie
tuvos diktatoriai tautininkui. Kada vieno tei•biniuko buvo [la.-tebėta, kad neteisingai žmo
nės į kalėjimų sodinami, tai Engleris tiek ra
EĮ itė, kad visuos karidoriuos buvo girdėt. Su
prantama kodėl juos nuteisė.
1
Netraukė atsakomvbėn visos Uk. S. een: Į

r h bausti ir p. ftilinga- — dabar didelis tuutinini
Ttn- i’’ b Srurtnnn
n::-".1 '• j?:*
'

1*. Sakalattskn.- mažiau nubaustas už Drau- Į
gelį ir kitu® i.ors juridiniai kaipo buvęs Uk. 1

tututis.

Peusiiu senatvėje įvedimas
...

n*
m
Sibiao :*i.;;»
SiHuniu*> Amerikos Jungtinėvulisko keršto aukos.
"u* klausimos įskilo, Kada
®
• i „j
. ...
'alstybėse vra vienas svar
P«<'XHlentas
Homer andai
Mikšys ir Draugelis yra kkatalikiškosios M.II...
pramonių Ir įmonių ve- bi,usi« re^al«- A»ie
daug
idėjos kankiniai.
daug iš seno rašoma ir
iiėjiib paragino indis -prieinokalbumą. Pensijos yra reika
Gaila jų. Gaila jų žlnoaų ir narių vaik<jkg
Nncionnlio 4 — H Kliubo suvažiavime, Sherman viešbu
lingos ne turtuoliams, liet
kučių.
tnraisinis laikais [nudėjo dity, Cbieagoje, Maroki Deatline, iš India vai., ir Florence Smock
pasenusiems
darbininkams,
Bet dur duugiuu gaila, kad tėvynė be teis- dėti
iš Floridos vai., pripažinti sveikiausi vaikinas ir mergaitė J.
mo liko, kad teismas paverstas tautininkų ( Clevelundo pramoninkai at- kuriems nelemta yra imant A. Valstybėse. Abu turi po 17 metų amžiaus.
partijos aklu įrankiu, kad tėvynėj teisingu-'rado, kad nedarbo kitokiu bu už darbų mažų užmokesnį,
mus sugriautas. D juk teisingumas yra vai- du’ panaikinti nęgulitna, kaip susitaupyti kiek — nors senat
Kai kurios valstybės štai tangų pravesti atatinkamus
stybės pamatas.
tik sutrumpinu^ darbo dienas vei
Būdami jauni, sveiki dar pensijas moka savo alsitaua- įstatymus. Tas pastangas tu
Tačiau iš antros pusės reikia pastebėti, savaitėje. Kui-knrie jų nedar
bininkai jie daugiausia už ki vusieuis gubernatoriams it ri remti darbininkai Jie visi
iau! ir toks teismas gera padarė: jis visam *,u* panaikinti yra linkę autus yra prisidėję prie visų kitiems viršininkams. Dažnai turi su'»ru.st i ir savo pasiųstų
Lietuvos pasauliui paro<lė aiškini, kad Mikšys mažinti darbininkams darbo
valstybės reikalų, prie suda- iš valstybių iždų pensijos mo- atstovų į legislaturos reikair Draugelis yra nekalti, ir kad juos nu- -valandas ir dienoje, kndir lirvino kadir fondų, iš kurių įkainos tiems, kurie tų pensijų lauti, kad jie nemirštu darbiteisė tautininkams įsakius, o antra, galutinai
vulondų.
pensijos mokamos ntsitarna-{nereikalingi, kurie labai gra- ninku reikalų. Kada darbininatidengė tautininkų veidų ir purodė jų mo-‘ Edgas E. Adams, didžiausias
vusiems lederaliams ar jvai- žiai gali išsilaikyti nuosavo* kai tuo klausimu išvien dirbs,
valinę vertybę.
ĮCIevelunde darbdavį.*, ne vien
mis lėšomis. Kanie-gi čia tei-lnė
tei-įnėra abejonės, kad atstovai
riems miestų tarnautojams.
Paraūščnas.
Sutinka įvesti penkių dienų
jų klausys.
Koks čia gali būt skirtu sybė ?
‘dailia savaitėje. Jis žada dar
Pen-ijų klausimu
turėtų
I’. S. Mikšiui ir ),rausliui ir jų Soimom.- k,.,.iptis ir j prerid(.„„ Hoovc. mas tarp unų visų ir darbi
Antai EuiD[K)jfc neturtingos
užsiimti patsai kongresas. Bet
ninkų?
4
...
iH-gak... užuojautų iš visų Lioluvo.- rj
valstybės turi [vedusios pen
Nėra jolrio skirtumo. Gal kongre.-o nariams darbininkų
kraštų no t,k jų politiniai tiratigui. Imt net jstaiKw. ,arnaatįj„„ls jTerty
sijas senatvėje. Tas naudin
ir priošui.iiktu. Valdžios uždrausta tuos llžuo- p,.lU;ių j;,,,,,
jr M,a. tik tas, kad imunonių darbi reikalui yra svetimi. Kongre ga. Pigiau atsieina, negu pa
jautos raštu-talpinti spaudoj.
IJk.aius
' legaiSmis ninkai yra daugiau vargę už so nariai tik rinkimų dieno vargėlių prieglaudų išlaiky
unuos pirmuosius. Federaliai mis raiškiasi darbininkams mas. Delko-gi ši šalis turėtų
! šventėmis.
tarnautojai
turi nuolatines dideliais prieteliais. Paskui atsilikti nuo tos pužangos.
IR TO NEGALIMA.
•‘Brotherbood of Bailroad
vietas, darbui jiems užtikrin jie užimti kitokiais reikalais.
Trainmen” prezidentas A. F.
- Ašara.
O juk kongresas galėtų tuo
ti. (ii darbininkai yra bloKui kuro teismas visai nekaltai nuteisė \\ bitnev yra tokio- pat nuogesnium [Midčjime. Jie neretai reikalu pravesti konstitucinį
l kininkų .Sujungus vadus, i* visos Lietuvos 'monės.
verčiami bedurbiauti,
kai- [įriedu ii s\iubiau»ias darbus
kraštų
pasipylė
užuojautos
nukenAnot jo, geležinkelių praPirmi„mėnesiai jaunavedžiu
butų atliktas.
kada jr alkti. *
tėjusiems pareiškimai. Tačiau cenzūra nelei- pnonėje turi būt įvesta penkių
,<ai gyvehime
* I '. .'i v »• 3
Kadangi kongresas [M*nsijų
Kuru veteranai ""kovų Jau
do jų spuudon dėti.
valandų darbas dienoje arba
kuose yra vargę vartodami senatvėje reikalu nesirūpina,
Valdininkus pirmų mėnesį
•»«* «*•
Nuteistas vi, liek liks nuleistas, nors
šautuvus, išstaty darni
savo prisieina tų reikalų kelti ats po vestuvių davė savo žmonai
ir šališko sjireitdimo. Už tai dur svarbiau, kad praėjusiais - penkeriaia gyvybes į jaivojus. Darbinin- kiriu valstybių kgislaturose. 140 litų iš algos, o sau pasi
kad ir tokiu atveju neteisingas teismo spren metais virš 25U.000 geležin kui gi kasdien vargstu tainpy- 'Prisieina išjudinti didžiules liko tik 10. Kitų mėnesį par
dimus butų pajudintai. Nuteistajam jaireikš- keliečių neteko davbo įvedant darni savo raunieuis, pakirs-1 šalies pramones,kad jos tų sinešęs algų, jis jai atkišo 10
ti užuojuutų nėra koks kriminalinis nusikal ant geležinkelių įvairius aato- darni savo sveikatų. Duugelis l^eikalų remtų. Reikalinga di- litų, o sau pasiliko 140.
timu.-. bet žmoniškus ir žmogiškus, krikščio- matinius pritaisvnma.
jų taip pat stato savo gyvy-:delė kampanija.
— Kodėl tu, Joneli,/iok ma
burbus attikti mašinos tu- Jz.«s j pavojus, kadir toki tuig-! Saly gyvuoju skaitlinga Dr
niška- darbu.-. Ar. sakysim, suklydusiam. <>
kartai- ir visiškai nekaltam žmogui neluib'.it darbininkams dideliu iekusiai arba plieno dirbtuvių 'ganizaeija vardu .“American žai tuun duodi? paklausė žmo
na.
luėje negalima jau nė raukos ištiesti?
palengvinimu jų gyvenime. darbininkai ir kiti.
lAssoeiation of 01d Age Secu,.. ..
.
, , •
Šiandie vra atvirkščiai. Tonus
— A-a, pereitų mėnesį ta
Ir štai, kada jie pasensta,; ntv ’Si organizacija savo
tariau daug blogiau esti tada, kai tese_.
.
• • ... .
.... •
,
. .
...
mašinomis galybes darbininkų dažniausia pamirštami urba į I vyriausių ofisų turi New Yor-' gavai 140 ir tu tarėjai iš to
jai, ypač [>olitinio [Kibudžio bvlose. prisiden...
, ,
x ;
.
j
" •i j
visa* paliekama be darbo
pavargėlių prieglaudas užda-jke ir senai darbuojasi už pen- smagumų, kiek norėjai: naši
gę teismo autoriteto vardu, pasiduoda pusaKaip-gi
su
darbininkų
už
romi, kaipo kaliniai. Tuo bu-sijų senatvėje įvedimų įsta pirkai dvi skrybėles, gyvatės
liniai įtakai ir pasmerkia kaltinamuosius.
Teka teismas, jei teisėjai nesivaduoju savo !n,0^esn*n^
du jiems atsimokamu už jų tymų keliu. Pastaraisiais lai- odos batukus, 3 dėžes dažų
sųžūne ii veikiančiais įstatymais, lx*t paklau-1 Kaip pramoninkai, taip į- sunkiuosius darbus ir patrio kais ji išnaujo iškėlė didelę -lūpoms, kelias pokelius pudros
so. sudarytos opinijos ar fiasiduoda prieši- 'moninkai sutinka, kad nežju- tizmų. Bet ir j tas priegįgu- kampanijų 35 valstyliėee. At- ir dar kai kų, o aš turėjau
r.'r,’-” • i ••-'ui
...T.
,,, /.„Į-,m
7;:rJ
i!i:m . ju
Ji,i.!- ;
, ,
|:nnij.i ni i darbo
l;i- >i,m m rp-rn b-rit-vn riminčin meb: tiradžioi*- tuc“> 'bfdi misi varžo-. D::b:ir tu nn[umiatii griauna teismo autoritetų ir tik iur jčių ar trum|x-.-nių darbo va- {palikti. Visur jiolitika, viskas posėdžius vulstybių 1 egi sIntu- į būk susivaržius, o tš lient kiek
’- _
_.I •
k <■
•
•• •
ros. Tose tad bus dedama pa*-’pūfl5ia.
<laiigiuu kiršina žmones.
landų dienoje, šiandieniniai'♦'•na raudonomis gijomis
i

»<
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Friedrich von Schiller.

mintyse mane kaip ambasadorių. Ponas
von Narbonne’us duos man įsakymų, jau
taip bu.-, — tik tu Jauk!
L. K. Ne, ne, — aš jums sukau: jis
nori urėiitii su jumis susipažinti. Ir ne vien
Arbu
tik dėl to! Ne, ne! Jau. pugaliuu, utsidaSugels'-jiiiias tūpti laimingu.
rė jam aky.-! Žinau, tas Selieour’a* jau
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
netoli taij) važiuos! Dar šiandien... tui y(Tusu)
ra lie.-iog gėdų ir pasibuisėtina... Tačiau
AŠTUNTA SCENA.
aš nieko nesukau. Miuisteris norėjo jus
Pirmieji La Roche’as.
aplankyti jus namuose. Jam buvo pasa
LA ROCHE’AS. Ar jūs čia, [Minas Fir kyta, kad jūs esate biure.' Be aln-jo, jis
miniai? Labui širdingai džiaugiuosi... mi- jūs čia ieško! Ar aš nesakiau? Žiūrėk,
nisteris nori :us aplankyti.
štai jau ji- čia! (Ateina per ir/.fMikalines

PARAZITAS.

KAR. Mano tėvų ?
Mane?
< FUI.
•
L. R. Taip, jus! Aš gerai pastebėjau,
Juid jūs utkrei[M-te jo dėmesį, .iš keletą
Žodelių apie jus užmečiau, šitam Sėli•COUr’ui taip [uit ne lubui malonu. Taigi,
ino šiandieninis žingsni.- šį tą reiškiu.
KAK. O, mutote, prieš .-avo valią esą
zcu-u:
.t k”.-’- • 7i«.uuiiliu,#*.* ut.-u’
irutviu aunnų'ft.

duris).

tikima.*!
FIRM. Taip. taip! Jau

kių 'yru. Taigi, ik-l to aš ateinu [įrašyt
jūs pinamos, patarimo, jūsų beudrudar-

į-įvaizduoji

---------- DARBININKŲ SKYRIUS

Mik.-i n Drauu'elj įlai nubaudė i) dėl tu.1

kai

aaiuoa pruuuočuunoe paralkalarua

ihįkj

DEVINTA SCENA.

Narbonne'as ir pirmieji.
NARU. Aš mačiau jūsų darbus, [Minus
Firinin’ai. kurie man duoda gerų nuo
monę upie jūsų išmintį. Iš visų pusių
girdžiu giliant jūsų teisingumų, jū-ų
.. 1. |•,
1 * 1 ««(.«««
l»r» I ♦ Y* »c»» ■ •

|X4(M K.**|*j4 <<v.

iu"ui i r*u i ♦ <nt«t i

lo-

biaviuio sunkiame muilo darbe, kuri.- man
y ra pavestas. Ar malonėaite man suteikti
savo draugiškumų, [muius Fimiin’as?

KAR. O, kad aš tiek užsijxdnyėiau!

NARB. Mane džiuginu, doras jau
nuoli arčiau susirišti su jumis h* su jūs
FIRM. Aš gėdijuos! tokio didelio pu- garbingu tėvu. Ponas Firmin’ns! Jeigu
sitikėjimo, kuris keliu mane į puikybę. aš jaučiu pureigų jus suieškoti, tai iš
Su džiaugsmu ir dėkingumu priimu aš ši jūsų pusės vėl yra pureiga nesislėpti nuo
tų malonų pusiūlymų. Bet aš bijau, kad mano akių. Juk gi negabusis negali būt
[Mijuokiainas, kidp tinginys! Talentingas
pęrduug upie linine nusakytu.
KAR. Nė biskio jumis nebuvo per vyras, kuris myli savo tfieynę, pats ieško
dėta apie niuno tėvų. Ponas Narboane’e, viršininko akių ir siekia tos vietos, apie
prašau jus, netikėkite šiam dalyke mano kurių jis jaitikmęs, kad tikrai jis jos
yra vertas. Kvailiai ir netikėliai pirmie
tėvui.
ji giriu.-i savo imgaliniais nuopelnais. Bet
FIRM. Mano sūnau, negirk taip la
knip gi bus galima atskirti tikrus nuo
bai lokių menkų nuojMjįaų.
pelnus nuo apgaulingų, jeigu slepiamasi
NARB. Ponas Firmb’ai, ar tai jūs
su tikrais nuopelnais? Atsimink, ponas
sūnuH?
Firmin’e, kad esame atsakomingi ir už
FIRM. Taip.
gerų, kurio nedaromu, taip kaip ir už
NARB. Karolis Firmin’os, apie ku piktų, kuri padaromų.
rį muito motinu ir duktė dar šįryt mi
KAR. Ar girdite, ano tėve /
nėjo !
FIRM. 1 tuokite man progos turnauKAR. Ar girdit' mano tėve?
ti tėvynei. Aš ja su džiaugsmu priiniHiu!
-loti- », a t s įmena Liirolj Tirmm ų?
NARB. Labai uiulonu. Kad mes dar
NARB. Jos kibai daug mau papasa
labiau susipažintame, tai malonėkite judu
kojo komplimentų apie jus.

abu šį vakarų pus mane ateiti. Bus ma
loni uraugiju: pora gerų draugų, keli pa
žįstami. Nesivaržykite, ponai. Mano mo
tina, kuri viuii nesididžiuoja mano vie
ta, juos kuo širdingiausiai piiims. Aš tui
jums užtikriuu.
FIRM. Priimame jūsų malonų pakvie
timų. -"
K. (į šalį). Aš pamatysiu Charllottety
L. R. (į šalį). JattJ&alykai yra ant
gero kelio... labai tinkamas momentas.
Dar kartų pulti ant šito Selicour’o! (žen
gia priekin). Pagaliau jūs, Flrmin’ai,
prisipažinote prie savo nuopelnų, geraiI
Dar likosi atidengti kai korios ydos. La
bai gerai, kad aš jus čia radau ir ga
liu toliau tęsti, kų šįryt pradėjau. Selicour’as Šiandien privertė mane nutilti.
Prisipažįstu, kad aš netikusiai padariau,
kad taip staiga išsišokau, bet tiesa vis
liks liesa! Vis dėl. t o oš teisingai clgiuo4J< f
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pusirūpinau.

(Bus daugiau)
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D H A U G A S

dienyjr p* katodų. Pradžia, Sų-g<e.
kuojio. I.- prieTiesiai iš Paties kiloiknd po lošimo guli i nu liui-, sviil bu11 mi. i ina-.
niii luitu dar ]k'i-iIink-iiimli irlšv. Antinio jmiiiiį i ia ik ' I. lo - chniami Dirbtuvių
i kniiilinrs. Kvitsči.ei i \į-i
l-i
i ra s). to “rielo-s susi iiiii k i pn-ivni-inti.
Jums — be PerNovenos
baigimas.
lankyti
ir
kurie
t.'.
n-pid-hu
I lllo , to kūno ilrdiejiiiio ne
tiiuodžio S d.
vid. po ><>. uuiloiiėkit pi i-n;i-\li, tu 'jutę., n»*> “buvau .1,
<toras, o
. kupčiu Pelno
šinndie \i>a dorovę .uit tvo- pietų buvo budimus novenos kiekvieno kataliko į . i«.įu;,
įros padžioviau. Ir dabar nŠ prie .\ek. Pins. Sv. panos Mu- remti lnbtlaryU n padui,ii
jau be jusiskės doros gyvo- rijo.- ir po to priėmimas mm-' ,m»elbn.- mukų ii.i-lniėmiii-.
■ nu * t .
ju nariu j Marijos \ nikeliu 'kurie žūnu svetimi.,n. in prie
Sodulicijų ir j Nek. Puls. ma- '.Įautlo-e.
“Aš susituokiau su luote
Įžuju mergaičių draugijėlę.
lio be jūsų doroves Mirgą pri
i Nevėlia tiiĮM> apvainikuota. Nemanyk, kati I,, tnvę- ni,
tarimo (pus žydelį — prof.
Nekalto Prasidėjimo dienoje kas tiesos jieišninii't.
K.) ir dalyvavimo. Ir dabar lubai daug. itin jaunų mergi-!
(Arabu patarle).

R1CHMAN

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Ar jus žinote, kas darosi su
žmogum, kai jis savo dorų
ant tvoros padžiauna? Žiūrė
kit.
Vienas
lietuvis
žmogus
(gaila man jo) Chicagos so
cialistų laikrašty padarė tokių
išpažintį:
“Išdžiūvo galva ir siela
susiraukė, o visas kūnas, jau
senai dreba.. Dreba rankos,

Del Kalėdų

lai. Ir ot stačiai nežinau kas irnkūso pasirinkti vien, ii iiV M Bagdonaitė, vice-pir,,,. K.
čia bus..”
trijų: tiltų ant upės, revolverį Pieteriukė, sekret., M. Vasi
Vakar (reiškia, kol laivo do arba gazo kranelį.
liauskaitė, iždininkė, A. Dauk
saite ir N. Kervelytė patarė
jos.
Valdyba vra skaitlinga, tai
gi galės sėkmingai vesti visų
| tnlikė ji skaitoma kad gvve- draugijų.

jį

Peoples
FurnitureCo
KRAUTUVES

4177-83 ARCHER AVĖ,
tafavettc 3171

CICERO, UL

25*

tr gyvumu sugryl Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenJtae nuo
ligų skilvio, tarno, laksto- odos.
kraujo, nervo. Mrdlen, renmatlsjno. kirmino, nldeglmo lama. sil
pna plaučiu, arba Jeigu turit ko
kie
ulalsenėjusle.
JslkerėJuria. i
ehronllke
Ilgo, kuri nepasidavė
net gabiom Bslmynos gydytojai,
n esti d Aliok lt ncattle pu mere.

DR. J. E. ZAREMBA
I*

BPECLA.LI8TA3
InAJlmu Rūmas 1*11
JACKBON BOBUBVABO ,
Arti Btnte OstvAe
'

W.

tiftno Velerdon- Nnn !♦ ryto IU
t po pietų. Vakarais nuo I Iki J I
Nedaliomis nuo lt ryto Ud 1
,
|
po ploto

«-
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Federacijos susirinkimas.
Gruodžio 6 d. įvyko Fede
racijos skyriaus susirinkimas.
Jis nutarė rengti Naujųjų Me
tų sutiktuvių vakarų.
Mokykla.
Mokyklos auklėtiniai ir au
klėtinės, vadovaujant
sese-j
rims, sparčiai rengiasi padarvti c-m’i! pn-ilink-rninimn
visiems senesniesiems Kalėdų
dienų, o jaunuomenei sekma-,

LIETUVIU VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ
■«

tntUiotu!

Šame Price for Over
38 Years
25 oonoes for 25/
Puri—
MIU.IOMS OF POUMDS
UBBD BV OOB COVBBNMBNT

Iš Stoties

Pilnas rinkinis Kalėdinių
Lietuviškų ir kitntautiškų
rekordų ir volėlių dėl piįanų.

Taipgi
Reprezentuojame
Visų Eilę
R. C. A. RADIOLIŲ
ATWATER KENT
itlAJ LtšliC
ZENITH
VICTOB
TADA
KIMBAL RADI0S ir
K1MBALL PIJANŲ
Prieinamiatįsios kainos ir iš
lygos. Tarnauja patyrę ir
mandagus žmones.
Krautuvės atviros kas va
karų ir Nedėldieniais nuo
10 vak.ndns ryt i iki 4 va
landai po pietų.

W, C. F. L. 1230 Kilocycles
Nuo 1 iki 2 po pietų

Ralslnfl the Family-

B Stoties

I

W. H. F. C. 1420 Kilocycles
-

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
ftiuos Programos Rengia

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street
I

X

Telefonas Boulevord 4705 . -

v

Jus tą galite padaryti pas Richmaną be
prastojimo kokybės... Bile siutas ir overkotis jus rinksitės duos jums vienodą mate
riją, teisingą madą, pilną pritaikymą ir gra
žiai baigtą darbą tokį, kurs kitur parduo
damas už du sykiu brangesnę kainą. Richman Bros. perpus pigiau gali parduoti savo
kapitalo dėka ir 40 nuosavią storu parda
vimo dėka.
Ateik ir pamatysi, kad mes galime pilnai
pritaikinti madą...materiją ir spalvą.
Ką geriau gali pirkti už pinigus gautus iš
Kalėdinio Kliubo, kaip Richmano siutas ir
overkotis?
Bile OverkoŲs, Biznio Siutas
ar
Formalis Siutas Visuose Richmano
Broliu Krautuvėse Sr” Valstijose
Visada ui tą Pačią Kainą.

TOOTH PAŠTE
Lorge Tubc

HAS
MADE GOOD with

Pirk SIUTĄ ir
OVERKOTįAbu
UŽ paprastą ir VIENĄ kaina

LISTERINE

25*

Established
1879

Ilemlock S400

ROCKFORD, ILL

Raporteris.
Įna su vyru be “šliubo”.
Pranešant apie* tai “Drau
Neteisingai.
ge” žiniose iš Rockford, buvo
Ir nelaimėje būva nors'tru
parašyta: “Teisingai ar netei
putis laimės.
singai už tų įvykį kaltinamas
Nelaimė, kad Onelė JuozaRadio Stotis A J J.
merginos tėvas: jain labiau
pavičiukė, katulikė, neva ište
X Sekmadieny, 15 d. gruo
nujoję, kad tas neva žentas
kėjo už gyvnašlic. Kaipo katuri pelningų darbų, o ne duk- džio, 1 vai. po pietų Labd.
jters sielos likimas”.
Merginos tėvas atsilankė
PILNAS EGZAMINAS
pas kIeiMną ir paaiškino, kad
15.00 TIKTAI 15.00
jis draudęs dukterį nuo to
aPEOIlLIBTiB
T«u<i araual tnlnklt. b«t elktt kio ištekėjimo, bet neklnusiupu tikro apralalMo, n* pu, koki
ri. Ji esanti pilnametė ir jos
nepntyrfclj. Tikru specialistu, ar
ba profesorių, neklaus Jusi) ku
negalima buvę sulaikyti.
Jums kenkia, sr kur ekaods. bet
— yra
pasakys pata. po pilno lBesaamlTaigi tėvas kaltinamas ne
narimo. Jus sntaopjrslt laika Ir
teisingai — taip mane klebo
pinl*u*. Dantelis
kitų daktaro
gera kaina
negalėjo pagslMt Jums dėlto, kad
nas
painformavo.
tie neturi reikallnso patyrimo, sa
mdymui fmrtan* kenkamlntamij.
. už gėrę dantų
Malonu pūstelėti, kad tėvai
Mane iiadio — Rcope — Rata*, j
X-Ray Roentgeno Aparatu tr ri- I katalikai
nepripažįsta tokių
šilku bakteriologUku egzamine- |
košelę—
“šliubų” ir draudžia nuo jų
rimu kraujo atidengs man Just]
•ikru negeroms. Ir Jeigu nB pa
savo vaikus.
imsiu Jus gydyti. UI Jusi) sveikata

’l« 1

2536-40 W. 63 STREET

LIETUVIAI AMERIKOJE

r

114-18 S. STATE ST.
Priešais Palmer House

jums aš didelę špygų rodau...
nu. moterų, vaikučių ir zyuuic i ________________________
Mano ūpus blogas, viai aš su
būrys vyrų ėjo prie šv. Ko-'
klydau. bet tai mano reika
immijos.
lą*”.
.
-i Merginą Sodaiicija ir morMatote, kaip bloga yra žmo-i • »•
. .
... .
.
gnieių draugijėlė pasidvigubigui virtus bedieviu, dorų ant no
Muzikos Lankykite
tvoros padžiovus: siela susi-'
,.
,
, ,
. Matoma daug pasiryžimo |

muk,n, kilnos dreba, ūpo ne. ;darhnotis kad tos d
ijosĮ
tenka, nebviltm suima, gyve-ĮUrp,y jr augtų
rimas padaro bereikšmis. ir j M«sin» SodriieŲn išsirin-1
tada vienatinis jo tavoršous ko nauj|Į val(lyI>(!, , .
_p Ūkuk5ritc\
_
<Mm kojos, <btfc» visi km. binlllbnc
kipSukas H/wlAntA*
uodogę raitydamas I .

»
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THE RICHMAN BROTHERS COMPANT

RICHMAN’S VIENATINIS
CHICAGOJ STORAS
114-18 SO.
PRIEŠAIS

STATE

PALMER
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ra*.

10 nuošimtį tereikia įmokėti, kitus lengvais
išmokėjimais.
Krautuve atdara kiek\*i ną vakarą ir nedėliomis
v

R. K

1 Inžinas >ra Grabam Paige iadirbystės, 6 cilindrų. L-hrad, 29.4 arklių jėgirf,
7 m jin berinku, mimas am keturių kojų ir mbt-riniŲ paduškaiCrų Pamatas, turi
Lanchester vibration damper. naujas prtdėėkas ant
karo. kad sulaikyt judė
jimą arba virpėjimą inžino Valiuojant iki 60 raiby per valandą, nesigirdi jokio
halso arba virpėjimo
2 Inžino \i'i b*-ringai aliejuoja'i su pun.pu i.c.'iog nuo paties m.£no.
b Elektros sistema. Lblto — Kerny.
4 Ketūnų Kp>Jų priekin trensinišmas, du hi^h s pydai.
5 Visas reikalingas lulšis gaunate su karu. veltui. Taipgi extra ratą ir bumpenus
6. Turim didclj pasirinkimą vartotų karų. nuo $25.00 iki SI.UUO. 1929 Nash
I925 Cadillac. I927 Essex. I926 Studebaker. I926 Dodge ir daug kitų, visus
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į
X AtMliepkite kn- buvote A. tblalitinan —
huigunge likę it.’’
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Now 1 lenve you so tlint Minijimų Kolegijos Rėmėjų
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KONCERTAS
įieannif it in song.
----------------

“DRAUGO” KONCERTAS
PER RADJO
(Tųsa nuo 4 pusi.,

piij>er>, 2 bnriks
could be ondless.
MARQUETTE PARK 2INU
BentUr-i of t be rvlalive reTĖS
Išminko- — !<:•
• o- Ii II &4JUlfGI£cIŲ
BUNCO
ceut emigralion of the Litli1. i - i v y k ziko- mokiniu ko.,
uaniun. tb.\ štili sjMuk tbeir
To uu of Lake. — Aiotcr.j
> Sekiimdieiiy, gruodžio S Į įritu aižiu 1> <1. | > po tu nuo
1
'on^11e "7^* |u»rit>. Sąjungos
21 knnjm rengiu <i. vakare buvo parapijos me- |3:3u iki
(»»-•
-\ e-

P.c«

Trl

Ml’lvay f51J

DAKTARAI

DR. R. C, CUPLER
Telefonai

CTOYTOJAS IU CH1RVP.GA8
Oakley Aunue ir
Sirosl
Tclcf

Canal

tol

Vau Uur»L

Of. Ir

DR. S. A. BRENZA

1713-0:41

Va-utidou: 2 Iki d p p Pancibllal*
Ir K. tvorgalį vakare
Ofiso Valandos;
,____________________________________ ,
__
dienį. ir t;80

Ki .

Ofloc Tel. Vlctory 8(17

1515

Boulęrard

6 Iki 11. 1 Iki
Iki 1:10 vakare

DR. J. P. POŠKA

1

1183 B. HALSTED STREET
Antru orieae Ir Rezidencija
8504 R. AKTEBIAN AV2.

4GOS S. ASHLAND AVĖ.

6h?>5

Selol l 4 ei h Street

Chicago. III.

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

Rea Tel. Betnlock 2114

Ofiso Vai. Kuo 1-12 rytais: nuo 7-8
rak. Antro Of. Vai.; Kuo 3-8 po
piet: Vtarn. Ir Subat. Kuo S-l vak.
Šventadieniais pagal sutarlrna.

:i\ e.
,,Buueo 1 arty , šeštadieny, tinis Imnkietns. I umpijonu n*.tumėj,
n "•
GYDYTOJAM Ut CHIRURGAS
greatlj honored ant! tthii i
11.'gruodžio, i»onų Karčiui- .-veeiu pt i-irinko pilna.- midi- IProgriunų pikh|!
1578 Mllwaiikre Asop, odiniai į bulte tofl
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
Tel.
Bruuawlck 1111
Tol Canal 8754
ias nu i ited tlic atteutiou oi
nuln,.t 4503 So. Paulina torium. Po gardžiu užkandžiu, k-muiko. piano ii iainnvimo '
Ofisas 2403 AV. 63 Street
,
t • • •
n
i
] Valandoa; nuo 2 iki 7:38 vai. rak
worbl fuinod pbilologist-. Pro.
.
vi
1
n
. . St. Pradžių t vai. vakare, \i-.buvo įvairus programas 1 O mokiniai. I rogruu.;, bu - Žili- , kasdien. Sedėllointa nuo 1 Iki S vai
Kertė So. \Vestern Areooe
fessor Sohlecter ot the l ni. .. .
, ■ i
, ’ .
...
.,
(XI plotų.
Tel. l*roap«Ct 1028
sus širdingai kviečiame ntsi- .vadovyste vargonininko B. geidi. Įžanga vėlini.
«.ra
o~
t
n.
versity of Koeniiraborg• said. . , ..
.
I,
.
.
, .
.
...
,
uuiKvu. biiiKruuuii smagu JunusuusKo, dainavo A. uzeGYDYTOJAS.
Tel.
CanAl
3388
K\;ečianic pululkr, sūait-

Republle

8488

DR. A. RAČKUS

Thv Lithuauura luoguagc
Da ir gra.
lienė, A. Kaminskas ir M. lingai atsilankyti.
mušt he prraeraed; U « tl.e,^ dov„nŲ
g^,^.
Janušauskienę*.
Jų skardūs
Muzikos mokykla.
mos are >aio in rts uratu and;atsilankydaiaos nepamirs-.balsai svečiams labai patiko.
construction; it is the key
- kitę ir dovany atnešti, nes,,Buvo duetų ir dvigubas kvarLIETUVIAMS LAIŠKAI
antiųuity and it is the root of
kaip giiiiėt, bus daug žaidėjų. tetos. Taipgi gerb. seserų mo
CHICAGOS PAŠTE
our modern spaudi. lf one
Eglaite.
kytojų išlavinti vaikučiai su
had a knovledge of banserit
dari* keletu drtiių. Žymiausi
2 Bagdonas. C. V.
and could hear the unlearned
WEST SIDE NAUJIENOS. kalliėtojai buvo: “Draugo”
20 Juris Michalina
Lithuaninn peosant speak —
įednktorius L. Simutis. įžy
24 Lirudanski's lavonas
he could understand the peaX Kun. A. Bublis vakar mūs politikai teisėjai: Berett
40 Simonaičiui Petrui
sant.”
iškeliavo Kenoslian laikinai ir C. Kiliiatns, trustisas F.
Our own Harold H. Ben- (pamainyti šv. Petro lietuvių Pumputis, Dr. S. Biežis, Dr.
PRANEŠIMAS
der, Professor of Indo.— Gw- parapijos klebonų kun. M. A. Lauraitis, realtoriai A.
Dargis ir Ii. Bičiūnas, vietinis
manic languages at Princeton Urbanavičių.
Vhiveraity in his 1*6001)1 work
X Į Cook County ligoninę klebonas, kun. J. Jasevičius,
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MThe Origin of the Indo-Eu- tapo šių savaitę nugabenta p. D. Kaminskienė ir Kaz atidarė antrų ofisų (nu Dr. Laurai
čiu — - IriuJ Berilio-1 takMlo aptlcropeans” says “If age niakes Eufrozina Pečiukėnaitė, ku lauskas. Vakaro vedėju buvo ko«) iki nr. 3433 Wt-ut Marųmtto Rd.
Volnndcu.: nuo 3 (kl 4 ix> plot. Tel.
aristoenuy, the Litbuniun is liai* bus daroma vidurių ope adv. J. Grišius. Prie užkan 1‘rospect 1930.
Bonas ofisas toj
pačioj
vietoj:
džių darbavosi Itažančiavos 4601
the aristroerat of tongues — racija.
So. Ashland Avc. Valandas: nuo
prokahly the oldest language
X Po sunkios operacijos p. draugijos nuris, Sv. Panelės 6 iki 8 vakare. Tel. Baulevard 7510
„ ,
..
,R«a- CHI S. Albany Avė. T. I. l'rosspoken in Europe to vrhich Stakėniene' H*kniingai gydo- bodmicijos nares išpuošė šulę pcct n3o. Kodeiennb tik pagal sutartj.
8ource the languages of Eu- nui snvo namuose ant Leavitt ir prie htalų mandagiai tar
Str. Jų prižiūri ligoje duktė navo. Parapijos komitetai bu
Tel. Wentworth 3000
vo tvarkdariais.
Ona Levitskienė.
ADVOKATAIBez. Tel. Stewart 8191
X Trečiadienio vakare p.
X ftį sekmadienį 3:30 jm
Mastausko per radio graži piet J. E. vyskupas B. Slieil
kallia apie lietuvių kalbos musų bažnyčioj suteiks Sut
Gydytojas ir Clū. nrgas
vertę padarė mųiuprusto įspū virtinimo Sakrumonių apie
ADVOKATAS
6558 SO. HALSTED STREET
džio į AVestsidiečius. yjiač į 300 asmenų.
11 So. Lu Salio SI.. Kootn 1701
T«l. Kundulpk 0331-03S2 Vul. J-C iiiusų čia augusi jaunimų ne
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Vakarais
X Seserys mokytojos juu
3341 80. HALSTED STREET
kurtų nelieilrįstantj savo taupradėjo rengti mokyklos vai
m,
T«l. Ifictorį 0543
frbčs svetimųjų tarpe paro
Ofiso Ir Ros. Tat Boulevard 5818
7-9 raL vak. apart Pasadt-llo Ir
kučius prie gražaus kalėdinio
Pėtnyčloi
dyti.
vakaro, kiiris įvyks gruodžio
X Daktaras p. Biežis ir p.
JOHN B. BORDEN Bložis ateinančiame sekma 29, š. m.
3484 80. HALSTED STR EET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
X
X)usų
juuniuias
jau
pra

(John Bnjddunaa Dordcn)
dienyje savo paskaitas rengia
pietų Ir I Iki * vai vakare
deda būti veiklesnis ir dau Re* 8X01 & 2VALLACE STREET
si pavaizduoti gražiomis iADVOKATAS
giau darbuojasi savo orga
105 W. Adams St Km. 2117 liustracijomis bei paveikslais.
nizacijų
patvarkymai,
ftv.
Tol. Vlctory 6279
Trlepbaoe Randolph 01>7
Vardo jaunuolių kuojai žy
RADIO ŽŽ2.
2151 W. 22 St 6 iki 9 vak.
miai augu.

DR. M, T. STRIKOL

DR. H, BARTOM

A. A. OLIS

DR. A. J. BEBTASH

oriao

Tol. Canal 9114
Namų Tel. LAteyotte

•!«>

OR, A, L YUŠKA

LIETUVIS

Tovzn of Lake. — Gruodžio
S d. įvyko Nek. Pras. Pan. 6v.
mergaičių sodulicijos su»irinkimoB. Prie sodalieijos prisi
LIETUVIS ADVOKATAS rašė šios naujos narės: O.
2221 West 22nd Street
Knatauskaitė, B. lįlioekaitė,
Arti Leavitt Street
E. Ruzgaitė, S. CichanausTelefonas Conal 2552
kailė, B. Petrilaitė, C. Bega
•
z
nyto, E. Bcnnit*. B. Vabnlnitr*.
Valandos 9 ryt", iki 8:00 va
P. Gailius. Nutarė dalyvauti
kare. Scredecnis ir Pėtnyfiioklebono pageriamo banluete
mis nuo 9 iki 6.
(25 metų klelx>naviiuo ftv.
Kryžiaus parap.), taipgi pri
sidės dovanėle — 25 sidabri
niais. Valdyboj paliko beveik
, (Juozas J. Grįšiąs)
visos tos pačios nares. Sodaįicija gyvuoja gerai.
4531 S. Ashland Avė. (2 lubos)
X Varguolių, našlaičių ne

JOHN MINSKAS

AKIU

OFISAS

J. P. WAITCHUS
9

ADVOKATAS.
10701
52
Šansu HMBISU Ava.
Tel. Puttmao I9M tr 4S77

F. W, CHEBNAUCKAS
advokatas
184 Nortk LoSalto Btreot
CH1CAOO, ILLIKOB
Mao 8:88 Iki * vaL ve’*.
Vaati Otfloe; 18ti flo. Onloa Ava

1

..

* na • Zi^Mk.

vai ana 8 1U 8 **!• *•*<

DARO OPERACIJAS

DR. A. A. RDTH

1900 S. HALSTED STREET
KAMAI:

Ligoniu* priima kaadlanų auo
plotų iki 8 vaL vakaro.
Nedėlloml* Ir serodomla Uk
Ukolno suattaru*

Rusu Gydytojos tr Chirurgą*
SpecIolMU* Moteriškų. Vyrtlkų
Valku Ir vl«u chroullkų ligų

4193 ABCUEB AVĖ.
ValoadM; prtefi pietus pagal autnrt).
Kamuos* 3-4 po plot, ofise 4-1 t t

. . OIUob

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

8103 So. Halelei SL Chicago
arti 81at 8troet

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

VALANDOS:
l—S
po
plot.
7-8 vak. KcdčUomls Ir Aventadlenlals
10-13.

Tol. Hemlock 8161

Tek

DR. V. S. NARYAUGKAS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAS
3488 West 88 Street
VaL: 9—13 ryte. 1—4 p. p. 4—8
v. r. NodolloJ susltarua.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Micliigan Avenue
Tel. Kenvvood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

Office; 4459 S. California Ava.
Nedėlioję

gruodžio 15
(L, 3:30 vai. Susirinkite, atel
rinkimas Įvyks

IIEZ1DENCIJA
14728 W. 12 PI.
ToL Cicero 2886

Nedėlloml*
Susitarus

kitę prisirašyti.

GYDYTOJAS LR CHUIUROAS
X — Spinduliai
Ofla** 3201 W«t ISufl StrMf
Cor. 80. Leavitt Su Tol Canal 1888
Retldeadja: 4440 80. Maple«ood
1145 MILWAUKEE AVENUE
Avenue
Teu Republlo 71*8
Valandos: 12 Iki 2 Ir C Iki t P. M.
Valaadoa 1 — 8 4k 7 — 8 ▼. r.
Sr rodos vakare uždaryta
NedėUoJ: 20 — 28 ryto
NcdUloj pagal nutarti

Phouo

Armllage

2822

DR. W. F. KALISZ

OPTEMITRISTAI
Tsl. Canal 82(7 Rsa Proapect *818

DENTISTAI

DR. P. Z. ZALATORIS

Tel. Lafajette 3315

- DR. K. NURKAITIS

DR. A. J. DIKSELIS

2045 WEST 35th ST.
Nuo 9 U ryto Iki C vul. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

Gydytojas ir Chirargaa

DENTISTAS

Eiamlnuoju akis Ir prlrvuku akinius

1881 8OUTH HALSTED 8T.

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Blvd. 9458

Ofisas:

RcUOsMUa 1680 a Artsalaa A.w
Valandos. 11 ryto lld 8 po platu
l Ud 8:88 vakaro

Val.: 9-12 prlei piet: 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
TU. Lafalcttc 4414
Vai.: 12-3 vai. kasdien

DR. CHARLES SEGAL

Offlco Boulevard 7043

Perkėlė

DR. C. Z. VEZELIS

I r*s(.IUŠAU

X Gruodžio 8 d. įvyko ftv.
Kaz. Ak. Bem. skyriaus susirii)kimas. Apie dešimts prinaujų narių.
imti klebono
bankiete. Neturėdamos
dovanėlę, 25 sidabri
niaio. Rengs “Bnnco party”
ĮKk. vsddyboa pateko: piras. J.į
Čepulienė, v. p. — E. ilališauskienč, nut. rašt — MoŽrikritė, fiit rašt. — B. Kal

UAiulU

fclfJUfcJiuuojte,
vžpuuiiUiuYiiua* daro*
mas su elektra, parodaaOla matlau,
«las klaidas.

8poclal4 atydo atkreipiama moky
klos valkudla.ua
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kar*. Nedėliomls nuo 10 ryto lld
IX po pistų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Bonlevard 7589

25 METĮĮ PATYRIMO
Prltalkyms akinių dsl visokių aklų

atvyks.

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

prie įuusų Kalėdinio KJiobo dabar ir užsitik
rink jo atvykimų kitiems metams. lies turi
me pienų pritaikinta kiekvieno kišenini.
t*

CENTRAL

MANUFACTVRING
DISTfMCT

BANK

TRUSTINfi KOMPANIJA
1H0 WEST 35th STREET
Valstijinis Bankas
' Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

I

ofisų

po

numsilu

SPECUALISTAS
ZTtlovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 28—13 nuo 3—8 po
platų: 7—*:*• vakar*
NsdOUonda 18 iki 19
j
MIDVZAY 3*88

STO EFONAŠ

TsL Boulevard

1401

DR. V. A. ŠIMKUS

(Kampas Leavitt 8t)
▼standus* Nuo 9 Iki 1! rylo
u u u 1 l kl lt vakar*

OydytojMfl.

Chirurgas

Ir

Akulerlv

3343 S0. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 -P. P.
7—9 vakar*

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS

DENTISTAS

North Slde
1579 Mllvvaukee Avenue

DR. HERZMAN

Ulurnlnko, Ketverge. BubuloJ
Kuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

16 RUSIJOS

Cicero] 4847 W. 14tti Street
Panedėly, Horedoi. PMnyilo)
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

i

|

Tel Lafayette 5820

DR. J, A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Roz. Tel. Lafayette
4365
____________
Boulsvard 7*88
Re

Prisidek

savo

4729 S. Ashland Avė.

LIETUVIS DENTISTAS

sau kreivas akis. i.ulmu cataroctua.
AUtals&u trumpu rcgj-»tc Ir tolimų
rcg> Idą

Santa Clans greitai

sutarti

DR. S. BIEŽIS

DR. G. I. BLOŽIS

JIS GREIT ATSILANKYS!

pagal

Chirurgą*

• X Parapijos komitetui V.
4146 Bu. Ashland Avenue
Birgelis ir M. Murlinkimas
Ant Zaleskio ApUokos
tikri ‘‘stalioriai”, nes para
LIETUVIS AKIŲ
TeL Canal 6222
pijai , padirbo gerus penkis
Ofiso* Ir Akinių Dirbtuvė
SPECIALISTAS
stalu.- į svetainę.
3265 S. Halsted Street
Į
Palengvina aklų įtempimų
kuria
Valandos
X ftį kartų dauginusiu ban- 2, ... 10-J.
a*U
galvos DSUUUVJ1U1O.
skaudėjimo.
, , NedėUoJ, 10-11
■i —
•• priežastim SUTVS
DENTI8TA8
ISflK 4191 Archer avė. Isvaigimo, akjų aptemimo, nervuotukieto tikietų pardavė jiarapi- •ras Oi
2201
WEST 22nd STREET
Tul. Lufuyotto 6820
no, skaudom.., aklų karėti. Atitai

trūksta. Jiems reikalinga pagelba. Ijabdnringo8
Sų-gos
vietiniam skyriui prisoina tuo
mi pasirūpinti. Neužmirškite,
Labd. Sų-gos 1 skyriaus susi

8788

Vai.: 3 iki 6 po pietų. 7 iki 8 rak.

DR. S. A. DŪWIAT
Ir

Lafayctto

DR. A. J, JAVOIŠ

, OFI8AI:
1444 S. 48 CU
8834 Waahlngtou
10-12, 3-4. 7-8
12-3, 4-8. Blrd.
Tai. Cicero 862 Y<1. Kedsle 2480-2482

Gydytojai

SPECIALISTAS

. JOSEPH J. ORISH

Telet Beulevard 3386 .
R E 8 I D E N C I J A:
(lll 0e. RockiroU BUeet
Telet Republla 8738

Gydo stalgia* Ir chronllkas Ilgu
vyrų, moterų tr valkų

Ofloo Tel. Vlctory 8881
RetldcncljM Tel. Drecel 8181

DR. G. SERNER

Trl rpiMnr Booaevett SM0
: S Iki 9 ryte Trl. llrpub. DSOO

CHIRURGAS
IR ODSTETRIKAB

Valindos: 2-4 po pietų Ir 7-8 ▼. ▼.
Krdrlloj pagal «u»ltarimu

Hemlock

Oeral U šiuriams Žinomas psr 3*
matu* kaipo patyrė* gydytojas, OtoL
rurgas Ir akuisrla.

Gydo ■ taigi**
ir chrouUka* 11gaavyrų, moterų Ir valkų pagal oaoJaualu* metodu* X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgas Btrest

1025 WEST 18 STREET

{VALANDOS: Nuo 18 — 13 f*8hų tt
nuo l Iki 7:38 vaL vakar*.
7(81 TaL otuo Canal >118 Rsa. 80.
89*8, arba Randolph 8838.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avemie
VaL: Nuo » ryto Ud 8 vakar*
tyrtmo aklų Ir pritaikyta*
akinių

1801 South Ashland Avemu
Platt Bldg.. kamp. lt 8L 3 auk*
Pa*t*bėkit
valandos
nuo 8:Mmano
ryto Ūkanas
Ud 8:88 va-

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirmgas
4631 SO. ASHLAND

Phons

Ocero

731

DR..HELEN M. WISNOW
iUETUVE
.istipuf. DEimsr
demtistC!

kmsflnmls nuo 8:88 Md 11 V.
K-Hay
ryhk Ned4t«*>mls nėra skirtų
2187 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
valandų. Room t.
Valandos: 1-12 A. M. S-l, 7-8 P. M.
Oaaal *898
Tretladloua pagal sutarimą

AVA

Tel. Yards 0994
Razldeno'.jos TaL

<8888

VALANDOS:
Kodėl, nuo 1* Iki 13 dienų.
Nuo 7 iki 8 vakare.
Kuo 1* Iki 13 dienų.
Kuo I Iki S po pistų, t.
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DRAUGAS
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GRABORIAI:

H 1

C

C A G

J

O

iiiaug -vnrbi’ų iriknlų svni.'ty-

E

• mui. Bus
įI9.”.ii

S. 0, LACHAWICZ
l.lotmtn f’.r.ibo’ i'i«
I’atarrinu i.i .ii*J.lii.
Tl K* kini,'H* I iii*'
l:> i

: ■ i

llo»»<*vilt
Aib.i 2’!'.

V. Kactvičia. nut. rast.

iiaiii*. apiaiii. \ i-i n.iiiai pia
..... 1 ■ n\a/iia 11.

r.ii 4 w 23i*l t
, -iii* I-o. m

O kas užsako giminėms į

\aitu pu i upi io.'

rvj,įnUf)

surengti.

Xarė« dulykėlių.

jHi].

Valdyba.

J. F, RADZIUS
•PIGIAUSIAS LIET. GRAnORirS.
CHICAGOJ E

PRANEŠIMAI.

Priešeiinis American Litbuonian Citizens kliubo susi
rinkimas įvyks nedėlioj, grno
tižiu 15 tl., 1:30 valandų po
pietų, Grainonto svetainėj,
4535 So. Koektvell St. Visi
nariai turi dalyvauti šiame
svarbiame kliubo snsirinkime,
Apskričio vnidylos
vaidins nes turėsime išrinkti valdybų
trinktę komediją "Nervai”.' 1930 metams ir kitus svar
Vakarų rengia Moterų Są bia* dalykus svarstyti.
Jos. Eringis, rašt.
jungos kuopa.

laidotuvėse
pa
X
tarnauju
geriau*!* 1
lr pigiau negu kiti
todėl, kad prlklau- iua>
aau prie arabų u- inį>i
dirbyitlė*
| .

oF.’SAa

Gruodžio 19 <1. šankiaBridgeport. — Leib. G. D.
|M»sė,li< Federacijos koj<ls Vilk. Vai. Konlercnei- L. K. Vytauto Bridgeporto įvyks priešmetinis susirinkiĮjui ruošti.

I4K West
18 St. i
Cn&ai
«iT4* J
Ateinančių
Tel.
SKYRIUS:
ti,. D.»“iSid< paiapijos
8a. Halutod Street
Tel. victory 4O8ii
dailus Maiijonų

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

salėje
<M dienų. Lietuvių Anditori- merg. laikys priešmetinj susi
'•JO įvyksta
I
Kolegijos Ke- j<*j- Visi draugai teiksitės rinkimų, gruod. 15 d., 2 vai.

inčjų .-kyriaus vakarus su pro'biiku
!
gramu.

X P-iio P. Baltučio pasidarl,avimu, iš Lietuvos atvv-

I. J. Z O L P
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
VEDAI AM

1650 West 46tb Street

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Kampas 44tb Ir Paulina St*.
Tel. Blvd. 62 02

3307 Auburn Avenua

A. PETKUS

Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie mane*.
patarnaus! j ai m pa tli
kai, mandagiai.
kerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyila dėl Šermenų
dykai.

Graborius ir Balzamuotojas

BUTKUS

Mes mari
kiam manda
tų. dranriSka
patarnavimų.

UKDERTAKIKG CO.
P. B. lladlry IJ c.
Koplyėla

Chica

Ganai

go* dm y
Ir
prlemle»fuo*«.
Orabal
plutai

2161

I

pribūti,

E Z E R S KI

*228 Bouib
HalMd Si
Victory 4021-

LIETUVIS GRAIKUI H J*
n f i ■ a s:
< < r i >’ y t p- iii H'i 1> \ vr«jPF.
TcL Boolerard 827 7

m r

A.

STANLEY P. MAŽEIKA
OBABortiua iu
BALKAU GOTOJ AH
Turtu automobiliu*
vinoklenu
reikalam*. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVĖKITE
Cliieago, III.

I I!"( u\> m - pnfiirnnii In

nuli
* *J.. CsAuJ 31bl.

Uulnus

S. M. SKUDAS
GKABORIIS

Dideli grali I.if': ■ I

<1;. 1< ■»

718 WEST 18 STREET
Tel. Itoom u lt 752 J

J. Lulevičius
CRMIORIIS IR
BAIKIM I i urr »J t*
I'.itarriniljii
l.'iblo
i
t u v* w vi./,*.* i'i|. - j

nto

Ir

tni'-stiiiij
iloih*rnltk.u kop'y.'lii v> Itul.

<I.,I>b<*.

3103 S
Mnlnlrd
SI l,!nr*iso, III.

Trl. Vk-lory 1115

A.

t

A.

mir.' tiriio.l. II, I <?9 m . S vai.
|m | Iii ;n. įimtu milžinu. Ki
lo |1 Kauno l!«'l,
Krotlngo*
Aj.Kkr. I'lun;..- Pnr., l'ŽIvlKOnii) Kulnių.
mi rlkdj** iAgyvi.-

mirė gruod. 11. 1929 m.. 12:30
1,|| dleru). 40 metų umfiaus.

rm Inn.

l»

barko

Raseinių
Dar..

Amerikoje

Apskr. Jur

Kalnėnų

lAgyvcno

Kaimo.

nplo

22

l’uJlko dld-llame
nuliudlme
uošvius Jurgaičius.
3 aunu*
Juoenp* 18 m.. Robertų 16 Ir
Klemensų 15 m., brolj Kazi
mierų tr dvi brolienė* Moniką
Ir Juzefų Ir gailines, o Lie
tuvoj brolj Joni), brolienę Ir
rimine*.
Kūnas

paAarvola* 7942 Ko.
Arteslnn n ve. luUdotuvės Jvyka
ru baloj gruodžio 14. M namų
( vai. bu* atlydėta* J Gimi
mo Paneli-* fiv. par. bažnyčių,
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
puiuuldų
bu* nulydėtas
Sv,
Kazimiero kapine*.
KiioAIrdllai
kviečiame vtaua
gimine*, draugu* Ir patlstamu*
dūly v* utį tloae laidotuvėse.

J

Nulindo:

Moteris. Vaikai Ir Giminė*.
I«ildotu\i'ps luitarnuuja
I'minki*. Yords 17 11.

Kilo

lllrtu*.

S niiude:

grab.

ORLAIVIAMS PRIKABINTI
STIEBAS

Dukterys, Kuntts, Hccuo,
Rvogcrls Ir Giminės.

DZIDORIUS
NAZNINSKAS

10

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street
Chicago, m.
Tei. Victoiy 0122

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Kalėdos jnn visai netoli ir
tos malonios šventės ženklai
matomi ir npas jaučiamas vi
sur.

Bali'lu.

KI.EKTHIKOS SETAS d«*l papuoAInto Kubilų cglaltva a&tuonlom
» Irmibken. Tiktai ............................................. ,...'....................... 95c

Taipgi
laltėa.

turim viliokių

kraAIaaalų

papuolialy

parėdymo c<-

dcl

DIDELIS BA&GENAS ANT STALAvINIŲ PEILIŲ

HeiM teUų peilių Ir *l4alfily **8Ulnleao Steelkurty nereikia
tvrUtl.
Juodom Kriaunom artas ..........................................

Baltom Kriaunom aria*

$2.98
$3.48

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

JOHN DERINO
4414 So. Rockwell Street
TeL Lafeyette 468d

pat tikslui prof. kun. P. Bu- iniais

prašome

kreiptis

į

čio 29-tas Eucharistinis Kon-(“Draugo” ofisą.
gresas, kaina $1.50 ir $1.00,

kun. Vaitukaičio Kelionė po
Del gortanalM rylMi
Europą, kaina $1.50, kun.
Ir patarnavimo, lankti
Žmonės pakilaus kalėdinio
GREEN VAUiEV
Pauliuko Kelionės Įspūdžiai,
PRODUCTS
ūpo pagauti sveikina artimuo
OlMlla tvlolty kiauli
kaina $3.00, kun. Dr. hfatulaisius per šraži&s pritaikintas
nių. ovleato Ir rartų.
čio Kristaus Patarimo Keliais
Wm. J. Kareiva
*, •
atvirutės ir teikia vieni ki
kaina $1.00.
i
Savtalnkaa
tiems dovanų. Šie kalėdiniai
Toliau Kalėdinėms dovano- j
4644. So. Paulina St
papročiai yra geri, sveikini
Tet Boulevtrt 1189
ms tinka gintariniai daiktai
mai ir dovanos yra geras
iš Lietuvos. Tokių daiktų
daiktas.
“Draugo” ofise randasi dide
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAJ
Savo skaitytojams ir rėmė lis pasirinkimas.
jams primename, jog “Drau
Vėl primename, kad turime
go” ofise turime įvairių gra įvairių religinių daiktą —
žių kalėdinių atvirukų. Visus gražių rožančių, maldaknygių " Barei radėja* Brtdteport Palnttnf
* Hardware Oo., dabar per4n>4 rtaų
kviečiame atsilankyti ir pasi lietuvių ir anglų kalbose, kry blan|
| aaro ranka* Ir dnoa rtaoae Ho
blaulo Sakoae pirmo* klaaoa patarpirkti.
žių, medalikėlių ir tt.
nartai*.
Su
visais
šios
rųšies
pirkiKalėdinėms dovanoms tiriHARDWARE PAINTS

4*^

J. S. RAMANCIONIS

Simai, Brolis,
BrūUcatr B CiRltB&k
leidot n vėm* patarnauja grab.
Butkus A Co., Canal 2141.
t oš, iai,

Kontraktorins
Street

Valdyba.

NuoAIrdllal
kvieėiaiiin visus
iria line*, draugus tr pažįstamų*
Jolyvautl Aloae laido! uv.-se.
Nuliūdę:

"j“ A.

I’uliko ilub'llnine
iiullu>lli,io
rnntcrj
Kuzlrulcrų
po
tėvais
Kvidemln', 2 dukteris. JudvjrKij ir V.ilirij). »unų Juozapų Ir
gimines Amerikoje.
-• IJ"tų.
toje m<illi.(-5r Itoznbpi, *"*T:u*"
ir m*»*N«.
Kum. i a r.i r\ oi.i * Cin KirlįIund Ht.. Haminond, Dvi. Eulilotuvė* |v> ku Hubutnji* gruod.
14. 1929. IA namų 9 vai. bus
atlydėtos j Vi»ų Šventų' par.
bufnyėių. Itosrlon'l, III., kurioj
įvyk* gedųlln*«» pamaldos uf
villonln sielų. Po pnmuldų bu*
nu.>dėtu* | šv. Kazimiero kapl.
nes.
S’noAIrdflal kviei'lntne
\ įsus
rimine-, draugiu Ir pnžintamu*
jiil>inuil Alosr laidotuvėse.

Ir nirr-

M. ZIZAS

JUOZAPAS
KAVECKIS

nn

*abovi) ilvl valkų

$5.98

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

129*

Telefoną* TurJo 1128

Ut ....................

Visus kviečiu atsilankyti

A.

be

Itockvrell

vnr.'lo*

69c.

nes randasi p. p., Šv. Kryžmu- parapijos
svet. Prašomos visos narės at
silankyti į fij susirinkimą, nes
bus renkama nauja valdyba ir
svarstoma kitokie
reikalai.
Kurios narės išbuvę draugijoj
ka geros knygos. “Draugo”
& WALL PAPER
10 metų ir ilginę ligoj pašeiPalntar* * Daoorator*
pos, bus užrasoinos ir apdova ofise tokių knygų yra gausus
J. 8. Ramanclonia, aavlnlnka*
pasirinkimas. Visiems skaitnotos žiedais. Turime labai
3147 So. Halsted Street
tytojains
yra
išsiuntinėtas
PRANCIŠKUS
tol victory iui
'darbščių narių, kaip Stoškie“
Draugo
”
knygyno
katalogas
Savininkas
R.
Andrellunas
Jnč, iš Martjuette Manor, kuri
GECEVIČIUS
Utlalkau visokių
ir iš jo galima rasti patinta
mirė groud. 10. 1929 m.. 11:30
tukalnly Ir aidatrumpu
laiku
perstatė
tris
vai. vnk. Al melų amžinu*. Ki
mų knygų dovanoms. Pavyz
arinlų daiktų, v£lo IA Raseinių
Apskrido
Ir
.naujas narės: B. Kazlauskie
tlnaalos tnado* ra
Namų Statymo Kontraktortu*
l’arnp.. Stonių Kaimo. Ameri
džiui Kalėdų laikui tinka
lio, planų rolių, Statau Jvalriauaiua namu* prieinama
koje Bcj-vcno u pi«- 40 metus
nę., B. Stirbienę, A. Jonnitie
rekordų
Ir t. L
knyga ‘‘Ben Hur”, kuri kaip
l’ulilco dideliame nuliudlme
raiša u laikrodžiu*
ne.
3 dukteris, Morta. PnincUkų Ir
ir muilko* Initru- 7217 S. CALIPORNIA AVĖ.
sykis yra puiki apysaka iš
Adelę, nuny PranrlAky Ir »cmentna.
Telefoną* Hcmlock 6524
»er| Antanina Ir fivokeri An
Todėl visos narės prašomos Kristaus laikų gyveninio. Kai
2650 West 63rd St. Chicago.
tane Dapkus.
atsilankyti ir visos kitos, mo na tik $1.50. Dovanoms tinta
Kūnas puAarvotas 1935 81 rink
Telefoną* HEMLOCK 83(4
?t. laildoluva-a (vyks K u buto J.
Phone Virginia 2054
terys,
mergnos
Jcurios
nori
įpuošnus Lietuvos . Albumas,
eruodilo 14. IA namy * 30 vai.
JOSEPH VILIMAS
bu* aCydėtav I. Dievo ApveliJsirašyti j mūsų didelę draugi kuris seniau kainavo $5.00, BRIDGEPORT KNITTING
dos boinvZla. kurtoj iryka ireNamų Statymo
jų.
JiiiInkOH pamaldos ui velionio
o dabar tik $2.50. Tinka tam
SHOP

siely. Po pamaldų bus nulydė
tus | Rv. Kualmlero kapines.

net ui 126
OFISAS

LIETUVIS

Dykai

riO West 18th Street

Patarnavimą*

Valdyba.

Town of Lake. — Draugija
neilėlią Nortb I,,Us gruodžio 15 d., 12 valan Šv. Pranciškos Rym. mot. ir

GRABORIUS
llaaų patarnavimas
vtauomet oųlinlngaa tr
nebrangu*. nes citurtUlalilų užlaikymui

Marąuette Park. — Lal>darių Sąjungos 23 kuopos prieš
metinis
susirinkimas įvyks
nedėliojo, gruodžio 15 d., Pa
nelės Sv. Gimimo parapijos
svetainėje, 2 vai. po pietų. Vi
si nariai kviečiami ab<ilanky
ti, nes turime dnug reikalų
svarstyti. Bus renkama valdy
ba 1930 m. Tniji-gi kviečiami
atsilankyti visi lietuviai kata-'
likai ir prisidėti prie šio kil
naus darbtytni yra priklau
syti prie Lfibdnnbčs, mokant
10c. į mėnosj arba $1.20 į me
tus.

( .

vcrCIo* tiktai

Tulpei uJUnlkom )vnlrl*u*ly

|A vlay ~lc* Skeltai" visokių
w»l«ų .Iri vyrų, mrrkiny Ir valkų
C.rrlnu»l

jiems malonėkit
.'kaitlingai susilinkti, nes tinime jia.-itarti

issiluiiiiii laukė.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Virei nla

}l

ir kitokių

Taipgi užlaikau
saldaus
medaus, labai gardžiu grybų’
pavasary at
---------------------- kas link gerb. Meliono jubilėir strimelių — žuvelių.
vaidinti oje-relę “J J «-vvne
ko Marcelę Pocienė su sūnum;jaus bankieto. Visos narės atKrautuvė ntdpra iki 9 vai.
IJith'K
imi -I, ii 'lomos.
Ite to. I I • I.. .. I..
1 t tk
■ 1/tHtHttl.
.n
• o pa* vynj vykit laiku} a* ' tai rvtkalaa.!vakaro.
< l:oias žada du \ ienų vakarą Į jonj|, j.„rjs >avo šeimynos su Sužinosite len ip dalyvausime.
Nedėliotus iki 4 po pietų.
ilmia-.
zaiėio. i ••ui? i;i - i

dienu vii
sėjo kliu. K. J. Steigliuuias,
liaujas Clevi lando
lietuvių
PAORABV VEDftJAl
parap. \ikaras.
Dldyat* Ofisam
X “Brango” knygyne ga
4605-07 So. Ilermitnge Avė.
limu
gauti gražiausių Kalė
Tel. Tarda 1741 Ir 1742
SKYRIUS
dom.' dovanų, būtent tik ką
4447 80. Falrfleld Avenųe
gautų iš Lietuvos naujausios
SKTiircs
mados gintarinių karolių, sa
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. -Cicero ?7S4
gučių ir kitokių daiktų.
SKYRIUS
X Sausio 5 d. Gimimo P.
S201 Aubura Avcnne Te L Boulcvard 3201
šv. parapijos salėje Vyčių

bo.

Labai skanus lašiniai, dešros
tr palingvicai iš Lietuvos 1

,
,lži<> 15 d., I:'*" po pietų. šv. lbrasletų,
niR-knru

lenrioriaus kaina 25c.

X Cliieugoj keletu

4424

NESTOR JOHNSONS

yra nepaprastai

Draugą
kalendorių
\v* lamas
J. Ii,iubu siunčiame dovanai.
kibia' p. J.

\ii-i,i~

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

visom

KALĖDINIAI BARGENAI

PRANEŠIMAS.

metanui ir daug kitokių

Touti of Lake.
Ib ja šv. i
(Ivrinu<ins rū-ms Birutės
I"1" !■ "H-I.a ii iiiimpii' -u- gražūs. Siųskite i Lietuvą jį \gnĮ(1K nio( j, merg.
laiky*. huMainiai ir didelis jMiriiinkiii inl.iinnarliieiii- klaupi dovanų giminėms. Vieno ka-, „,.|,„prHS|n Sii-iriiikiiiiŲ gnm-'inns Gintum tatolių, špilkų,
1930 m

tiiiliie

\ ,i I,a i a

kol* im 1*1. m
11, o i,m n*. I i, t
lo u>»:.in* *!i .i l
Tol.

BRIDGEPORTAS

valdyba

reikalų.

"DRAUGU" KALENDORIAI

ŽINIU-ŽINELĖS

rinkama

įįi.

Noriom vilnoniu* *veterius — ato-,
rus Ir plonu*, taipgi tr vilnone* pan
4556 So. RockveO
čio ko*. Parduodam pigtaL
Nartam j
sulig užsakymų nauju* aveterlu* Ir
lalaome senu*. Vilnonio* gijos dėl Tel. Boalevnrd 0214
nėrinių ir vilnonė* materijos dėl
kelnių vyram* Ir valkams. AtallanM. YUBZKA

Ramova
3518 So. Halsted Str.

kvklt Ir | »|i IV r I nk I f tnusų prv-Mu geAidui *4 kU-fclhlD Ar

TsEU juiiiv,
1J. — Oa
Gražiausias Teatras Chicagoj Kekmadicmai* nuo t iki 4 po pte(statomas milžiniškas Empire
Siunėlom užsakymus | kitu* m los
PĖTN. ir SUBATOJ
State vardu biitaa. Ant jo bus
iu*.
pataisytas stiebas, prie kurio
F. SELEM0NAVI6IUS
Gruodžio 13, 14
504
W. 22nl St. Prie Vomtat Avė.
bus jęalima prikabinti dideliu*
TeL Victory 24fc4
“FROZEN JUSTICE”
iš Europos atskridusius orlai
v
•
vius (dirižablius^ su keliauni
Tel. Victory 5371
Dalyvauja Tenore Ulrie
nkais.
t
. UNIVERSAL RESTAURANT
Vitaphone Vodevilio aktai
A. A. Norkus, Savininkas
Kalbantieji pavoitaįpi, dai
TURI PALIAUTI ROKIUS,
nos, muzika, pasaulio žinios.
Gardus ir sveiki valgiai,
* JEI NORI GAUTI
Durys
atsidaro
1
:30
vai.
po
p.
10,000 DOU
greitas ir mandagus patarna
vimas.
CARLISLE, Pa., gr. 13. —
750 West 31 Street
Mrs. Saniuel Temple iš miru
Arti South Halsted Street
sios. tetos palikimo gali gauti
Chicago, HL
MODERNIŠKAS TEATRAS
10,000 dolerių. Bet 'turi pasi
žadėti, knd nerflkvsianti.
3140 So. Halsted St.
į

MILDA
PETN. ir SUBATOJ

Išsirenduoja naujas mūri
nis antrame aukšte 5 tamb.
flatas, pečiumi šildomas. Vi
si patogumai. Renda tik 35
doleriai j mėnesį o su garadžiumi $40.00. Atsišaukite tuo

e

nrvriNn

K*lpo lietuvis, lietuviam* pa tarnau

ju kuogertausla
4494 80 PAULINA STREET

MOBTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI
3-TI

MORGICIAI
MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Pnakoln outalktomn I vlanų dtraų.
Parkam* raal ostat* kontraktu.

Internationl Investment
Gorpontioii
Kapitalu SS99A99.M
SI04 80. KEDZIB AVKNOB
TpL iAfayetto <794-4714 Ae <

.

Gruodžio 13, 14
“SHANGHAI LADY”

Dalyvauja Mary Kolan

4053 S. Arteslan Avė.

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai

Telef. Blvd. 7551

Graži Muzika

jau,

& CO.

.<•

n

NESPEKULlUOKt

■

Pirk pirmus mortgyčiu* ir 6%. mortgyih) bonus
ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA St OP.
3901 V«rt «0i Street

‘

K
I

