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Kada Lietuva Sulauks Rinkimų Ir Seimo?
ATGAL TEMPIAMI BANGOS NUPLUKDYTI NAMAI

RUSUOS SOVIETU VALDŽIA IMA
SKALDYTI MANDŽIURIIį

VALSTYBES VALDYMO PAGRINDE
NĖRA IOKIU ATMAINŲ

Ispanijoj Panaikinta Cenzūra

PIRMIAU LIETUVĄ VALDĖ VOLDEMA
RAS, DABAR — JO PARTIJA

BRITANIJOS VALDŽIA DARBUOJAS
VALSTYBINTI ANGLIŲ PRAMONĘ

CHICAGO DAILY NEWS žinti rinkimų metodas; kokios
demokratiškose
“COPYRIGHT” KORES naudojamos
I šalyse. Jei tautininkų valdžia
PONDENTO ŽINIA

------------- Į kada nors ir sušauks seimų,
RYGA, gr. 13. — Pasikei- tai tas seimas didžiumoje bus
tus Lietuvoje valdžiai, valsty- valdančios partijos seimas ir
bės valdyme neįvyko jokių at- kaipo tokiame nepasireikš vi
PEIPING, Kinija, gr. 14. MADRIDAS, gr. 14. — Isj mainų. Tik tas, kad pirmiau suomenės valia.
— Iš Harbino patvirtinama panijos diktatoriaus valdžia
1 Lietuvų valdė vienas p. Vol Iš naminių reikalų departa
žinia, kad jaunųjų mongolų pagaliau panaikino spaudai
demaras, gi šiandie — jo par
mento ofisų daug valdininkų
partija Barga distrikte, šiąu- j cenzūrų. Siunčiamos Į uižsietija. Pirmiau Lietuvoj buvo paliuosuojama, daug 'naujais
rinėj: Mandžiūrijoj, įkūrė ne-'nius žinios ir korespondenci.p. Voldemaro diktatūra, gi i pakeičiama. Kai-kas manė,
priklausomų respublikų su jos nebus cenzūruojamos.
j šiandie — jo partijos valdžia.
kad tuo būdu tarnyba peror
Hailar sostine. Mongolai ruo
Tas įvyko Nevvfoundlande. Jūros banga ūžtelėjo į pakraščius. Visą eilę namų Jei panaikinta diktatūra, tas ganizuojama ir pati valdžia
šiasi tų savo žygį paskelbti
IŠMESTI Iš TARYBOS
^nereiškia, kad valstybei bus
nuplukdė jūron. Štai laivas vienus namus tempia atgal į kraštą._________________
laipsniškai keičiama. Bet taip
formaliai. Naujos respublikos
SUSIRINKIMO RAU
; grąžintas parlamentarizmas.
nėra. Tautininkų valdžia tuo
valdžia bus sovietų valdžia.
NUŽUDYTA senyvas
DONIEJI
REIKALAUJA SUVALSTY
Lietuvoj parlamentarinė va
būdu tik ištikimybę ir darbo
Nauja respublika prigulės Ru- i
BINTI ANGLIŲ PRAMONĘ ŪKININKAS SU ŽMONA
ldžia, kol-kas nepramatoma. išnašnmų stiprina.
sijos sovietų respublikų imi-! BERLYNAS, gr. 14. — Va
Po p. Voldemfet.ro pasišalinijai.
,kar šio miesto taryba turėjo
MUNCIE, Ind., gr. 14. —
Bet šalies patvarume (sta
ESAMA VISOKIOS
LONDONAS, gr. 14. — Bri
■mo nauja valdžia, paimdama
Tai Maskvos sovietų vald- susirinkimų. Salę užplūdo ko- (tanijos valdžia i paskelbė nau- Netoli ei4 vienam ūky rastas
DEGTINĖS
į savo rankas valstybės vairų, bilizacijoj) pažangos daroma.
ž*os padaras.
munistai ii sukėlė daug triu-.ją įstatymui projektų anglių, namuose nužudytas turtingas
žadėjo artimoj ateity paskel- Geležinkeliai išvedami ir ša
kšmo. Policija lazdomis rau- j pramonę suvalstybinti. Einant ūkin. inkas G. F. Heath, 70 m.,
Probibicijos laikais atsirado (],tį rinkimus įr sušaukti sei- lis ekonominiu atžvilgiu vys
donuosius išvaikė.
sunihnymu, valdžia visą fr
NORI SUIMTI MAIŠTI
ir joT£lWJH8, LlHlUbeTb, 60 m. j viso$fl5f?*flegtinėš. Tas pafiis-‘m^ šiandie tie žadėjimai nyk- toma. Degtukų monopolijos
Policija ieško ūky dirbusio ^ėjo Stockyards policijos sto-Įs|a Gyventojai neturi vilties, teisės pavestos švedų degtu
anglių pramonę paimtų savo
NINKŲ VADUS
NEŽINOMAS KATALIKŲ i žinybon. Kainos anglinis tad samdininko, paėjusio iš Ken- .^es teisme. Prieš teisėjų pa- ]<a(j tautininkų partija pildy- kų kompanijai ir už tai gauta
SHANGHAI, gr. 14. — Ki MISIONIERIAUS LIKIMAS būtų padidintos. Pasekmėje tucky.
šauktas Paul Wilke, 30 m., ku- h} savo dėjimus,
6,G90,(XX) dolerių paskolos. Pa
nijos tautinė valdžia darbuo
r į girtų policija vos sugavo. Nesenai įvykę valsčiuose ri- galiau su Latvija padaryta
turėtų pabrangti gazas ir ele,
, J
jasi areštuoti ir, žinoma, nu SHANGHAI, gr. 14. — čia ; ktra.
Be jo pašauktas dar J. Tho- nkimai valdžių atbaidė pripa- prekybos sutartis.
,
LEIS KARALIŪNUI
mas,
kurs
jam
degtinės
par______
,
_____
bausti vyriausiuosius pasta susirūpinta vieno amerikono
GRYŽTI
rųjų kariuomenės maištų va- katalikų misionieriaus likimu
GRUNDY PRIIMTAS
dus ir kitus civilinius, kurie jKanchovv’e, Kiangsi provineiThomas išaiškino, kad WilBUKAREŠTAS, gr. 14. —
SENATAN
•
11 • •
kovoja valdžių.
J°«JPraneša, kad Rumunijos val kei pardavęs “triuškinės”
Lapkričio 30 d. jis pranešė,
Kada
WASHINGTON, gr. 13. - džia nesanti priešinga kara- (zuikinės) degtinės.
Kvvangtunge valdžios ka
žmogus išgeria, jis virsta lariuomenė po ilgo kruviniausio kad tose apylinkėse komtmis- penn8ylvania valstybės gnbe liūno Karolio gryžimui, jei
tai užsiima plėšimais ir žmo rnatoriaus paskirtas senatan tik jis nesrmaišytų j~ šalies po 1 bai greitu, taip kad tik meKaunas, XI. 25. (Elta). — tuvos banko revizijos komisimūšio nugalėjo maištininkų
nių žudymais.
džiokliniai Suneš jį gali I»-'fttftadienį, lapkričio 23 d. Lie- jos narys agr. p. J. Masiulis.
J. R. Grundy vakar po dide litikų.
kariuomenę. Esu apie 7,0')0
vvti.
Į vidaus reikalų ministerio
lio triukšmo visgi pripažintas
tuvos banko akcininkų susirikareivių žuvę ir sužeista.
12 ŽUVO AUDROJE
Anot
Thomas,
yra
dar
“
vo‘
nkime
ifrillkti
Lietuvos
tanko
senato nariu.
vietų numatomas Alytaus ap
TOKYO, gr. 14. — Tik da
vėrinės.
”
Tos
išgėręs
žmogus'
direkt()riais
.
vi(Jaug
„.
ikah
;
skrities viršininkas p. Aravibar iškeliama aikštėn, kad laMAIŠTININKAI DAUG
LISBONA, Portugalija, gr.
įgauna
noro
po
medžius
kar,
ministeris
I.
Musteikis
ir
Lie-'ėius.
SUIMTAS KOMUNISTAS pričio 20 d. bolševikų kariuo
NUKENTĖJĘ
i 14. — Tagis upės žiotyse dimenė, bombuodama iš oro Ma stytis, kadir sienomis laipioti.*
ŽMOGŽUDIS
SHANGHAI.gr. 14.-Mai- “ A,1“tik?
aP’°žė
FAENZA, Italija, gr. 14. nčuli, be kitko sunaikino ja Teisėjas AVilkei paskyrė 20 ATSKYRĘS INFLUENZOS
KOVA DIFTERITUI
v,
,
• J x
,
•
'laivą su žuvininkais.
I>aive
dol.
bausmės,
gi
Thomas
—
■ — Už dviejų fašistų nužudy- ponų konsuliato būtų ir japoCHICAGOJ
PERUS
stus sukėlusi Kantono karino
100
dolerių.
buvo
22
vyru.
Tik
10
jų
pajė
,
Jn
^
areštuotas
komunistas
nų
viešbutį.
Keletas
japonų
menė, anot žinių, labai nuken
gė išplaukti į kraštą.
.
—
1
R. -Donati.Chieągos Universiteto jau Šiandie Chicagoj pradeda
žuvę.
tėjusi. Kovoje su ištikima va
Neprilma
brangenybių
nas bakteriologas profesorius ma kampanija išnaikinti per
ldžiai kariuomene maištinin
6 ŽUVO FRANCIJOS
laikyti ligos pliTimą. Pirnr-kekai praradę 12,000 kareivių
PAVOJINGAI SERGĄS
Evanstone už greitą auto Dr. T. S* Falk, 30 metų, skel- dėm difterito ligų. Tam tiksPAKRAŠČIAIS
nukautais ir sužeistais.
turių mėnesių jis i nėjo Šv. mobiliu važiavimų areštuota i bia, kad jam po kelerių metų lui įkurtos kūdikių gerovės
KUNIGAS KALĖDOMIS
Marijos ligoninėn. Čia jam ir Mrs. E. Heyer, 38 m. Polici-! sunkaus darbo pagaliau pavv-j stotys. Ligi ateinančio pavė
GAL ATNAŠAUS
CAPE BRETON, Francija,
niam teisme jinai nubausta,kę influenzos perus atskirti sario norima įčiepyti 450,000
kita koja nuplauta.
NORI PATIRTI SAVO
ŠV. MIŠIAS
gr. 14. — Audra sulamdė žu
Kasdien sergantį kun. Bert- 55 doleriais. Neturėdama pi- nuo kitų perų. Kada tas at vaikų 1—10 metų amžiaus.
ŽMONIŲ LIKIMĄ
vininkų laivų iGlisses. G vy
KANSAS CITY, Mo., gr. bold lanko kun. Keves iš Šv. į nigų, jinai teisėjui pasiųlė siekta, artimoj ateity ir vais- Komisionierius Dr. Kegel tvi
rai žuvo.
HARBINAS, Mandžiūrija,
j 14. — Šv. Marijos ligoninėje Jokūbo bažnyčios. Šiam jis brangenybių. Teisėjas nesuti- lai nuo influenzos (gripos) rtina, kad tuo būdu dirbant
į porą metų difteritas Chica
gr. 14. — Amerikos J. Val
'nepagydomai serga kun. Bert- pasisakė, kad pirm mirsiant ko, bet leido jai susisiekti su I bus išrasti.
SUDEGĖ CUKRAUS
goj būsiąs nežinomas.
iliold, Benediktinas. .Tir reiškė jis nori dar kartų atnašauti banka.
stybių, Britanijos, Vokietijos,
’------------------DIRBTUVE SLOVAKIJOJ 'noro, jei sulauks Kalėdų, pas-, šv. Mišias,
Turį didelius fondus
Francijos, Italijos ir Japoni
įkutinin kartu atnašauti šv. Mi-j Jei jis sulauks Kalėdų, jo
jos konsuliatų atstovai ir lai
Rasta braškanti angis
Illinois Anti-Saloon lygos j CHICAGO IR APYLIN
PRAHA, Čekoslovakija, gr.
šias.
.troškimas bus išpildytas. Kun.
Šalę namų, 60 East 44 gat., viršininkai praneša, kad jie KĖS. — Pramatomas lietus
kraštininkai tarptautiniu trau- •
14 — Tovernik’e gaisras su
Kun. Berthold yra 68 metų. j Keves, einant vyskupo leidimu tuščiam liotė, kur palikti sukiniu leidosi į vakarus — Ba
naikino didžiausią cukraus di Keturiasdešimts tris metus. išsprendė padirbdinti mažą' griauti automobiliai, rasta ir turį didelius fondus savo įvai ar sniegas; šalčiau.
rga plotus, tikslu patirti apie,
riems sausiesiems darbams
rbtuvę. Nuostoliai siekia arti kunigauja.
specialį altorių ir Ivūčio.je pri- užmušta didelė — apie 5 pėdų vesti.
savo šalių valdinių ten likimą.
PINIGŲ KURSAS
vienų milionų dolerių.
Kada kituomet vyskupas statyti į ligoninę. Ant ryto ilgio — braškanti angis.
Lillis čia Šv. Patriko parapi jaus kun. Berthold, sėdėda Aplinkiniai žmonės pasako 32,000 NETURI DARBO
AM. I. VALSTYBIŲ LAILietuvos 100 litų
$10.00
NAUJOJOJ ANGLIJOJ
joj klebonavo, kun. Berthold mas vežiojamoj kresėj, galės ja, kad ten pirm kelerių me
VAI SHANGHAJUJ
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
ŠALTIS
BRIUSELIS,
gr.
14.
-Dei

buvo jo padėjėju.
atnašauti šv. Mišias.
tų turėta karnivalas. Gal nuo
Francijos 100 frankų 3.93
mantais
pirklyba
nupuolė.
Tad
Serga diabetes liga. Pirm
SHANGHAI, Kinija, gr. 14. NEW YORK, gr. 14. —
Tik vienas dalykas yra rei to laiko ta nuodingoji angis
Belgijos 100 belgų
13.98
poros
metų
jis
buvo
Šv.
Mar— Čia atplaukė Sesi Am. J. Naujojoj Anglijoj kelinta diekalingas, būtent, kad laimin užsilikusi.
tų akmenėlių apdirbimas sus Italijos 100 lirų
5.23
Valstybių karo laivai. Gal ke-įna yrą didelis šaltis. Vieto garietos ligoninėj, kur jam gai sulauktų Kalėdų ir būtų
ėtojo ir apie 32,000 darbininkų; Šveicarijos 100 frankų 19.38
PLATINKITE “DRAUGĄ” neteko darbo
ji jų leisis upe Yangtzc.
mis keli laipsniai žemiau 0. viena koja nnpiauta tikslu su-4-atatinkamai stiprus.
Vokietijos 100 markių 23.91
MONGOLAI ĮSIKŪRĖ
RESPUBLIKĄ

DIKTATORIUS PANAIKI
NO CENZŪRĄ

CHICAGOJE

įuo

Lietuvos Vidaus Reikalu Ministeriu Numatomas p. Aravičius

Aeštudienis,

DRAUGAS
u

Gruod.

14,

1929

PONIA MAGDALENA
ka, bet įstatyta į tam tikrų ratų. kurio volens
PANELĖ MONIKA
ŠEDIENĖ.
nolens reikėjo laikytis. Buvo nustatyta tani
GURINSKAITĖ
tikra kryptis ir jo prisilaikant buvo einama
**KJBMiriCBIU.TOa KAINA: Metama — »».••.
palaipsniui prie užmezgimo normalių santy Mes gyvename “laisvės” neleistina. Gi pavyzdžiui, dar
«. Matų
H-M. Tnaaa Mteaataaaa lĘiaMnl - VIa Europoje — Metama P.M. Puaet Mo
kių su Lenkija, visai nekeliant derybų objek obalsio laikus. Visi ir visur nieko negirdėjęs apie Dievų
e — M-M. Kopija -Motu Vilniaus klausimo, kurs yra ginčytinas šaukte šaukia: “laisvės”! Nė- mažas vaikas, padaręs kų ne
HoodradarMama lr korespondentam* raitų aegrų
Tauty ’Šijungr^ytinmn,," mabti,"' taip ™
S"“ tinkamo, tuojaus susidrovi ne
aa. jei neprašoma tai padaryti te neprlMundlama tas
palto lenkių.
brangiausiųjų
žmogui
dalykų
dėl to, kad tai būtų už šito
ttefektorim priima — ano 11:M Iki 1>:M *al suprato, kad šio klausimo nevalia iškelti
yra
tai
laisvė,
kurios
trokšta
kį darbų bartas, bet dėl to,
ir kad jis turi pasilikti taip, kaip dabar yra.
i tumų kainos prlatunClamoa
kiekvienas
gyvas
sutvėrimas,
kad kažkas jam viduje lyg
kibimai sekančiai Hipnai priimami
Užmezgimo normalių santykių su Lenki
tlel jos kovoja ir galvų guldo. sakyte sako: šis negerai! Gi
ja jau buvo ne esmės, bet tik laiko klausi
Deja, dažniausiai šita lais šitaip pat ir stabmeldžiai, nie
mas.
vė yra klaidingai suprasta ir kados negirdėju šieji apie tik
Kiekvienas akylesnis žmogus ralėjo pas
labai dažnai vieįoje naudos ji rąjį Dievų, tūri išdirbę tani
tebėti, kad pastarųjų metų bėgyje Lietuva at atneša žmonijai didžiausios
tikrus paliečiančius dorų įssidūrė
tikrame
izoliacijos
taške.
Published Daily, Bzoept Bnnday.
žalos: visi geidžia laisvės,Įtatymus.
dOBBCRIPTIONS: One Tear — |«.M. 8ta
. Imant dėmesin, kad Lietuvai, kaip nedi tačiau tiktai sau, o tuo tarpu Iš kur? Gi jųjų prigimtyje Panelė Monika Gurinskaitė Šv. Kazimiero 'Akademijos
•Ate, Tbreo Montha — ILM. Ona Moath — fla.
■■rope — One Tear — |T.M, Btz Montha — |d.M, delei valstybei, negalinčiai užimponuoti savo visai neatsižvelgia savo arti- jau yra Aukščiausiojo Proto,
- tai visuomenininke nuo Rėmėjų Dr-jos Centro vice
■upy — .Ma
jėga,
kas
šiandien
pasauly
daug
sveria
ir
tukurį
šitaip
“
laisvai
’
’
mat.
y.
Dievo
įdiegta
'tiesos
”
ir
jauniausių
dienelių. Jinai bu- pirm. Ponia M. Šedienė CenAdrertteln* ln “DRAUGAS** trinas bent raontta
rinčiai
dargi
neišspręstų
teritorijos
klausimų,
njps
arbft
kitaip
sakant,
laisAdeartlMnc ratas on annllaatton.
‘ gerumo” sųvoka (suprati-'vo pirmoji Centro Rašt. Mote- tre užėmė vienų po kitai vieAva,
tautų forume ir pasaulyje visados buvo ypa- vamanis žmogus nori paverg- mas), kuri kartu su protu.ap-irų Sųjungoje. Yra Centro tas nuo pat šv. Kazimiero
tingai sunku kovoti prieš lenkų mums pra-’u
savimi i-r suvaržyti savo sireiškia mumyse ir kurių mes raštininkė ir šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Dr-jos įsisteigaištingus žygius, tačiau vis tik atsirasdavo ‘-laisvamaniškais” įstatymais vadiname “sąžinė”. Jau šitie Akademijos Rėmėjų dr-joj ir gimo. Town of Lake, A. R.
ne visai mažas skaičius valstybių ir tautų, lir nuomonėmis. Dažnai tenka vidujinieji, mūsų prigimčiai narys nuo pat dr-jos įsisteigi- D. 1 skyriuje, jinai gabiai pir
kurios suprasdavusios mums daromas pink-'gįrdįtį įg laisvamanių burnos: {.diegtieji įstatymai liepia “a- ino. Panelė. M. Gurinskaitė da' mininkavo per devynerius
les ir neteisybę, stodavo mūsų pusėn ir niusĮ«lnes reikalaujame kiekvie- tiduoti garbę ir būti nuolankūs bar užėmė vietų ir fin. rašt. metus. Laike josios vadovavi
moraliai remdavo.
inam absoliutiškos laisvės, ka- Aukščiausųjai Esybei”; “ne
šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų mo 1 sk. pasižymėjo dideliu
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Dr-jos 2 sk., Bridgeporto. Cio- darbingumu. Ponia M. ŠedieP. Voldemarui pasitraukus iš min. ka
stybės
vairo
p.
Voldemarui,
ne
tik
kų
dauprigimties!
”
rėtum,
kad
tau
darytų
kiti
”
*
> nai gimusi ir augusi, jinai pa nė begalo maloni ir švelni
bineto, jo šalininkai ir jo krypties spauda
giau savo draugų neįgijome, bet ir tų pa-1 Sitaip gaukdamį jįe nesu- mylėk savuosius” ir taip to sižymi dideliu patriotingumu, moteris. Jinai savo malonia
stengiasi iš paskutiniųjų visuomenę įtikinti,
čių nustojame. Lietuva užsieny prie p.Vol-'pranta> J0g absoliutiškos lais- liau.
iškalba, lengva plunksna. Uo šypsena, gražiu mandagumu
kad p. Voldemaras užsienių politikoj, ypač
demaro patapo mums negeistinų sensacijų šal vės čia nėra ir negali būti, Tiktai sužievėjusįoji sąžinė, liai darbuojas didžiausiose or ir nuoširdumu yra tikra pa
Vilniaus klausimo sprendime, turįs nepapras
kadangi absoliučių laisvę gali t. y. paskendusiojo nuodėmė-! ganizaeijose.
žiba mūsų draugijos.
tai didelių nuopelnų. Koks yra šių įtikinėjimų tiniu ir jų objektu.
se
žmogaus
aptilsta,
bet
ir
tai
Sueita
į
konfliktų
dėl
menkos
vertės
rei

turėti ir turi vien tiktai betikslas, visiems aišku.
ji, būdama įgimta, v. . , .
. .
kaliuko
(34
mažarusių
skundo)
net
ir
su
Suorybė Esybė, t. y. vien tiktai ne visados;
Apie p. Voldemaro užsienio politikoj pa
• , prasimuša
j- ciai
laisvas”! . varžyti
menižino,’ ką“ darą* ”. Gaila dar lavistiek
pro
nuode................
'
...
taisytus “nuopelnus”, kiek tai leido aplin mija, kuri visų laikų buvo mums palanki ( Dievas, visų priežasčių Prieninku įstatymais, tai naikin- ti iau tų, kuriuos jie yra ap*U kiautų ir judina, ir nekybės, nemažai opozicinėj spaudoj buvo ra valstybė. Dabar Suomija, p. Voldemaro pa- žastis, kuriai ir nuo kurios ini
T**Z“““'* “ J“'"““’
ti jojo'talentų (gabumus)!” dūmę savo išoriniai gražiais
šyta. Rodos, visa tai iš naujo kartoti nereikė reiškimu, Tautų Sųjungoje turės pasiimti skun .priklauso visi sutvėrimai, ar
“joks tikėjimas, jokia Bažny žodžiais!
vienas
laisvamanis
pats
sau
diko
rolę
prieš
Lietuvų.
Vokietija,
pasinau-'tai
gyvi,
ar
tai
negyvi.
Šitų
tų. Bet kadangi dedamos pastangos dalykus
čia neturi teisės kištis į me Kaip kad kiekvienas žino?
turi
šitų
pripažinti!
!
dodania
mūsų
kritinga
padėtimi,
išspaudė
įrodo
mums
ne
vien
protas,
kitaip pavaizduoti, negu tai tikrumoje buvo
no kūrybų”!
gaus veiksmas, taip lygiai ir
ar yra, tai bus ne pro šalį dar kartų tie daly žinomų prekybos sutartį, dėl kurios daugelis bet ir prityrimas. Gi mes 111a- šituos .įgimtuosius įstaty
menas ir menininkas privalo
tome, jog gamtoje viskas ei- mus plačiau paaiškino ir pra- Šitaip bešūkaudami laisvapolitikų stebėjosi ir negalėjo to suprasti.
kai priminti.
menininkai pripildo savo darbe atsižvelgti tiesos,
Su Latvija ir kitomis Pabaltijo valsty na nustatytomis vėžėmis, iš {platino Dievas savo Apreiški- maniai
Keista atrodo, kai p. Voldemaras, skai
doros ir tikybos ir tai dėl se
tydamas spalių 9 d. paskaitų ir kai jo kryp bėms nė žingsnis nepasistūmėta pirmyn, ne- kurių išeiti negyvųjai gamtai mu dar prieš Kristui užgimus, poezijų, tapybų, paišybų ir kančių priežasčių.
ties spauda ima ir nuslepia visai antrų savo skaitant jau vėl žinomo konflikto su Latvijon nėra galimybės,, nei bent pat- o patsai Jėzus Kristus galuti- net muzikų neapsakomomis Pirmoji priežastis išplaukia
politikos medalio pusę. Visuomenei nenori užsienių reikalų ministerių p. Balodžiu, ku- sai Dievas kitaip įsakytų, ar- nai baigė paaiškinimų savo šlykštybėmis, išlieja visų savo
Dievo meilės(.ir artimo meilės šlykščiausiųjų aistrų, o nore-, tiesioginiai. iš dailiojo meno
duoti pilno vaizdo, kas. padaryta Vilniaus ris daugiausia tik dėl p. Voldemarų politikos ba pertvarkytų.,
1 iėtiivių — lenkų byloje u£ėmėSttrtfiw*nfegėis- j šitas pasaulyje tvarkingu- įstatymais, kurių, privalę be dąmi*priden{įtfr savo* ištvirkiĄ'^“1* ir tiksle*
klausimu per pastaruosius trejus mltds.
jokios išimties visi prisilaiky- mų fr apdumti visuomenės a-| Gi, kas tai yra Gailusis me-1
Kaž kodėl nei p. Voldemaras nei jo kryp tinų linijų, keldamas trečiųjų interesu (Lie- mas ir privertė išminčius jau
aukia: nast Dailusis menas yra tai
gilioje senovėje suprasti, jog'ti ir kurie, trumpai suglau-Jkis, ni t putodami
ties spauda nieko neužsimena apie tų Lietu pojos — Romnų geležinkelį).
rera sa-ine kas kita, kaip tik AtvaizO kur visi tie žygiai socialistinių vyriau- 'yra
yra Aukščiausioji
Aukščiausioji Esybė
Esyb — dus, šitaip skamba: “nedaryk “gamta yra graži ir
vos pozicijų nustosimų, kada p. Voldemaras,
nieko tokio, kas gali sumažin- vyje”; “švariam viskas šva- dojunas Grožės.
spausdamas rankų maršalui Pilsudskiui Tau sybių (Anglijos, Vokietijos etc.) dėl buvu- Dievas. Visi gyvieji sutveri”• “visuomenė pribrendusi
(Bus daugiau)
tų Sųjungoje, iškilmingai pasižadėjo nuimti šių mirties dekretų ir dėl p. Voldemaro rėži- mai gyvuoja ir-gi tani tikrais ti garbę Dievui ir kenkti ar- ru
tarp Lietuvos ir Lenkijos esantį karo stovį, mo Lietuvoje. Pagaliau, Lietuvos politinių e- Įgimtais jiems dėsniais, ku- timui ar medžiaginiai, ar dva- ir išlavinta”; “geram niekas
kuris buvo kaip protestas prieš tarptautinių migiantų veikimas ir jų įteiktas memoran- rių pakeisti ikjk^įol nesugebė- simai, o daryk visa, kas didi- nekenkia” ir taip toliau! Ši- Patarimas žmonai išsirinkti.
aktų laužymų! Kodėl nenurodoma, kad nu dumas Tautų Sųjungos nariams, argi galėjo jo ir niekados nesugebės joks na ir Dievui garbę ir artimui Į tokių šauksmų ir tvirtinimų,
kurie ne vienam apdumia a-į Italai ir ispanai laikosi šio
ėmus karo stovį išsižadėta tvirčiausiu mūsų prisidėti prie Lietuvos pozicijų sustiprinimo, pasaulio gudruolis — šitų įro- yra naudinga”.
Taigi kiekvienas’ žmogus sa- dis, pilni laikraščiai, pilni į prado:
byloje su lenkais juridinio pagrindo, lenkų Rodos, toks menkniekis, tačiau tiems žmo- do mums ir-gi prityrimas,
nėms, kurie linkę dalykus vertinti objekty- Pagaliau, protingasis šutvė- vo darbuose, jausmuose ir net knygynui!
— Kas eina žmonos ieškoti
begiediškai sulaužytos Suvalkų sutarties?
viai,
vis
tik
savotiškų
įspūdį
padarė.
rimas
—
žmogus
ir-gi
yra
sumintyse
yra
suvaržytas
ne
Iš
meno
jie
geidžia
padaryti
toli,
tai arba pats yra prigaP. Voldemaras pats pirmasis išdrįso pa
Ieškant nuoširdžiai p. Yoldemaro nuopel- varžytas tam tikrais varžtais, vien fiziniai (gamtiniai), bet kažkokį nuo nieko nepriklau-Į vikas, arba nori būti kitų prisirąžyti su lenkais šiais metais mažojo pasie- I
santį dievaitį, prieš kurį lie- gautas.
nio susisiekimo sutartį, tuo ignoruodamas Su nų, vis tik jų surasti negalima. Tad ir p. Vol- kurių vieni yra tiesiog gainti- ir doros žvilgsniu,
valkų sutarties sulaužymų ir nužemindamas demaro šalininkų ir jo krypties spaudos pas- nio pobūdžio, gi kiti viduji- Štai šito taip aiškaus ir pia ir verčia visus klauptis, i Rusai duoda tokį patarimą:
tangos prisiskaityti nebūtų, išgalvotų nuopel- nieji doriniai įgimtieji, šitie nuoseklaus suvaržymo ir ne patys nenumanydami, kiek pik
Lietuvos prestižų.
Mes atvirai pasakysime, kad nuo priėmi rių, atrodo tik komiškomis pastangomis išpū- paskutineji yra ne kas kita, nori pripažinti laisvamaniai, to jie daro! Gailu jų, kadangi — Kai vedi vyriausiųjų dūk
mo garsios 1927 m. gruodžio 10 d. rezoliuci sti didelį muilo burbulų, kuris veikiai trūks- kaip paties Dievo mūsų dvasi- o ypač laisvamaniai meninin- jie yra panašūs tiems, už ku torį, tai žiūrėk, koks tėvas ir
jos, karių dar ir šiandien atsiranda tokių, ta ir be jokių pėdsakų dingsta, kaip nebuvęs. niai prigimčiai duotieji ir į- kai, kurie šaukte šaukia: “tai riuos Jėzus Kristus, kaboda- motina, o jei vedi kitų duktekurie laiko nepaprastu laimėjimu, Lietuvos i
Galvojanti visuomenė suktais išvedžiojo diegtieji įstatymai, kurie pa- barbarybė suvaržyti, menų”! mas ant kryžiaus meldės: “Tė-1 rį, tai žiūrėk, kokia jos využsienių politika tapo ne savarankiška politi- mais nepatikės ir už juodų balto nepriims 'rodo, kas yra leistina, ir kas “menas privalo būti apsoliu- ve! atleisk jiems, nes jie ne- riausioji sesuo.
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DIENOS KLAUSIMAI

TUŠČIOS

PASTANGOS.

Friedrich

von

SchiUer.

NARB. Jis gerai apsėjo su šituo brolėnu.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
(Tąsa)

NARB. Kų? kaip?
L. R. Tas žmogus, kurs nuduoda, būk
jis rūpinasi savo motinos ir visos šeimy
nos parama, jis “gražiai” priėmė šian
dien savo vargšą brolėnų. Jis šiandien
neišmanėlis atvyko’ į miestų, tikėdamasis
gausiąs kokį nors uždarbį iš jo. Bed veid
mainys Selicour’as išvijo jį, kaip kokį
niekšų! Taip jis elgiasi su savo giminai
čiais. Kokia bloga yra jo širdis, apie
tai jo vargstanti motina gali..
FIRM. Jūs labai jį skriaudžiate, mie
las La Roche’ai! Tas brolėnas, kuri jūs
sakote jis išvijo, iš klaidingą vilčių imi gy
dytas sugrįžo atgal į kaimų! Selicour’as
jį gausiai apdovanojo.

LA RDCIIE’AS. Kaip, kų?
NARB. Mano motina tuokart girdėjo
jų pasikalbėjimų.
FIRM. Mielas La Roche’ai! Nekeršy
kite tarp aklai!
L. R. Tai puiku, ponas Firmin’ai. Dar
žodelį tarsiu už jį?
FIRM. Kadangi jo čia nėra, tai ma
no pareiga yra jį ginti..
NARB. Toks nusistatynms daro jums
garbę, ponas Firmin’ai. Ir ponas Seli
cour’as šiandien taip pat pasielgė. Kaip
mane džiugina, kad yra tokių garbingų
žmonių! (Į La Roclie’ąj. Bet jūs už akių
persekiodami vargšų Selicour’ą, iš tikro,
man neatrodote esą geni žmogumi, kuriuo
jus visi laiko. Visa, ką aš matau, nedaro
jums garbės.
LA ROCH. (pats sau). Oi, primany
tum persiplėštum žmogus! Bet kantrybės!
NARB. Apie ponų Selicour’ų visuo
met esu linkęs dar geran manyti, dau
giau apie jį blogo sakoma. Aš juo la-

F1RM. Nesirūpinkit! Aš mariau vėl ,
biau stengiuosi sueiti su su juo į artimes- ’
nius santykius. *
viskas bus gerai. (Į Karolį). Elkis išmin
KAR. (užgautas). Kaip tai?
tingai, mano sūnai! Bent jau ministerio
NARB. Savo motinos planus, suma akyse neužsimiršk!
nymus laikau gerąis. Ir su jumis, ponas
KAR. Nesirūpinkite! Bet ir jūs, mano
Firmin’ai, aš ryštuosi gražiai sugyventi! tėve, bent sykį susijaudinkite!
Sį vakarų gi juo labiau. Nesivėlinkit per
FIRM. Puiku! Ir aš gaunu pamoks
daug (f Karolį). Jūs, mano jaunas drau lu*
i • .1 1
ge, girdėjau mylite poezijų. Mano motina
KAR. Argi ne tiesų sakau, ponas
šiandien man išgyrė jūsų talentą*. Pas La Roche’ai?
kaitykite mums kų nors iš savo veikalą.
FIRM. Tavo pavyzdys teesie man
Ir aš myliu mūza, nors negaliu joms perspėjimu. Tik drąsos, La Roche’ai! Jei
“patarnauti”. Aš norėčiau būti jų tar- gu mano užtarymas kų nors reikš, tai
nas!
jūsų dalykai dar nežuvę. (Jis išeina).
x Atsiprašau! (Išeina).
DEŠIMTA SCENA.
I
VIENUOLIKTA

Pirmieji

be

Narbonne’o.

KAROLIS. Aš jų pamatysiu 1 Aš jų
užkalbinsiu! Geras senio sumanymas. Die
ve! Aš bijau. Nėra jokios abejonės, kad
ji yra paskirta Selieour’ui.
FIRM. Na, mano sūnau! Taip, šian
dien yra laiminga diena!
L. R’. Jums, taip ponas Firąiin’ai,
— bet man?..

Karolis

Pirmin’as

ir

SCENA.

La

Roche’as.

L. R. Na, ką jūs sakote? Ar galimas
dulktas, kad jūsų pats tėvas baustų kaip
melagį ir gintų tų šelmį?
KAR. Geriausias drauge, šinmlien
anksti aš atmečiau jūsų patarnavimų, da
bar gi aš prašau jūsų pagalbos. t Nėr
ko daugiau abejoti: Selironr’as pažadė
tas jai už vyrų. Aš nesu vertas jos mei-

lės, bet juo labiau jos nevertas tas niek-

šas! z
,
L. II. Ar man dar reikia piudyti? Jūs
matėte, kaip blogai su jumis pasielgė dėl
manęs, lšklausykit mane! Aš patyriau,
kad ministeris šiandien juru pasiūlė la
bai svarbų ir skubų darbų, kurį jis šį
vakarų turi baigti. Jis arbn visai nieko
nepadarys arba jei ir padarys, tai netiku
siai. Tarp jo nesugebėjimai išeis aikštėn.
Nežiūrint jo malonių, švelnių manierų,
vis dėl to visi jo neapkenčia ir trokšta
jo pražūties. Až užtikrinu, kad nieks
jam nepadės, — taip jis yra nekenčiamas..
KAR. Aš perkalbėsiu savo tėvų, kad
jis jam nepadėtų. Aš dabar labai gerai
suprantu, kokiu tikslu jis iškaulijo iš
manęs eilėraštį. Ar-gi jis gali drįsti, man
esant, vadintis jo autorium?
L. R. Eikime į sodų! Kad jis ne
rastų mudviejų drauge. Tu vadiniesi
mano mokytojas, drauguži Kelicour’ai!
Pasisaugok... tavo mokinys bręsta, ir ne
trukus tu turėsi iš jo pasi mokyti! (Išei
na).

.A ..
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-5—arba dūkterei, nepalikti nei yra susipažinę su 'padarymu kūrybiškai perkentėti kančių,
kurių gyvenime pastebėjo povieno skatiko. Tas dalyką* testamentų.
Į
Vra ir daugiau formališku- (‘tas ir paskui įkūnijo dralabai dažnai įvyksta, nes vai
kai būna neužsitarnavę savojmų, bet ir tie turi būt išpil- uioj.
Prof. Kampininkas
! švietimo komisaras išleido įRašo Juozas J. Grišius
tėvo ar motinos turto.
j dyti. Pereitų pavasarį teko i Aktorius visuomet turi būti
sakymų visoms spaustuvėms
Ar žinote,
dinamas, pav. pinigui, mortDabar kaslink padarymo i >“»« vi‘‘no nabašninko paliki- ne savim pačiu, šiandien jis
vardus; “.Jėzus”, “Kristus”,
gičiai, daiktai ir t. t. priklau testamento. .Jį galima para- mas sutvarkyti. Jis buvo pa- — karalius, rytoj — elgeta,
kad kiekvie
“Dievas” ir visų. šventųjų
so našliui (ei).
švti ant poperos, drobės, ska piblęs saužudystę ir paliko šiandien jis — žmogžudys, ry
vardus rašyti mažųjų raide, o nas kūdikis,
Ketvirtas: Kada nabašnin- ros, bet svarbiausia prie tęs apie $6,000.00 grynais pini- t°.i — šventasis.
i “.J falas”,
“ Mahomedas ”, ir suaugęs,
kas(ė) palieka našlį(ę) ir vai tamentdario turi būti du (2) gaiš. Velionis buvo pasidaręs Tūkstančiai veidų, milionai
turi pasidarę
“Mošė” didžiųjų.
kų arba Vaikų vaikų, tada liūdininkai, kurie paliudys, savo raštu testamentų, manė dvasios persilaužymų gyvena
Viso pasuulio spauda rašo, testamentų?
našlys arba našlė gauna tre kad testamentdarys(ė) yra užrašyti tuitų apiekunams ir kūrybinėj vaidilos vaizdenoj.
kad toks įstatymas
savo Bet paklaus
čių (3) dalį viso turto (judi sveiko proto, žino savo turtų,il>a<‘a^n^ Pa"al 3° noro. Kada Vaidinimus — tai šventas
beprotyste viršija visus iki kit,
kada,
namo ir nejudinamo), o du žino savo gimines ir kam jfc pasirodė, jog ant testamento (atnašavimas menui, miniai —
šiol išleistus bolševikų istaty- kur ir kaip
trečdaliu (2-3) nabašninko vai nori turtų) užrašyt.
užrašyt Vyrai tu- ,lvit‘.ių (2) liudininkų parašų j tai tokio jait žmogaus žmoProf. Kampininkns šiuo i-i nius, o musų Olstrvėio komi- jie
padarė A«lv. J. J. Grišius kų arba vaikų vaikų lygiomis ri būt pilnamečiai 21 metų, o nebuvo, valdžia paėmė visų nių kančių ir džiaugsmo vaizneša eiliniams “tavorščianis” saranis atrodys, kad tuomi testamentų. ?
įdavimas.
463 chicago Iam AV dalimis. Vaikų vaikai gauna moterys ir mergaitės 18 metų turtų.
paklausti savo komisarų, ku labai pasitarnaujama moks Nepasakys, Tel. Boulevard 2800 tik jų tėvų dalį.
V. Sachnovskoj.
amžiaus.
Čionai
aišku,
kad
velionis
lui,
“
svieto
’
’
pažangai.
rie taip piktinas Šv. Tėvo
nes niekur nesirašė, ypatin| Penktas: Jeigu nabašninkąsĮ
nėra iš-lnoit‘-io sutaupyti keletu centų,
uždraudimu katalikams kaiku
Ir čia pasirodys, kam tar- gai nepilnamečiai negali po . (ė) nepalieka našlio(ės), tė- ; Jeigu šie dalykai
senas
pildyti, testamentas neturi bet dėl šios klaidos turtas vė — Jauna žmona
rius knygas skaityti, delko nauja jų galvos.
si rašyti testamento.
'vo, motinos, brolių, seserų, į jokios vertės ir valdžios tes jais nuėjo. Užtat patartina, vyras.
Rusijos komunistai, babos VIKų reiškia
testamentas?
ypatingai pavieniams asme
janovos (Lenino pačios) be Buvęs Brooklyno tautiškas Testamentas tai vienas iš tada turtas eina tolimesnėm1 tamentas jį kontroliuoja.
nims, pasidaryti testamentų.
— Namas ant moters, bet
protišku įsakymu, išleido už redaktorius p. J. V. Sirvydas, svarbiausių legalių dokumen giminėm.
Už tat patartina darant
ne ant žemės stovi.
draustųjų knygų indeksų? gavęs valdiškų darbų Kana tų. Pagal testamentų bus iš j Šeštas: Jeigu nesirns arti-į dokumentų kreiptis į advoka
Aktorius
I
Dabar Rusijoj uždrausta skai doj, sakoma, permainęs ir sa dalintas po mirties turtas to,m^ giminių, tada eis našliui tą, gerai suprantantį realestaarba
našlei.
tyti: Evangelijos. Koranas, vo pavardę: iš Sirvydo pada asmens, katras ant jo pasirat tininkų arba bankierį. kurie Aktorius -žmogus
privalo “DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
O1
TNSeptintas: Jeigu nabašninTalmudas; Platono, Descar- ręs Sweeney.
ČIUS NUOLAT AUGA.
se.
tes’o, Kanto, Šopenliauer’io,
APSIMOKA SKELB
Dabar, eidami prie atsaky- kas(ė) nepalieka nei našlio,
Kokia
negraži
pavardė!
Ničės, Speneerio, Solovjevo,
Skaudėįimai, kurie aršesni šaltose,
TIS “DRAUGE”
mo, kas neturi padaręs tes-iar^a nflšlės ir giminių tada
Maelio, Tainės, Carlylės vei Nukirskit tik pabaigoj vienų tamento, reiškia, kad vai. nūs- turta»
palieka
apskričiui
kalai, tų filosofų biografijos, raidę ir tarkit “lietuviškai”. tato, kaip turtas bus išdaJin- (County) arba valdžiai, kurį
Langės “materializmo istori Pamatysit kas iš jos išeis.
jis — ji gyveno.
f
tas valstybės.
Sustingę sanariai. Skaudus musku
ja”, kaikurie
Kropotkino,
lai. Drebantis skausmas, ėkpsipaDabar matote jog yra vai !
J. A. Valstybėse yra 48
Arabai priėjo tokių išvadų,
žink su palengvinimu kurį Sloan’s
Puškino ir Tolstojaus veika-;
valstybės ir kiekviena
turi! džios testamentas, su kuriuo i
Liniment atneša. Šiltas—išvarys
kad, jeigu kas vedus gražių
skausmą.
, .,
, . .„ , , !savo įstatymus kaslinkturto! t uri kiekvienas
sutikti. Bet
lai ir visi kiti veikalai, kurie »
Muzikos Lankykite
žmonų, tai tas turis įsanksto i ,
,
......
• •,
•
, •
|ir
kam
jis
bus
išdalintas
po
jeigu
kas
nori
pakeisti,
turi
artimi minėtiems raštams.
parduoti namus, nes žmona
padaryti testamentų forma
(mirties.
i
Patenkinęs tos babos norų, juos vis tik sunaikinsianti.
liai,
bet su tokia sąlyga, kad
Illinois valstybėj yra įsta
tymas užvardintas “Descent” negalima atimti iš našlės ar
Paklausk tavo gydytojo. Paklausk
perskyrimas 39 Illinois Įsta ba našlio trečios (3) dalies;
tavo vaistininko. Paklausk tavo
draugi;. Sloan’s sveikas karštis kai
turtų
testamentu
gali
užrašyt
tų. Pagal šio įstatymo, yra
tina kaip saulės svietą. Jauti kad
valdiškas testamentas ir jis kam tiktai nori, be skirtumo
pasiekia pačią skaudančią vietą. At
neša greitos pagelbos. 13 milijonų
bus vykdomas tik tuomet, ar giminėm, ar suvis sveti
namų vartoja jį. Gauk šviežią
kada nabašninkas neturės tes- miems; taip kad tėvas milijoKRAUTUVES
bonką šiądien, 35 centai.
tamento padaryto raštu ir pa-'nų dolerių gali užrašyti labdaringoms įstaigoms, sveti- (
gal valstybės įstatymus.
Hemlock 8400
Nabašninko
nepalikusio miems, o savo Tikram vaikui,testamento, Illinois valstybės
Iš Stoties
įstatymais, turtas eina že
W. C. F. L« 1230 Kilocycles
Lafayette 3171
miau pažymėtiems asmeninis: &
s
Nuo 1 iki 2 po pietų
Pirmas; Vaikams lygiomis &
dalimis.
&
Antras: Jeigu nabašninkas
(ė) nepalieka vaikų, arba vai
Iš Stoties
skų vaikų, nei našlės arba naš
lio, jo dalis priklauso tėvams,
W. H. F„ C. 1420 Kilocycles
broliams ir seserims. Ir jeigu
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
tėvas arba motina — vienas
Šiuos Programus Rengia
Pilnas rinkinis Kalėdinių
jų yra gyvi, tai gauna dvi V
Lietuviškų ir kitatautiškų
gubų dali, o likusi broliams V
rekordų ir volelių dėl pi
-ir seserims lygiomis dalimis.
per
V
jami.
Kadangi nabašnin &
34-17.21 So. Halsted Street kasTrečia;
&
NACIONALiNĮ
BANKĄ
(ė) palieka našlį (ę) ir nė
Telefonas Boulevard 4705
J
ra vaikų, arba vaikų vaikų,
Geriausias Patarnavimas — Žemiausios Kainos
ft
pusė nejudinamo turto (real
Kalėdos artinasi ir verta pamąstyti apie savo gimines Lietuvoj.
iPinHniunnhnHHnnnhinhhhuniunb estate) priklauso našliui(ei)
Laimingas tas Lietuvoj, kas turi giminiu Amerrikoj, nes žino, kad
o likusi pusė nabašninko (ės) E
2
UŽGIRSK LIETUVIŲ DAINAS IR MUZIKĄ SU
jo neužmirš
3
broliams
ir
seserims
bet
ju2
NAUJU CROSLEY RADIO
•
s

Prašau

TEISIŲ SKYRIUS.

Mano Kampelį

slapiose dienose

Del Kalėdų

Peoples
FurnitureCo

LIETUVIU VALANDA
NAS NEDĖLDIENIi

4177-83 ARCHER AVĖ.

Siųskit Savo Dolerius į Lietuvą
Ant Švenčių

JOS. F. BUDRIK, Ine.

KUO GREIČIAU

I SPECIALIS KALĖDŲ PASIŪLYMAS į
$

64

.75 =

Be tubu

Su 7 A. C. Tūbais, šiame ~
gražiame riešučio medžio
kabinete.
!X

Pirkit dabar dėl tuojauti
nio pristatymo
Labai lengvus
išmokėjimai

X

S>2

E

Į Savaitę

X

1 Metę Dykai Patarnavimas. Dykai Įvedimas

~

X

! LIPSKY MDSIC & RADIOSTORE |
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street.
~ Telefonas Cicero 1329
Atdara vakarais

2536-40 W. 63 STREET

SLOAN'S Liniment

PILNAS EGZAMINAS
16.00 TIKTAI 16.00
SPECIALISTAS
T.lgi nenusiminkit, bet eikit
pu tikrą specialiau. ne paa koki
nepatyrių. Tikras specialistas, ar
ba profesorius neklaus jūsų kas
lums kenkia. ar kur skauda, bst
pasakys pats po pilno HagnsmlnsTtmo. Jųa sutaupysit laiką lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
Ne neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadlo — Scope — Ragg*.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir ri
ti Ikse bakteriologlžkas egaamlnavltoat kraujo atidengs man Jusų
tikras negeroves lr Jeigu ad pa
imsiu Jus gydyti, tai Jusų sveikata
ir gyvumas sugryž jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nno
Ilsų skilvio, žarnų. Inkstų, odos
kraujo, nervų, žlrdles rscmatlsmo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba Jeigu turit ko
kia
užsisenėjusleJsikerėJuslą,
ehronižką
ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatldėiloklt nsatėtą pas mana.

DR. J

~

X

Cicero, Illinois X
—
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«•

E. ZAREMBA

SPECIALISTAS
laėjimas Rūmas lėlė
W JACKSON BOULBTARD
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nno ]• ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nno t lkl f
Nedėliomis nno lė ryte Iki 1
|
po pietų.

gaus jūsų Kalėdinę dovaną, tuo jiems bus geriau, todėl nevilkinkit.
Visokie mūsų siuntiniai yra išmokami doleriais paskutiniame paš
te, arba tiesiai namuose. Todėl pinigų priėmėjui nepriseina gaišti
laiką. Siųst galit

&

Paprastu paštu — Per Į?adio — arba — Telegrafu

Didžiausias bankas pietinėj miesto daly

Peoples .National Pank
E
E
E
E
E
E
E
E

and Nrusl Company
of Chicago

•
-

DIDELIS BANKAS

ft
<E

ant kampo

E
E

47th St. ir Ashland Avė.

E
E
E
E
E
-E

ft)
ft)
ft)
ft)
4
5
ft)

ft
at
at}

ft

47th Street and Ashland Avenue
’rx

ft)
ft)
3

• •

ft}
ft
ft)
ft)
at

ft
ft
ft
at

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

ft

4

Taipgi
Reprezentuojame
Visų Eilę
R. C. A. RADIOLIŲ
ATWATER KENT
MAJESTIC
ZENITH*
VICTOR
FADA
KIMBAL RADIOS ir
KIMBALL PIJANŲ

Prieinamiausios kainos ir iš
lygos. Tarnauja patyrę ir
mandagus žmones.
Krautuvės atviros kas va
karų ir Nedėldieniais nuo
10 valandos ryto iki 4 va
landai po pietų.

t

DRAUGAS

Šeštadienis,

Gruoil.

14,

1929

Tikime visi, nepasilikime Vyčių choras palinksmino pu mergaičių choro, rengia nepa- 'žias kalėdines bei kitokias Mot. Sų-gos 26 kps. vakaras
įvyko lapkr. 24 d. didžiausiu
blikų savo lietuviškomis dai prastų vakarų. Per daugelį dainas.
name nei vienas.
Programoj dalyvaus apie pasisekimu. Žmonių buvo ku
Aš tai “for sure” busiu te nomis. Puikiai padainavo vie metų buvo ta dienų parapijos
pina svetainė. Vaidinimas
nos merginos ir vieni Vyrai. svetainėj rengiama progra 130 asmenų.
CICERO. ILL ~ (“Draugo” kalendorių. Tat, nai anksti.
Bilietai iš anksto parduoda “Palangos Ponaitis” gerai iš
“Poor Fish”. Paskui sekė labai
juokinga mos ir skaitomas visų metų
i visi Ciceros lietuviai, norėda
mi
po 45c. Prie durų bus 50c. ėjo. Moterų choras, vedamas
kornedija “Dailu ūsų”. Pub didžiausias. Šįmet ir-gi bus ne
mi gauti gražių dovanėlę, pa
Radio Stotis A J J.
lika prisijuokė. Bet kaip paprastas. Bus vaidinama pir Pelnas skiriamas parapijai. art. M. Čižauskienės, visus ža
siskubinki! p. J. Mockui at
X Labdarių 3 kuopa rengia silyginti už “Draugų”. “Dr
Juozas, Jurgis Aleksas ir mų sykį mūsų kolonijoj šie Visa programų mokina ir rū vėjo. Katriutė Martišauskiūtė
šaunų vakarų su gražių pro augo” kalendorius tikrai pa-'
Kalėdų vaizdeliai: pinasi art. M. Čižauskienė.
dainavo solo. Ji, lygiai kaip
Pranas ant scenos pasirodė gražūs
Rekolekcijos.
grama, gruodžio 22 d., šv. puoš jūsų namus.
ir choras, buvo kelis sykius
Sųjungietė.
su savo “vodeviliu”, tai dar “Gintarai”, “Kalėdų nakties
Tėvas
Alfonsas
PraneiškoAntano parapijos svetainėje. X Parapijos choras rengia
iššaukta. Jaunamečių skyriaus
daugiau buvo juoko. Kaip sapnas”, “Eglute”. JaunameBus atvaidinta trijų veiksmų įaunų vakan) gruodžio 29 "d., jnas pas ,UUiS laikė rekolekci' glrdėt, gailisi tie, kurie ne- tės deda daug pastangų, kad
Žinelė-s.
dūlius visus prijuokino. Sajuokinga komedija “Mote-;
,vetain6je< Visas jas nuo 7 iki 9 d. gruodžio buvo vakare. Gal būt kada visas patenkinus, gražiai savo Nežinia delko taip mažai jungietėins liko gražaus pel
Labai esame dėkingi kleh nors tie vaikinai pakartos tų tėvų kalboje programų išpil žinių apie Clevelando lietuvius no. Daugiau tokių vakarų.
rims neišsimeluosi”. Yaidin- ! pelnas skiriamas parapijos
tojai bus gabiausi ai tistai is naU(]aįi Vįsį kviečiami atsilan- Lipk ui, iš Grand Rapids, ui davo “vodevilių” ir bus pro-'džius. Bns solo, duetų, jaunų- laikraščiuose matyti. Jog čia
Mažas.
atsiuntimų mums misionie gos pamatyti jų “šposus”, iš-'jų prakalbos, skaitlingas jau-j tiek daug veikiama, kad keNorth Sides L. Vyčių 5 kuo kvti.
riaus, kuris pasakė eilę gražių girsti jų dainas.
pos. Vadovauja pp. Maskolainameėių choras ir mokyklos: liems korespondentams būtų j SKAITYKITE BIZNIERIŲ
pamokslų.
Gruodžio
11-15
d.
čiai. Visi kviečiami Į tų va
Štai, jau ir beliko pora die
Širdingiausia ačiū Vyčių mergaičių choras dainuos gra1 darbo.
BARGENUS
karų atsilankyti, nes visas nelių, kada turėsime visi geros Tėvas Alfonsas laiko reko kuopa taria mųsų gerb. kleb.
pelnas eis našlaičių naudai. progos nueiti į Šv. Antano lekcijas Grand Rapids, Mich. kun. Garmui už taip puikų
Tuo prisidėsit prie našlaičių parapijos svetainę ir užmiršti &v- Petro ir Povilo bažnyčioj. vakaro Vedimų. Taip pat dė-t
Nuo 17 iki 22 d. gruodžio
parėmimo. Ciceros Labdarių Visus nesmagumus, nes gruukojam
p-lei Vaškevičifltei, į
rekolekcijos
bus sv. Jurgio3 kuopa turi ir našlių, suvar džio 15 d, vietinės Sųjungiekuri .išmokino komedijų. Di
gusių moterų, kuriuos šelpia. tės ruošia labai juokingų va bažnyčioj, Detroite, kurifrs ves delis ačiū priklauso mūsų j
tas pats Tėvas Alfonsas.
Artinanties Šv. Kalėdoms rei karų.
vargonininkei p-lei PikučiūKomitetas.
kalinga didesnė pašelpa.
Cicero daugiau nieko ir ne
tei, kuri išmokino visas dai- Į
#*
“Draugo” agentas
p. J. girdėt, kaip tiktai, kad visi
nas, kų choras taip puikiai
Mockus jau parsivežė daugy- eis sekmadienio vakare pažiū
padainavo. Prie to, ji išmoki- (
bę sieninių “Draugo” kalen rėti, kokių ten juokingų kono tų juokingų “vodevilių”.!
dorių 1930 m. ir sako, katrit medijų loš, kas ten per “BaVisi lošėjai savo roles mokėjo į
L. Vyčių 51 kuopa.
užsi mokės už “Draugą” pasili i jo ras Gaidys” bus, kų tas
kuogeriausia, ypač Aleksas bu į
.» • kusių prenumeratos dalį ir už žydelis tenai darys, kų Bajo Mūsų gražus jaunimas, Vy vo tikras komedijantas.
sisakys ateinantiems metams, ras Kleckys su savo sunum čiai, lapkričio pabaigoj suren
Rap.
gė ^‘Įvairenybių vakarėlį”.
gaus veltui gražų Šienui; loš?

LIETUVIAI AMERIKOJE

CUSTER, MICH,

PRIEŠ

g.

KALĖDAS

Kainos Sumažintos

SHEBOYGAN, W1S.

Ant Visu Radio ir Pianu
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iFada Radio
THE FADA LINE IS COMPLETE

* '
»<-»
*
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Šv. Onos draugija.

uf
i

Ar visi žinote ir girdėjote?
Kųt
i Štai, kų, kad Šv. Onos drau
gija rengia , didelę “Card
: Party” gruodžio 15 d., 7:30
;Val. vakare, parapijos svetai; nėję. Bus išdalinta net 25
■ “praizai”. Narės žadėjo pa; aukoti knogražiausių, įvai
riausių ir naudingiausių daik
tą.

• •
»*
Kviečiame visus jaunus ir
senus atsilankyti. Gražiai lai
kų praleisdami pamėginsite
kų nors gražaus ir naudingo
laimėti. Bus lošiama: “Sbeepliead” arba “Schafskoff”,
“Rummy” ir “Bunco”. Įžafiga bus tiktai kvoteris. Ti
kimės, kad gana daug publi
kos atsilankys.

'
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Earl Kadio 8 tubij, dynamic speakeris, gražus kabinetas, tikra jo
vertės $117, už
(
su tūbomis ........

69

Crosley

Dynamic Kadio,

vertės

’150- už.......... $64
Zktvrater Kent,
modelis
dynamic speakeriu,
už

40. su

Gražus,

pianas,

Hami.ton Radio, 9 tūbų, screen
grid dynamic speakerla, Victrola
ir ralio sykiu, ve r-a yj
tės $295, už ....
«_»■
Richelieu Radio, 9 tūbų, su dy
namic speakeriu. su tūbomis, tik
ra kaina $195,

Majestic, modelis 72, 8 tūbų, su
dynamic speakeriu,
kaina su tūbomis

Komisija.

•$».
**/»
'* -

CLEVELAND, ŪH10.
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Jaunametės Darbuojasi.
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Pasirenkant dėl savęs naujų radio arba norėdamas išmainyti savo senų radio
Jus beabejonės norėsite susirasti radio, kuris teiktų nuolatinį pasitenkinimų už
prieinamų kainų.
FADA budavojo radio priimtuvus ir lęalbėtuvus geriausios rūšies per visų me
tų eilę. FADA nuo to laiko kaip tik kompanija buvo suorganizuota visų savo ener
gijų pašventė vientik išdirbimui radio aparatų ir iki šiol dar nebuvo prisidėjusi prie
jokios kitos išdirbystės.
BRIDGEPORT FURNITURE COMPANY

J>aiko sau už gnrlię atstovauti tokius augštos rūšies radio specialistus-išdirbėjus
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modelini su įbudavotais Dynamic
kalbėtuvais, magnetiškais ir dynamiškais kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sąlygas ir patenkinantį patarna
vimų.
Krautuvė atvira vakarais dėl patogumo dirbančių dienomis.

KAINOS NUO $60 IKI $165

n*\»

5 3224 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.

Į

Mot. Sų-gos 26 kp. jaunamečių skyrius gražiai darbuo
jasi. šįmet jos yra aukojusios
iš savo kasos geriems tiks
£1 lams. Paskutines aukos sekan
čios; $5.00 parapijos bazarni,
$5.00 'pirkimui valgomųjų
daiktų varguoliams.
Pereito mėnesio susirinkime
jaunamečių vedėja P. M. Čižanskienė paaiškino, kiek ge
ro tokia dovanėlė varguoliams
atneš; prašė, kad mergaitės,
kiek galėdamos, suneštu šiaip
valgomųjų daiktų pridėti prie
tos “beskės”. Sekinės buvo
tokios: mergaitės sunešė daik
tų net.4 “beskėms”. Girtinas
itelykas, kad jaunametės iš j
mažų dienų pratinas labdary
bėj. Taigi, vedėjai p. M. Čižaitskienei, kuri visa tai parū
pino, globėjai p. M. Muliolienei ir jos sunui, kurie išvežė
ir įteikė tas dovanas, sykiu ir
visoms jaunametėms priklauso
padėkos žodis itfž tokį varguo
lių atjautimų.
Paskutinį nedėldienį 'prieš
Kalėdas, gruodžio (Dec.) 22į
= d., Mot. Sų-gos jaunamečių

SttHllllllllimifHIIHIflIHIlIHIlHllllllllimiltlIlIlflIlHimilllHlf; skyrius,, su pagelba mokyklos

naujas

grojiklis

r“..“5’’........ $175
—

Bosch Radio, 29 B, 8 tūbų, dy
namic, kaina tu tubomis ir viskuo ..
**

10 nuošimtį tereikia įmokėti, kitus lengvais
išmokėjimais.
Krautuvė atdara kiekvi na vakarą ir nedėliomis
W. C. F. L. (1280 kilocydes), nedėliomis nuo 1 iki 2 p. p.
H H. F. C. (1420 kilocydes), ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vak.
Šiuos radio programus ruošia

JOS. F. BUDRIK, Inc. Radio Krautuvė

Jos. F. Budrik. Inc.
3417-21 S. Halsted St
TEL. BOULEVARD 4705.

Šeštadienis, Gruod. 14, 1929
NOTRE DAME BEST

ko L. Vyčių 4 kuopos «usirinkimas. Susirinkimus buvo
tikrai gyvas. Baigiantis inetams stengtasai užbriežti veik*1110 Pr°F1'a,,1<t kitiems me
tams. Sekantis susirinkimas
parap.
. v
.
.
bus pnesmetinis, kuriame bus
kruta1
•
,, »
‘būklių renka,lla nauja valdyba.

galybė,
is lietulankyti
.
lžio 2°

CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS
ŽINUTĖS.

mų iki šiol nepralaimėjo žai
dimo,
todėl jų žaidimas bus
Sports Editor,
gana įdomus.
726 West 18th Street
Nors dauguma publikos lik
Phone: Canal 1603
šiol laika Brighton kaipo sti
L. VYČIŲ BASKETBALL presnį tymų už North Side,
bet po pereito sekmadienio gė
LYGOS STOVIS.
lo pasirodymo, North Sides
prieš Bridge portų, daugelis
Brighton
3 0 1000 abejoja, ar brightonparkieeių
Town of Lake
2 0 1000 jėgos atsilaikys prieš northNorth Side
2 0 1000 sidiečius.
Bridgeport
2 1 666 Kitų žaidimų rezultatai ne
Cicero
2 1 666 turėtų būti abejojami, nes trys
Ind. Harbor
1 1 500 smarkūs tymai stos prieš tris,
Providence
0 3 0001 kurie iki šiol nelaimėjo nei
West Side
0 3 000 vieno žaidimo. Bet, jei kartais
Roseland
0 3 000 iš trijų geresnių tymų kas
Pereitų sekmadienį pirmam mano, jog lengvai laimės gali
žaidime atsitiko netikėtumas, padaryti klaidų, kaip atsitiko
kada North Side tymas, kuris bridgeportieeiams pereitų sek
iš pasirodymo išrodė silpnas, madienį...
FRANK L. SAVICKAS

vėl
laimėjo
supliekdamas
Bridgeportų, vienų gerųjų ty
mų 31 prieš 29. Dabar North
Side stovi pirmoje eilėj sy
kiu su Brighton ir Town of
Lake.
Antroje eilėje stovi trys
smarkūs tymai, kurie per ne
laimę pralaimėjo vienų žaidi
mų ir kurie da bus viršuje ir
kovos dėl čempionato prieš
Sezono pabaigų.
Paskutinėje eilėj iki šiol
stovi trys tymai, kuri nelai
mėjo nei vieno žaidimo, bet
da yra daug laiko ir tie ty
mai gali gana gerai pasirody
ti prieš 'pabaigų, būtent Pro
vidence, AVest Side ir Rose
land.
Nors dabar tymai stovi taip,
kaip ir reikėtų, bet iki galo
sezono bus daug permainų,
nes geresni tymai da nėra
susirėmę vienas su kitu. Bet
ir silpnesni tymai gali geres
niems gerai kailį išpliekti an
tram “rounde”.
Ateinančių nedėlių North
Side susirėms su Brighton
parkeriais. Nei vienas šių tv-

“Notre Daine is the best
football team I‘ve ever seen
and I’ve seen some good
ones”, said coach Diek Hanley of Northwestern university in commehting on the defeat of his \Vildcats by the
1 rišli team. However, he had
much praise for his players.

X Susivienijimo A. L. R.
K? 101 kuopa pradėjo naujų
narių vajų. Supažindinimui
žmonių su šita organizacija
ateinantį sekmadienį, par. sve
tainėje rengia vakarų su pra
kalbomis. Lietuviai katalikai
turėtų suprasti didelę naudų
priklausyti prie šitos didelės
organizacijos, ypač dabar, ka
da mažoms pašelpinėms drau
gijoms atėjo sunkūs laikai.

imintos
X Visur galima pastebėti
ir t. 1.1 rengianties prie šv. Kalėdų,
įgamino ypač par. choras, p. K. Sabondrovė. nio vadovaujamas uoliai ruo
nius pa- šiasi Kalėdų šventei. Mokyirie ne- klos vaikeliai jau išdabino sa
ulės ši- vo kambarius, nekantriai lauk
i aplan- darni atsilankymo Kalėdų Die
duko.
enį įvy-

Aštuonioiikietis.

PRANEŠIMAS WESTSAI
DEOIAMS.

čia parapijos salėje, gruo
džio 16 — 17 dienomis, 7 va
landų vak. bus rodoma nauji
iš Lietuvos judamieji paveik
slai.
Programas labai ilgas ir įvairus; rodymas užims 4 va
landas laiko. Visi prašomi ne
si vėlinti.
Prašomi visi atsilankyti,
pamatyti ir pasigerėti savo
tėvyne, kurių senai matėte.
Kas neateis, gailėsis.
Paveikslus rodys Jonas K.
Milius.
Žemaitis.

5:00 P. M. North Side su
Brighton
J. Juozaitis.
SPIRIT

llo\v ivonderful tlius far,
the spirit of the K of L Coun
cils vilose tėtulis are battling
every Sunday at St. Phillips
gym Jackson at Kedzie. Every
North Side 31 Bridgeport op I Sunday 1 gaiue starting 1:30
j P. M. VVe mušt remark of the
Brighton 30 Roseland 24
|excellent talent tliat we have
Cicero :24 VVest Side 14
amongst our clieer leaders nioInd. Harbor 22 Providence
re eneouraging tlian college
RYTOJ. GRUODŽIO 15 p leaders tliese young ladies
vho lead their respective
ŽAIDIMAI.
teams on to vietory with yells
P. M. Providence O11 and clieers are ręsponsible largely for tbe accounted suceess of/tlitį’K of L Basketball
v 2:45 P. M. AVest Sid®
lėague.
Ind. Harbor
See you all Sunday.
3:40 P. M. Roseland su
J. Juozaitis.

cero

Sports reporter.

Naujas Victor Radio, Mados
R 32 be tūbų

Atwater Kent Screen
Grid Radio pilnai irengtaš be tūbų

$109.00

CUNARD LINIJA LIETUVON
G.relčlausi plaukimai per okeaną, pasauly. Išplaukimai 15 New
Yorko J Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

o paskui sau žemi u j Kauna.
Pamatykite Londoną pakely. Taipgi tiesiai J Londoną kas Pėtnyčią nauji, allaju varomi laivai. Trečios
kleaos laivakortės J abu ga-

<1.
/J Ha? į

MAURETANIA

i„ ia New Torko } Kauną $201
,r brangiau. Atskiri kamb., *r
dvi vieta, geras naminis vai
gis, mandagius tarnavimas De
kitų Informacijų klauskite blli
Cunard agento, arba rajyklti

CUNARD LINE
Naujas Zenith Radio
mados 52 be tūbų

(CHRISTMAS SAVING CLUB)

šitas Kliubas pagelbės Jum sutaupyti savo pinigus
ateinantiems metams, kuriuos gausite su nuošimčiu
prieš Kalėdas ir galėsite pavartoti tuos pinigus Kalė
dinėms dovanoms ir kitiems reikalams, {stokit į vienų
ar daugiaus iš musų patogių klesų. Prisirašyk dabar.
Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lie
tuvon
savo
giminėms
ir
draugams
jei

Majestic Kombinaci
jos radio ir gramafonas naujos mados
101 pilnai Įrengtas
su tūbomis

r

kl

Iš Didžiausių Ir
Atsakomingiausių
Lietuvių Krautuvių
Chieagoje

Ir
C. A. Radiola Model 46 be

Peoples
Furniture (
Čia rasite įvairesnį pasirinkimą vien tik parinktųjų ir
Standard Amerikos išdirbyscių Radios, mokėsite vieną
ir teisingą kainą, gėrėsies skubesniu ir mandagesniu
patarnavimu su lengviausiais išmokėjimo budais —
Todėl nepirk radio niekur kitur pakol neateisi į
PEOPLES KRAUTUVES pasiteirauti. Matyk pilną
eilę šiose krautuvėse NUŽEMINTOM KAINOM.

R. C. A. RADIOLAS
ATWATER KENT radios
MAJESTIC radios
KIMBALL radios
ZENITH radios
VICTOR radios
į
FADA radios
į
IR KITUS

Naujas Majestic Ra
dio mados 91 be tūbų.

Naujos Fada Radio
mados 25 be tūbų

Įmokėkite tik mažą dalelę, o liekančius pinigus galė
site apmokėti į l1/? metų laiko mėnesiniais mėkesčiais
be palukų ir carrying charges. -

Krautuvės atviros'kas vakarą ir Nedėlioję nuo * i
10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
'
' ’

Naujausia Kimball
radio puikiausiame
kabinete, pilnai įren
gtas

Į

SOUTH
WEST«sinF-s

2201 WEST 22nd STR.,

CHICAGO

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

-

piANOl

rythiNG

ForThe HOME8

4177-831 Archer Avenue

2536-40 West 63rd Street

• Cor ne r of Richmond St.
TEL. LAFAYETTE 3171

Near Mapleivood Ave.

TEL. HEMLOCK 8400

M U S IC -------------------------------------------------- — W A TC H E S

DRAUGAS

JEWELRY

------ WATCHES

R. ANDRELUNAS

m
€m

SV. K. AKAD. RĖMĖJU DARBUOTE
SV. KAZIMIERO AKADE

Nuoširdus kvietimas.

šeštadienis,

Gruod.

14,

1929

geraširdžius biznierius. Pogel- jVos ir parvežė daug įdomių jau po pamaldų parapijos mo
bos suteikimui bėdulėms Ka paveikslų, kuriuos turėsit pro kyklos kambary.
lėdų šventėse, nutarta sureng gos paamtyti savo kolonijose.
Visi narini prašomi susirin
ti vakarienę ir sukviesti visus Naujų Metų vakarų ir sau
kti. Yra daug svarbių reika
Garbės Narius, o paskui susi sio 2 d. bus rodpmi parap. sve-i
lų svarstymui. Atsiveskit ir
tarti išvažiuoti į Labdarių li tainėj Brigbton Parke.
naujų narių.
kę, pakelti baukietų, kad ten
Rap.
•
M. L., rašt.
tikrai bus prieglaudos vietų,
parodyti, kad jų troškimas su Brigbton Park. — Marijo
šelpti našlaičius nenuėjo vel nų Kolegijos Rėmėjų 35 sky PATS SKAITYK IR KITU?
tui.
PARAGINK SKAITYTI
riaus priešmetinis susirinki
J. V. D., .
“DRAUGĄ”.
mas įvyks gruodžio 15 d., tuo
labdarių veikėjas.

Gerb. Seserys šv. Kazimiero
labui nuoširdžiai kviečia visų
A. R. 1). skyrių valdybas ir
Dėkingos esame mūsų bran darbuotojas atvykti šin susi
giam dienraščiui “Draugui” rinkinian. Bus įvykintas ko
už davimų mums “kampelio” kis tai “surprise” tat svar
savo draugijos reikalams gvil bu, kad kuodaugiausiai rėmė
denti. O kad toji draugija sa- jų — darbuotojų dalyvautų
vo idealumu ir narių pasi- į šiame susirinkime. Prašom
šventiniu įgavo visuomenėje, nelaukt specialių kvietimų,
didžiausios pagarbos ir pri- bet priimt šį taip nuoširdžiai.! PARVEŽĖ LIETUVĄ Į
pažinimo, tat malonu yra apie kaip jis yra siunčiamas.
CHICAGĄ.
jos auginių bei darbus ir ra Lauksim skaitlingai rėmėjų
šyti.
"
/
susivažiuojant 15 d. gruodžio, C. G. Lukšis, visiems gerai
Per 30 metų
Draugija — organizacija šv. Kazimiero Vienuolynan.
žinomas Lietuvos paveikslų
Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Centralė.
tol auga, tarpsta, plėtojasi
gamintojas, sugrįžo iš Lietuir autoritetų
augina, kol
Victor dezaino, Victor darbo
tvarkiai ir teisingai vedama. IŠ LABDARIŲ KUOPOS
4 ■ ■
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
JUDĖJIMO.
Draugijos valdyba nustato
Modernizuotas circuit, pritai
taktų, mintį ir darbuotę. Kol
kintas prie šių dienų broadNaalkankykite savęs skaus
castinimo ir radio reguliacijų.
draugijos valdyba rodo pa Bridgeport. — Labdarių 5
mais. Reumatismu, Sausgėlė.
Naujas Victor electro-dynaKaulų
Gėlimų,
arba
Mėšlungiu
vyzdį darbingumo, sumanumo kp. laikė susirinkimų, 8 d.
— raumenų tukimu; nee skau
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai
dėjimai naikina kūno gyvybę
ir pasišventimo, tol galima gruodžio. Sus-mas labai pasi
matomas, superautomatinis tuIr dažnai ant patalo paguldo.
ninimas,
išimtinai Victor.
džiaugtis ir draugijos augi sekė. Kuopa pradėjo augti,
CAPSICO COMPOUND moDešimt
radiotronų.
Nesuskai
att9
lengvai
praSallna
vtrSmimu. Šv. Kazimiero Akademi kaip grybas po lietaus. Kiek
nėtaa ligas; mums Šiandie dau
toma
daugybė
naujųpageri
vienų susirinkimų įsirašo nau
gybė žmonių siunčia padėkaI jos Rėmėjų Dr-jos taip cen
nimų.
Trys
units,
visos
užda
▼ones pasveikę Kaina 66c per
tro valdyba, taip ir skyrių jų narių.
paStą 66c arba dvi ui 61.66.
rytos, išimamos, perkeliamos
Dukart tvirtesnė 76c.
ir greitai sudedamos. Nau
R. ANDRELIŪNAS, Savininkas
valdybos dirba iš pasišventi Mėnesinių mokesčių įplaukė
Knyga; "ŠALTINIS SVEI
jas
gražus ir parankus kabine
$8.65,
aukų
—
$2.00,
Kalėdų
KATOS" augalais gydyties. kai
mo. Visuomenė jų darbų įver
2650 West 63rd Str.
’ Chicago, III.
tas.
Veikimas kokio dar negir
na ■> centų.
tina ir gausiai bei nuoširdžiai “beskių” pavargėliams su
dėjote. PASIKLAUSKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
ruošimui nutarta pereiti per
MUSIC--------------------- RADIO
draugijai padeda.
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis—
Šiandie mūsų draugija džiau
1959 South Halsted Street
gražiai pritaikinti venirai, 38% colių augščio, 27 colių
CHICAGO. n.L.
giasi diddžiuinų inteligenčių
platumo ir 16% colio storumo.
■ ■■■■■BiSVaBB
katalikių sutraukus po savo
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
vėliava. Ir nevien inteligen
Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamą.
čių, bet labiausiai pasišven
VITAK - ELSNIC CO.
tusių ir susipratusių lietuvių
GERAS IKI NAUJU METU
moterų ir vyrų.
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471
Žieminių dresių, kautų, fur coats
A. R. D. baigia 11 metų sa (kailinių). Nelaukit pokalėdinio lai
J. BARKAUSKAS
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais
L1^7
Naudokis 3-jų
vo gyvavimo. Per visų tų lai ko. Pirkit dabar.
Fotografas
kų pažymėtinas sutarimas,
4086 Archer Ave.
dienų bandymu
vienybė ir vienmintiškumas
Tel. Lafayette 0265
DYKAI
Visi, kvu-ie fotogrufuosis pas
taip centre, kaip ir skyriuose.
mane iki Naujų Mėtį. gaus 20
Nors suirę nervai lr pavargę vei
Kad išauginus ir išplėtojus
nuošimčių pigiau.
do raumenys gali kilti nuo peridėjinę draugijų, reikėjo su
sidirblmo. bet dažniausia
tas
kyla nuo vidurių sustingimo ir
manių ir gabių vadovių. Ačiū
stagnacijos. Gražumas, gajumas
ir ištvermė atgaunama tik, kuo
Dievui musų draugijoj tokių
met vidurių vangumas pergalė
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS
turime. Laiks nuo laiko buvo
tas ir virškinimas padarytas nor
majus.
talpinami atvaizdai bei apra
SULFURINĖS VANOS IR
nų išbandymo buteli dykai ir ne
Kad. Jgyti ir palaikyti gražių
La i v ai s
rokuosime pašto išlaidų. Jei bijo
išraiškų, ir minkštą., kaip akso
šymai tai vienų, tai kitų cen
ELEKTRIKINIS GYDY
davai valgyti krakmolinių val
mas odą, tai vartok kosmetikus,
gių, tai dabar tėmyk kaip jie
Jet patinka, bet neužmiršk re
tro vaidybos narių. Štai, da
MAS
greit leidžiasi po intaka gardaus
guliuoti savo vidurius.
bar,
norime
pažymėti
ir
pa

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
mišinio Kalifornijos vyno, kasNepraleisk
progos išbandyti
O. BURBA
karos, pienių lr kitokių medikaTrinerio KartųjJ Vyną, kurs švel
Treatmentai visokių ligų. reu-.
gerbti
net
tris
tokias
užsitar

lių žolių. Rašyk šiandie — pirm
nial ir saugiai išvalo vidurius ir
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio
žieminių Gražių Paltų Kepurių
ir taip
toliaus,
su elektriniais
negu šis pasiųlymas atšauktas.
paakstina natūralų tekėjimą vi
navusias musų centro valdy
Kailinių Paltų
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
Didelis butelis, $1.25; visose ap
durių sulčįųr-Atsiųsk žemiau pa
Žemiausios Kainos Tiesiai Iv
bos nares: dvi centro vice Nelaukit po Kalėdų! Pirk Dabar! dulių treatmentai.
tiekose.
duotą kuponą ir gausi trijų dieMusu patyrimas yra, kad neapsi
Mineralinės,
sulferinės
vanos
pirmininkes ir centro rašti moka
duoda didžiausią kraujo cirkulia
laukti iki po Kalėdų, nes ta
IŠSIŲSK š! NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ.
kuomi galima išsigelbėti nuo
ninkę. (Atvaizdai telpa sky da, nors kainos atrodo nužemintos, ciją,
visokių ligų.
Jos. Triner Co., Dept. 13
1333 S. Ashland Ave., Chicago, I’.l.
jos tikrenybėje nėra nužemintos.
rium).
Moterų Skyrius atdaras Utar
Name ............................................................... ............... . ................................
Pamirškite tą. senovišką paprotj,
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Tat, aišku, kad turint su ir pirkite dabar. Mums vieta reika
Kambariai dėl pergulėjimo.
Str.............................................. Citv ............................. State ..............
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
linga pavasariniams drabužiams ir
manius, šviesius ir gabius as todel išparduodame pigiau. Pasinau
mi sučėdysite sau pinigų.
proga kol dar nėra išrink
menis prie draugijos vairo, dokite
Trečia klase............................ $107.00
tas stakas.
draugija progresuoja ir au
Trečia klase į ten ir atgal,
1657 WEST 45th ST.
tiktai ................................. 181.00
gaKampas Paulina Street
Jau ne vienų didelį užbriežTuristine trečia klase,
3214 So. Halsted Street
Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties.
Main Deck .....................
129.50
Į tų darbų šį draugija šauniai
Chicago, III.
Nedėliomis iki 2-ros va’.. po pietų.
Phone
Boulevard
4552
Turistine 3-či.a klase į ten ir
atliko. Ir ne vienų da atliks,
Tel. Boulevard 2477
atgal, tik ........................
216.00
Dievui padedant.
Užtikriname, kad jūsų. pinigai dabar išsiųsti per
Cabin......................................... 147.50
Bazaras.
mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Įvykęs bazaras (lapkr. 24—
putį reikės primokėti už telegramų.
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
28 d.) gražiai užsibaigė ir
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas apelno davė. Rėmėjos dėkin
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
pie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.
gos gerb. visuomenei už para
namos S7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.
Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
mų. Suėjusios visos metinin
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
susirinkiman, darys atskaitas
BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
ir pasidžiaugs darbo vaisiais.
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
Telefonas Pullman 5950
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų
jos laivai eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
Metinis susirinkimas.
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
ir iš Lietuvos.
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
Metinis šv. Kazimiero Apatarimai ir visi rašto darbai.
navimas.
Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir
kademijos Rėmėjų Dr-jos su
kitokius biznius
sirinkimas įvyks sekmadieny
je, gruod. 15 d., 2 vai. po pie
Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
3S
Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
tų, šv. Kazimiero Vienuolyne.
“Lituania” Dec. 21
“Estonia” Febr. 20
MES MOKAME CASH
Visi skyriai iš Chicagos ir
“Lituania” Jan. 30
REGISTRUOTAS NOTORAS
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
apielinkės prašomi
atsiust
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
kodaugiausiai atstovių, skyrių
Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba
Paskolos teikiamos ant Real Estate
darbuotojų. Yra begalės svar
bių reikalų svarstymui. Taip
pripuola Centro valdybos
3327 So. Halsted St.
Chicago, Illinois gi
rinkimas, pienų sudarymas a
124 N. LA SALLE St.,
CHICAGO, ILL.
315 So. Dearborn Str.
Chicago, III.
teinančių
1930
metų
darbuo

Telefonas Yards 4669
tei ir t. t.

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

MAROUEnE JENELRY

r
x

MIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS
DARBUOTĖ.

■<

Geriausi Pasauly Fonografai

■■■■

X
>
D
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Justin Kulis

DIDELIS ŽIEMINIS

NUOVARGIS
SUARDO GRAŽUMĄ

Išpardavimas

KUPONAS

KEU*UK | LIETUVA PEI

KLAIPĖDĄ

KLAIPĖDA IR ATGAL

A. F. CZESNA

Išmokėsime Prieš Kalėdas

BURBA CLOAK SHOP

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

WAITGHES BROLIO RAŠTINĖJE

$65.00

PAUL P. BALTUTIS & CO.

KAUFMAN STATE BANK

BALTIC AMERICA LINE

1
Gruod. 14,

fieŠbutienis,

Ganus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
k

Jau Jung.

O R X O O M 8

1929

CHICAGOJE

Valstijose

of Lake. — šv. PranNaminis linimentas naudojamas c^kaus Rėmėjų 3 skyrius renper suvirs 50 metų greitam sus-gia “bunco party’’ sekmadietabdymui skausmų nuo Neuričio,
gruodžio 22 d., 7 valanda
Galvos Skaudėjimo, Reumatiamo, •’ ®
/
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, vakare, Šv. Kryžiaus parap.
Town

Neuralgijos, Skaudamų ir Susti- svef
rusių Muskulų ir Sąnarių.
Aiųerikos vyrai ir moterys gali > *S1 kviečiami atsilankyti,
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką Taip-gi
bus
laimėjimas
Pain-Expellerio su Inkaro vaizba-u .
books” kurios buvo
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo’
« n n «ir
«a giriamas bnmA
Y v • « o VM ,1 11*1
1 11 YT 1 Tl.l-I 1 I 11 lilkj
jamas
kaipo r*skausmų
pardavinėjimos.
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
Komisija.
vienas gali lengvai nusipirkti bile
vaistinėje visoje Amerikoje tik už
35c. ar 70c.
WEST SIDE NAUJIENOS.
Paimkite blogiausj iš visų seną
_________
skausmą — Reumatizmą, arba
.
Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungį, X Ryt Ausros ' artų svetaiGalvos Skaudėjimą, Dantųi Gėli- nėję po piet 4 valandų Dr.
mą, Įsisėdantj j kūną Persalimą—
tik pavaktuokite kaip kelių minti- P*
*r ^r- Bložio pas
tų patrynimas su Pain-Expelleriu kaitos. Įžanga veltui. Rengisu Inkaro vaisbeženkliu ūmai atpaskaitų komisija užpranes palengvinimą. Sunku tikėti
.
. .
m

r*

tam, kuris turėjo kankinančius šo paskaitų pasiklausyti visus
skausmus.
įvestsidiečius.
X Ibi tuojau po mišparų
pytų muskulų ir sustirusių sąna- Altorių Puošimo Draugijos
rių negalite gauti lygaus linimen- prįegmetinis susirinkimas,
to. Jokis darbas nebus jums perv.
.
sunkus, jokis šokis nebus jums X Ateinančiame pirmadieperilgas. Jus jausitės begaliniai nyje ir antradienyje vakarais
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- . v
,
. . .•
rėdami laisvą nuo skausmų kūną
artų svetainėje p.
ir lanksčius, liaunus muskulus ir Milius pirmu kart rodys judasąnanus.
muosius iš Lietuvos parvežtus
Kartą patyrę kaip urnai ir e£ek...
™ y
,
tingai Pain-Expelleris su Inkaro Paveikslus. Prašome atsilanvaisbaženkliu veikia — daugiau kyti.
niekuomet nebandysite save svaiginti su kenksmingais ir vidurius
apsarginančias vaistais, kad tuo
budu sumažinti skausmą.

______________

Moterų
Sųjungos 67 kp. laikys priešmetinį susirinkimų gruodžio
(Dec.) 16, 1929 m., 7:30 vai.
vak., parapijos svetainėje, 68
St. ir Washtenaw Avė.

O

DR. R. C. GUPLER

j

T

M

A

Telefonas Boulevard 1929
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki
Ir Ketvergais vakare
dieną, ir 8:30 Iki 9:29 vakare

Marąuette Park. —

RĖMĖJŲ PRAMOGA.

#B1*

, num. 4423 So. Washtenaw Rwt Telavė. Bus daug laimėjimų. l^ra •
džia 4 vai. po j>ietų.

a

Ofiso Tel. Vlctory 2827

DR. S. A. BRENZA

PRANEŽIMAS

DR. M. I. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — •IrSuj Belakto-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. (
Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel

Kee.

tai.

Van

Buren

Of. Ir Res. T61.

Netoli 46th Street

DR. T. DUNDULIS

8122 8. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija
8504 S. ARTESIAN AVE

Chicago. III.

Visos narės kviečiamos at
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
silankyti, kadangi yra daug Prospect 1930,
pačioj
vietoj:
Senos ofisas toj
Hulte >06
1079 Mllvraukce Avė
svarbų dalykų svarstymui.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel Brunsvvtck 8424
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Bus rinkimas 1930 m. valdy- Rm. 6441 8. Albany Avė. Tel. ProsValandoa- nuo 2 ik; 7:84 vai vak
Ofisas 2403 W. 63 Street
bos. Kurios narės turi pasi193°- Nedėtomis tik pagal »u-;Ul-dielL Nedėliomia nuo 1 Iki 2 vai
Kertė So. Wostern Avenue
Tel. Prospect 1028
ėmę serijas išpardavimui, mel ,
______________________ Įpo
Rezidencija 2359 Su. Leavitt St.
d'žiame sugrųžinti pinigus arTel. Canal 1229
Tel. Wentworth 3000
Ofiso Tel Canal >118
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼.
Valdyba.
ba serijas.
Namų Tel. Lafayette 88 9 >

DR. J. J. KŪWARSKIS

Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-8 po
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 vak
Šventadieniais pagal sutartina

Tol.

OR. A. L. YUŠKA

Bridgeport. — Susirinkimas
dr-jos Šv. Jurgio R. K. įvyks
OFISAS
Gydytojas ir Chirurgas
15 j. gruodžio, Šv. Jurgio pu
r
rap. svetainėj. Susirinkimas 6558 SO. HALSTED STREET 1900 8- aAifiTED STREET
namai;
labai svarbus, nes bus rinki Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 1
Į
4193 ARCHER AVE.
mas darbininkų baliui, kuris
bus 25 d. gruodžio, Kalėdų Ofiso Ir Ros. Tol. Boulevard 5913 | valandyte-. .prieš pietus pagal sutarti
Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 r v
vakare. Todėl visi būtinai tu
rite atvykti, taip-gi ir j ba
le> Hemlock siti
lių, nes balius bus su laimėji >464 SO HALSTED STREET
ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
mu ir rožėmis. Tai metinis ba
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare
Rea >201 S. WALLACE STREET
lius.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Taip-gi bus rinkimas valdy
Tel. Vlctory 6279
>426 VVest 69 Street
bos sekantiems 1930 metams,
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p p. 6—9
nes kokia valdybų išrinksite,
v. v Nedėlloj susitarus.
tokios ir sėkmės bus. Nepa LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
mirškite užsimokėti visų savo
mokesčius.
J. V. D.

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

OR. V. S. NARYAUGKAS

DR. G. SERNER

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Canal

Ofiso Tel. Vlctory 6892
Rszldencljoe Tel. Dresel 9191

stalgiu Ir chronišku Ilgu
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

DR. A. A. ROTH

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
Iškalno susitarus

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chronišku Ilgų

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

Ofisas 8102 So. Halsted St. Chicago
arti 31st Street

2130 VVEST 22fid STREET
CHICAGO

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

Tel.

DR. S. A. DOWIAT

6792

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

X OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
10-12, 2-4. 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

Ir

8461

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
Gydo

Gydytojas

Ropubllo

6764

DR. A. RAČKUS

Nedelioj pagal susitarimą

Rez. Tel. Stewart 8191

Hemlock >279

DR. J. P. POŠKA

S

4(508 S. ASHLAND AVE.

4868

A

R

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak,*,

Office; 4459 S. California Avė.*“
Nedėliojo

pagal

sutarti

-3

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Nedėliomia
Susitarus

DR. S. BIEZIS

4910 So. Michigan Avenue
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Brighton Park. — Treti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Armitage 2822
Tel. Kenwood 5107
3265 S. Halsted Street
ninkų dr-ja rengia Bunco
X — Spinduliai
Brighton Park. — Dr-ja Party sekmadienį, gruodžio
Valandos 10-8. Nedėlloj 10-12
Ofisas
2201
West >2nd Streat
2-ras Ofisas •4191 Archer avė. Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
G v. Pirm. Div. Šv. Kazimie
Cor. so. Leavitt St. TeL Canab 6>»
15 dv Noreikų namuose po
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Tel. Lafayette 5820
Rezidencija: 6649 80. Mapievrood
ro Karalaičio rengia “bunco
1145 MILVVAUKEE AVENUE
Avenue
Tel. Republio 7868
šventadienio ir ketvirtadienio Valandos:
12 iki 2 ir 6 Iki 8 P.
Valandos 1 — 14 7 — 8 v. v.
party” gruodžio 15 d., 3 vai.
Seredos vakare uždaryta
Nedėlloj: 29 — 12 ryto
Nedėlioj pagal sutartj
po pietų draugijos pirmininko
OPTEMITRISTAI
ADVOKATAS
J. Žiedo namuose, 4426 South
DENTISTAI Tel. Canal 92(7 Rea Prospect «(>
11 So. La Šalie St., Room 1701
i California Avė. Malonėkite visi. RandoUs 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
si draugai atsilankyti ir savo
Tel. Lafayette 3315
Tei. Hetory^62^H*^ ’ | ptiįstairtttfc 'atsiveskite. Laika
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
Gydytojas ir Chirurgai,
! linksmai praleisite.
DENTISTAS
Pėtnyčlos
Examlnuoju akis ir prlrenku akinius
Taip-gi ateidami atsineškite
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVE.
1621 SOUTH HAL8TKD ST.
2045 VVEST 35th ST.
Tel. Blvd. 9459
JOHN B. BOROEN po dovanėlę (prizų).
Reaklenclja 6600 S. Artesian Avė
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
Valandos. 11 ryto Iki 2 po pietį
Val.: 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.
Imkite
pavyzdį
nuo
narių:
6 Iki 2:26 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE.
ttųydaiunas Uorden i
Tol.
Lafalette
4484
J. Deringio, kuris aukojo brau
Vai.: 12-3 vai. kasdien
ADVOKATAS
gių dovanų ir R.. Andrei iuno,
i05 W. Adams St. Rm. 2117
Office Boulevard 7042
2650 VV. 63 str., kurs padova
1'eicpiMHMi Haudeiph 6733
Mes turime Midelį pasirinkimų Jewelry, Deimantų, £
Parkele savo ofisą po numerio
4151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. nojo net 3 dovanas.
Laikrodėlių, Žiedu, Karolių, Gintarų, Sidabrinių’ Pei- &
R. Andreliunas užlaiko vi
4729 S. Ashland Avė.
L'eleithMke Moosevelt KOVU
LIETUVIS DENTISTAS
ir sidabrinių įį® lių, katruos dėl stokos vietos turime išparduoti už Si
: S iki 9 ryte Tel. Repub. 960V sokių auksinių
dPECU ALi&TAB
&
daiktų, vėliausios mados ra $ pusę kainos. Nepraleiskite progos.
6646 So. Ashland Avenue
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Ant Zaleskio Aptiekos
___
_
_
_
$
dio, pianų rolių, rekordų, ra K
Vai.: ryto nuo 26—12 nuo 1—4 po
pietų: 7—8:90 vakare
LIETUVIS AKIŲ
šomų plunksnų ir t. t. O ypač
Tel. Canal 6222
Nedėliomis 16 iki 12
prieš Kalėdas visos prekės
LIETUVIS ADVOKATAS
SPECIALISTAS
rELKh'ONAS M11)WAY »89
parduodamos pigiau, negu ki
Palengvins aklų Jtemplmą
kurie
2221 West 22nd Street
esti
priežastim
galvcs
skaudėjimo,
tur.
DENTISTAg
Tel. Boulevard 1461
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuArti Leavitt Street
2201
WEST 22nd STREET
mo,
skaudamą
akių
karšt}.
Atitai

Nepamirškite
dienos
ir
lai
3417-21 S. Halsted Street
Telefonas Canal 2552
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
(Kampas Leavitt St.)
ko ir būkite “bunco party”.
Stį , Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
regystę.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
G. Pa tis.
Tel. Boulevard 4705
nuo 1 Iki 9 vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose
kare. Seredomis ir Pėtnyčioatsitikimuose,
egzaminavimas daro
3343 SO. HALSTED STREET
mas su elektra, parodančia mažiau
mis nuo 9 iki 6.
Valandos: Nuo 2 — 4 0. B
sias klaidas.
BUNCO

PARTY

DR. W. F. KALISZ

A. A. OLIS

DR. K. NURKAITIS

DR. A. J. DIKSELIS - OR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. VEZELIS

JOHN KUGHINSKAS

Jos. F. Budrik Ine.

DR. G. I. BLOŽIS

3

PRANEŠIMAI

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

JOSEPH J. GRISH

North Side. — Marijonų Ko
legijos Rėmėjų 2 skyriaus va
(Juozas J. Grisius)
jaus vakaras įvyks 15 du gruo
». • ADVOKATAS
džio Šv. Mykolo parapijos
4681 S. Ashland Avė. (2 lubos) svetainėj, 7:30 vai. vak. Pro
Telef. Boulevard 2806
gramas susidės iš dainų mu
RE3IDENCIJA:
<515 So. Rockwell Street
zikos ir kalbų. Vakaras bus įTelef Republio 9738
domus. Kalbės žymus visuomeninkai.
i Northsidiečiai, visi atsilaiiADVOKATAS.
kykit Į tų vakarų ir paremkit
East 107th Street
Kolegijos reikalus, nes KoieKampu Michigan Avė.
Igija mums yra begalo reikaTel. Pullman 6950 Ir 6377
■ liūgą.
Miesto Ofise Pagal Sutartų

J. P. WAITCHUS

62

P. P.

127 N. Dearborn Street
Rooma 928 Ir 935
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6928

F. W, CUERNAUCKAS

3=?

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at
ADVOKATAS

ADVOKATAS
184 North LaSaUe Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nno 9:89 Iki 6 vai. vak.
Office; 1*00 flo- Union Ava
Tel. Roosevelt 8716
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

3112 South Halsted Street
Tel. Victory 2394

Chicago, III.

DR. V. A ŠIMKUS

Phone Cicero 3346-J

A. F. Pocius
Gerbiami Tautiečiai:
Gyvendami sutikime remdami vieni
kitus galime nuveikti didelius darbus—
ar tai draugystės biznio ar kitokiuose
užmanymuose. Pavyzdžiui mes be tamstų
pritarimo, be tamstų paramos nebūtume
išsidirbę taip didelį ir gražų biznį. Bet
ačiū tamstų pritarimui. Šiandie mes turim
didžiausių ir gražiausia auksinių, deimontinių bei sidabrinių daiktų krautuvę Ci
cerone, netik lietuviams yra garbė ture
li didesnių biznierių savo tarpt*, bet ir
svetimtaučiai gerėjus musų gražia krau
tuvė. Gerbiamieji, per tiek daug metų rėmėte mus.
Taigi artinantis Kalėdoms vėl kviečiami atsilankyti
į musų krautuvę. Musų krautuvėj rasite didelį pasi
rinkimų kalėdinių dovanų, teisingų ir mandagų pa
tarnavimų. Mes parduodam daiktus tik tuos, kurie
yra geros vertės ir pilnai garantuojami, kaip tai
Elgin, Haniilton, Illinois ir kitų gerų išdirbysčių lai
krodėlių ir kitokių daiktų. Kainos musų krautuvėj yra labai populeriškos ir visiems prieinamos.

4930 WĘST 14-th STREET
Cicero, Illinois

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nue 10 ryto Iki
4 12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

IŠ

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl

ti
ti
ti
Si
ti
ti
ti
ti
Si
Si
Si,

visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS

7—9

DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Boulevard 7599
Hemlock

Rea.

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T I S T A S

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo

4

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikyme
akinių

1801 South Ashland

Avenue

vakare

9 ryto

Iki 8 vakara

DR. HERZMAN
Ifi

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18
metus kaipo patyręs gydytojas oh4
rurgas ir akušerla
Gydo staigias
Ir chroniškas Ugasvyrų, moterų Ir valkų pagal naajauslus metodus X-Ray Ir kitokias
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALAN 1)08: Nuo
— lt platų U
nuo 6 Iki 7:26 vai. vakara
Tel. ofiso Canal >116 Rea. So. khora
2228, arba Randolph 6806.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg.. kamp. 12 St. S aokltaa
Pastebėklt mano Iškabaa
LIETUVE DF.NTISTfc
Valandos nuo 8:29 ryto Iki >:>< va
X-Ray
karo. beredomls nuo 9:89 Iki II T,
2187 S. CICERO, AV. CICERO, ILL
ryte. Nedėliomis nėra skirtų
Valandos: 9-13 A. M. 2-6, 7-9 P. M.
valandų. Room 8.
Trečladiena pagal sutarkua
Phoae Ganai 6691

Tel. Yarda 0994
Rezidencijos Tel.

Plaza »6U

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 IU 2 po pietų,

DRAUGAS

8

GRABORIAI:

S. D, LACHAWICZ

ftestadienis, Gruod. 14, 1929

nes .bus renkama nauju val nuo 7 iki S vai. vak. per tūlų
dyba 1930 metams.
laikų bus duodami kas ket
virtadienį.
Valdyba.

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

RADIO KONCERTAS

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

Lietuvis Graborius
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Kei
kale .meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi- *$§
te užganėdinti.

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

REDAKCIJ03 ATSAKAI.
Sporto rap. ir J. Cherry ’ui.

Pereitų ketvirtadienį iš sto I’amstų straipsnių apie liesket
ties WIIFC Jos. F. Budrik hole negulėjome sunaudoti,
Pereitus “Draugo” ir Peo ateitį sau ir jai garsindami davė lietuviškų radio koncer
kadangi apie tą patį dalykų
ples Furniture Co. koneretas vardų pasaulinėj arenoj.
tų.
Tie
koncertai
iš
tos
stoties
$1 verčios tiktai 69c.
Tel. Roosevelt 2515 | į.’
dedami* aukščiui! prisiųstų ki
S. Gasparaitis.
per radio labai pavyko. Ačiū
Arba 251C
Taipgi užlaikom įvairiausių
to mūs korespondento.
Geriausi iŠ visų "lce Skeital” visokių
,
, .
visiems artistams už gražulis
2314 W. 23rd Plaee
•šaižų «Iel vyrų, merginų tr vaikų
gg M,JOV'I (lel vaikų ir merChieago, III.
programo išpildymų, tik gai PRANEŠIMAS VARGONI
87.50 verčios už .........................
guičių,
PRANEŠIMAS.
NINKAMS.
la, kad tas pusvalandis buvo
ELEKTRIKOS SETAS dejx papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
8 leimpikėn. Tiktai ........... .............................. i................... 95c. setas
Simpatiškas —
taip trumpas, ir retas svečias.
Labai skanus lašiniai, dešros
Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
Mandagus'. —
Ar nelaikąs būtų Amerikos Visi Cbicagos ir apielinkės
3518 So. Halsted Str.
ir palingvicai iš Lietuvos
laitės.
Geresnis ir Piges
lietuvių nailoninei armijai pa vargonininkai ex-vargonininDIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ
Geriausios rūšies Birutės Gražiausias Teatras Chicagoj
nis už kitų patar
galvoti, kad įsigijus čielą va kai ir kiti dainininkai kurie
navimas.
landų. O, kaip būtų linksma priklauso prie varg. choro, saldainiai ir didelis pasirinki NEDĖLIOJ GRUODŽIO 15
malonėkit visi pribūti į repe mas Gintaro karolių, špilkų, “SONG OF KENTUCKY”
jų turėti kasdienų.
Kai tas bus atsiekta, vė- ticijų rytoj, t. y. nedėlioję, 4 brasletų, auskarų ir kitokių
Setas šešių pei'.ių Ir videlčių "Stainless Steel", kurių nereikia
Muzikai iška komedija apie
jiiau bus galima pagalvoti ir vai. po pietų į Beethoveno dalykėlių.
Šveisti.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Juodom Kriaunom setas ..................... .................................................. $2.98
Taipgi užlaikau saldaus
apie įsisteiginių savo stoties. konservatorijų, kad tinkamai
arklių lenktynes.
Didysis Ofisas:
Baltom
Kriaunom setas ..................... ..............................................
$3.48
Prisiminus, kad lietuviai iš prisirengus prie paskutinio medaus, labai gardžiu grybų
4605-07 So. Hermitage Avė.
Vitaphone
Vodevilio
aktai
JOHN DERING
Tel. Varde 1741 Ir 1742
prigimties yra dainininkai, ir “Draugo” radio koncerto at- ir strimelių — žuvelių.
Kalbantieji
paveikslai,
dai•
SKYRIUS
4414 So. Rockwell Street
Tel. Lafayette 4689
dideli meno rėmėjai, parėmę į einančio trečiadienio vakare
Krautuvė atdara iki 9 vai.
4447 So. Fairfield Avenue
nos, muzika, pasaulio žinios, j
vakaro.
ir šį labai svarbų reikalų,
Rašt.
SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
Nedėlioms iki 4 po pietų. Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
jeigu tiktai po vienų doleriuT A X O S.
Tel. Cicero f794
Del geriausios rųšiea
VISOMS VYČIŲ KUO
Visus
kviečiu
atsilankyti
kų
dės,
tai
bus
milijonukas,
Ir patarnavimo, Saukit
SKYRIUS
Norintieji žinoti, kiek kai
POMS.
GREEN VALLEY
3201 Auburn Avenue
o jeigu po $5, bus 5 milijoV. M. STULPINAS
nuos jūsų namo ar loto Taxos
PRODUCTS
Tel. Boulevard 3201
nukai. D kų jau bekalbėti apie
Olaella Šviežių kiaušluž 1928 metų kreipkitės pas
Priešmetinis L. Vyčių Chi 3255 So. Halsted Street
alų. ■vleato ir sūrių.
mūsų biznierius ir pramoni
Chieago, III.
MODERNIŠKAS TEATRAS
cagos Apskričio susirinkimas
Wm.
J. Kareiva
A. OLSZEWSKĮ
ninkus, kurių šimtinės ir tūk
Savlnlnkaa
Tel. Victory 6122
įvyks šį vakarų, t. y. gruo
3140 So. Halsted St.
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
po
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. stantinės pasipiltų viena
džio 14 d., lygiai 8 vai. vaka
4644 So. Paulina St.
CHICAGOJE
Čia gausite pilna informacijų
Tel. Boulevard 1889
NEDĖLIOJ
ir
PAN.
laidotuvėse
pa kitos.
ČEVERYKŲ
KRAUTUVĖ
re, šv. Mykolo parap. salėj,
.L.
tarnauju
geriausia |
Na-gi mūsų centralinės ir
I
tr pigiau negu kiti
1644 Wabansia avė., North Si
Gruodžio 15, 16
todėl, kad priklau lokalės organizacijos, ir-gi ne
Išsirenduoja naujas mūri
de.
sau prie arabų Iš
norėtų pasilikti neprisidėju-*
‘THE SOPHOMORE”
nis antrame aukšte 5 kamb. ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
dirbystės.
Visos
kuopos
prašomos
pri

OP.’SAS
’sios.
flatas, pečiumi šildomas. Vi
((8 West 18 St.
siėst i kuodaugiausia atstovų,
Didelis pasirinkimas č'eve- Iš studentų gyvenimo. Daly si patogumai. Renda tik 35
Tel.
Canal
#174 į
Kaip tėvelis ir močiutė paSKYRIUS:
8288
rykų vyrams, moterims ir vai vauja Eddie Quillan. Sall> į doleriai į mėnesį, o su garaSo. Halsted Street 'gelbsti savo vaikeliams, ma
VEIK DYKAI.
kams.
i,
Tel. Victory 4088 tant kų nors naudingo
įdžiumi $40.00. Atsišaukite tuo Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
sieO’Neil, Jcanette Loff.
A Ha rdva re Co., dabar perėmė visą
kiant, taigi ir nare, „očiutė,
A*““*1* <*
bianj | savo rankas ir duos visose šio
jau,
Phone Boulevard 4139
Lietuva, vienų-kitų milijonu- L*
patarnavimu btobte patenkinti.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
blsnlo šakose pirmo* klesos patar
navimą.
ne radio. Už tą geresnio nė-i
4053
S.
Artesian
Avė.
VITAPHONE
k9 pridėtų, nes matytų, kad ra Turi puikias s,ankioja„.' B. ZALESKIS,* Savininkas
Telef. Blvd. 7551
2644 West 63rd Street
Kalbantieji Paveikslai
HARD1VARE PAINTS
jos vaikučiai rengia garbingų .ja)( ,|urjSj rieSuto
k((
Graži Muzika
Telef. Prospect 6839
& WALL PAPER
GRABORIUS
binėtas ir Ce-Co drūtos tū
Palnters A Decorators
Masu patarnavimas
I. J. Z O L P bos, dynamic špykeris. Ati
J. S Ramanclonls, savlnlnkaa
visuomet sąžiningas ir
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
duosim už $80. Taipgi 3 šmo
nebrangus, nes catari3147 So. Halsted Street
VEDĖJAS
one lSlaldų užlaikymui
TaL Vlctory 7281
tų
tikras
senoviškas
rayon
įkyrių.
1650 West 46tb Street
parlor siutas, vertas $350, ah Savininkas R. Andreliunas
Nauja, graži
tiduosim už $115; 9x12 Wilton
Užlaikau visokių
Kampas
46th
ir
Paulina
Sta.
plyčia dykai.
luksinių^ ir sidaTtl. Blvd. 5S03
kauras, vertas $65, atiduosim
orinių daiktų, vė
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
Namų Statymo Kontraktorius
3307 Auburn Avenue
liausios mados ra
prie manęs.
patarnausiu simpatiš už $25. Riešuto medžio valgo
dio, pianų rolių, Statau įvairiausius namus prieinama
kai, mandagiai,
gerai
Ir pigiau mosios ir miegamosios setas,
kaina.
rekordų
ir t. t.
negu kitur. KoplySia dėl Šermenų
Taisau laikrodžius
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
venecijiniai veidrodžiai, dai
Geriausia vieta pirktis ge
dykai.
____
ir muzikos instru
Telefonas Hemlock 5326
mentus.
lios lempos, pietų setas. Tuoj
riausios išdirbystės Radio. Iš
2650
West
63rd
St.
Chieago.
Graborius ir Balzamuotojas
titeik pamatyti. Privatinė re-,
lygas pritaikome pagal pirkė
Telefonas HEMLOCK 8389
zideneija. 8228 Maryland Avė.
Mes sutei
jo
norą.
Phone Virginia 2054
kiam manda
UNDERTAKING CO.
1-mas
Apt.
1
blokas
į
rytus
gų, draugišką
JOSEPH VILIMAS
P. B. Hadley IJc.
BRIDGEPORT KNITTING
Elektros fikčieriai Atliekame
patarnavimą.
Koplyčia Dykai
nuo Cottage G rovė Avenue. i
Namų Statymo
SHOP
Patarnavimas
no West 18th Street
visokį elektros darbą.
Tel.
Stevart
1875.
▼Įsose Cbica
Kontraktorins

BRIDGEPŪRTAS

Ramova

J. F. EDDEIKIS KOMP.

MILDA

J. F. RADZIUS

PRIEŠ KALĖDAS DIDELI
BARGENAI

J. S. RAMANGIONIS

A. MASALSKIS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

ko

M, ZIZAS

A. PETKUS

BŪTK U S
Canal

gos dalyse ir
priemlesčuose
Grabai
pigiai
net už $25
OFISAS
8288 South
Halsted St
Vlctory 408881
*424

Bo.

8161

E7ERSKI
Rockwell

wt.

LIETUVIS GRABORIDh
Ofisas:
««•! S. MARSHFIELD AVENU1
Te L Boolevard 9817

Virginia 129a

f
Telefonas Yards 118(1

P A D Ė K O N Ė

STANLEY P, MAŽEIKA
ORABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chieago, 111.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORHS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRARORIUR IR
IIALSAM UOTO* AS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Modemiš
ka kop'yčla veltui.

3103 S. Halsted
St. Chieago, Iii,
Tel. Victory 1115

A.

|

A

JUOZEFINA
GARALAITĖ
Su šiuo pasauliu be laiko
persiskyrė lapkričio 16, 1929,
o palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse lapkričio 20 d.
šiuoinl reiškia'me gilios pa
dėkos žodžius gerb. kun. Lin
kui už gedulingas
pamaldus,
gėlių aukuotojams. gėdų nešė
joms, grabnešlams. Dėkuojaine
visiems giminaičiams,
kaimy
nams tr draugams, kurie lan
kė sergančią Ir paskui pašar
votą velionę. Dėkuojame vi
siems dalyvavusiems pamaldo
se Ir lydėjusiems j kapines.
Ypatingai esame dėkingi graborlut p-nul Eudeikiui už grau
žų laidotuvių
sutvarkymą Ir
mandagų patarnavimą.
O tu musų brangioji dukre
le, ilsėdninos amžinybėj, lauk
mus pas tave ateinant.
Nubudusi:
ŠEIMYNA.

PARDUOSIU arba inainy- i
siu sekančius namus. Vienas <
štoras su bučernės ir grosernės
bizniu, 3 flatai po 5 kamb. ir
2 mašinų muro garadžius. An- j
Iras 2 storai, 5 flatai ir 2 ma
šinų muro garadžius. Šiuos
namus mainysiu ant bile ko.
Taip-gi turiu 6 kambarių!
murini bungalow, 2 mašinų
garadižius.. Parduosiu pigiai
už $8,9(X).OO. Nedaug eash.
Atsiliepkite prie
JOHN PAKEL
2621 W. 71 Street

t

J I

Pigiai parsiduoda namas iš
10 kambarių. Steam lieat, elek
tra, gesas ir kiti patogumai.'
Didelis garadžius. Kaina tik
$3,000.
4233 Princeton Avė.

Parduosiu pigiausia kainų
geriems žmonėms. Geriausia
dovana pirkti Kalėdoms sau
or kitiems 3 mėnesių police
dog, Champion stoek, fnll
breed. Kaina $10.00.
4065 So. Campbell Avė.
Lafayette 6041

METROPOLI! AN ELECTRIC SHOP
G. NAVADOMSKIS, Savininkas

2215 West 22nd St.

Tel. Canal 2591

Neriam vilnonius sveterius — sto
4556 So. Rockwell Street
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panč takas. Parduodam pigiai. Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
nėrinių ir vilnonės materijos dcl Tel, Boulevard 0214
kelnių vyrams Ir vaikams. AtsiianM. YUSZKA & CO.
kykit ir jsitikrinkit musų prekių gerūme. Atdara kasdien ir vakarais.
PLUMBING & HEATING
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
tų.
ju kuogeriausla
Siunčiam užsakymus j kitus mies
4C04 SO PAULINA STREET
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. SSrd St. Prie Normai Avė.
Tel. Vlctory 3486

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. Norkus, Savininkas

Hemlock 0367 arba
GrovehiU 1680
■■-■■JI.1-1

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

Prakalbas
----- Rengia -----

Gardus ir sveiki valgiai,'
greitas ir mandagus patarna
vimas.
75ČT West 31 Street

Arti South Halsted Street
Chieago, III.

S. L. R. K. A. 101 Kuopa

MORTGECIAI-PASKOLOS
2-RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola autelkiama 1 vieną dieną.
Perkama real eatata kontraktua.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 8500,000 09
8804 80. KEDZIE AVENUB
Tat. Lafayette <788-6716

Sekm., Gruodžio 15,1929
Dievo Apveizdos Pa»*ap. Salėj
18 Street ir So. Union Avenue
Maloniai visus kviečiame atsilankyti į minėtas pra
kalbas. Išgirsite sau naudingų dalykų.
Komisija,

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
ant Cbicagos real estate.

JOHN OUSKA Si CO.
3501 West 26th Street

