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PRŪSŲ LIETUVIŲ PASI- 1 vienas, kas gyvas, privalo tęiRODYMAS SAVIVALDY sybę gauti ir savo teisių (su
laukti, ir mes toliau eisim da
BIŲ RINKIMUOSE

bar taip gražiai pradėtu ka*
i Tilžė, XI.'23 (Kita). Praė liu, — kol visiškai laimėsim.”
jusių savaitę Prūsijoj įvykę
rinkimai j provincijų ir miesto DŽIUGINANČIOS SKAIT
Prezidentas Hoover Pasirašė Mokesčių
LINES
savivaldybes. Tuose rinkimuo
Mažinimo Įstatymų
se gana gyvai dalyvavo ir liePraėjusių savaitę Pieno Ce»
I tuviai ir, palyginus su praėju
siais rinkimais, žymiai laimė ntras eksportavo į užsienį 892
JAPONIJA ATSISUKA
VATIKANO SU ITALIJA
statinaites sviesto. Nuo prad
jo. Rinkimuose j provincijos
SANTIKIAI
I
J
PRIEŠ MASKVĄ f
i.,
žios metų iki šiol išgaj
j seimelius liettivių partija ga50,000 statinaičių, taigi
.vo iš viso 1908 balsus; per
ROMA, gr.- 17. — Slaptoj
TOKYO, gr. 16. — Japoni- Į
trečio milijono kilogramų. Tai
praėjusius
Šventojo Tėvo konsistorijoj jos valdžia pasiuntė Maskvos i
jz » v, j v*.-* gi rinkitpus ta
IU paĮ/C*
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vra didele pažanga, jeigu priI ’ vakar dalyvavo 30 kardinolų.' valdžiai aštrių notų. Bolševi-j
ti partija buvo gavusi tik 1069 *. . .
’ , ,
, J
sinnnsnne, kad per įstįsus
balsus, vadinas, gavo kone tūŠventasis Tėvas paskelbė nau- kai kituomet Japonijai žadė
1923 metus iš Lietuvos buvo
jus kardinolus ir, kalbėdamas jo savo veikimais MandžiūriŠiuomi braižiniu parodoma, kokį didelį orlaivį ima dirbdinti General Development kstantj balsų daugiau. Dau- eksportuota viso vos 10 staį* kardinolus,
pranešė, kad Va- joj -----neliesti
Tuotarpu
Company,
Atsieis apie 2 milionu dolerių. Turės 8 motorus, giausia balsi)tinaičių
lietuviųarba
sųrašas
...... ’
opu.japonų.
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i uito Connecticut
u tuviui uo. valstybėje.
n— — ~.........................................................................................................................
520 kilogrami*tikano su Italijos valdžia san- Mančuli šone keletas japonų j Galės vežti virš 200 žmonių. Keliauninkams vietos bus įtaisytos sparnuose. Kambariuo- gavo šiose apygardose: Pakai- svjesto^
~
į? Tr
‘M. R?f
tikiai yra. kuogeriausi. Ir yra žuvo ir nemažas skaičius nu-1 se bus visi patogumai,. Priešaky bus stiklinės sienelės, per kurias keliauninkai galės nės — 207, Tilžės — Ragai*
i matyti žemės paviršių.'
vilties, kad tie santikiai pasi- I kentėjo.
neš — 130. Kitose apygardo- j
NAUJI KONSULATAI
liks kuoilgiausiems metams.
se
lietuviai surinko — 60, Pil-1
Japonija, taipat nurodo, kad ŠV. PETRO BAZILIKOJ
RASTA 319,850 DOLERIŲ kalnio — 62j Labguvos - - 56, i TT_ . .' ''
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Užsienių
reikalu
ministenAPSAUGOMIS
ŠEŠI PRELATAI PASKIRTI Sug* ka(J jog kariuomenė atsi. «
Lecų — 36, Isrutes — 31, Įs- .
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*
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čia tt i •
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a
t
norėdama
apsaugoti uzsieruties mieste — 20, Darkie- .
1
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KARDINOLAIS
metusi iš Mandžiūrijos plotų
niuose gyvenančių Lietuvos
APIPLĖŠTA LIGONINĖ
St. Joseph, Mich., šeštadie nuo
ROMA, gr. 16. — Vakar
25. Pažymėtina, kad
,_ , Bazilikoj
■>„
• i nenutarė pa
nio vakare kažkoks Dane nu prie pat Lietuvos sienos, Sta- piliečių reikalus,
Vol™,. Vo I Tikrenybėje egi taip
i nėra. Bol- >,Kv. ,,
Petro
įvyko
_
ROMA, gr. 1/.
A akai \a §evjkų kariuomenė įsiveržusi'
, -vvim-.
«
•
Penki plėšikai vakar pirm šovė poliemonų ir patsai pa- iupėnų apygardoj, lietuviai
mnsiJ atstovybių skaitikane įvyko slapta Šventojo'_.j; .paprastos iškilmes. 136 anglai
Mandžiūri^ (epai pasilie- kentėtojai pripažinti Bažny. pietų inėjo j ligoninę Grant, j bėgo. Bet policijai tuojaus pa-’vo tįk 22 balsus ’ o vietose \1U' Pnm°je plIėje numatomai
Tėvo konsistorija. Be kitko j.a
550 Grant place, pasisakyda- vyko patirti, kur pabėgęs gy- kul.įQgo lietuviai vra beveik *steigtl atst°vybę Švedijoje ių
S<-5i prelatai paskirti kardino-1 ,JaponŲog valdžia. tad rpika. čios palaimintais. Jie yra nu _ i
M____ •
m_ •___
__ A? __ •
IrAnsnlnfiia Piahi
Vn kentėję už tikėjimų Anglijoj ini esu policmanais-detekti- veno. Tuojaus apsupti namai, įgnykę, daug daugiaus: Kara- konsulatus Pįętų Afrikoje, Kąs
lais.
Įlauja, sovietu valdžios pasiaiš
Vflis. Rrisdfttė dw»ierę atida-į viduj rasta žmogžudžio žmomįPRjP __
jjara nadoje ir kituose krantuose,
Kardinolais paskirti?
kinti ir dar kart, įspėja, kad,1™ kit"om<rt Siaurini pot*.
ryti spintą, snsižėrė apie R,(XX) na ar sugulovė it atlikta kra- jiaU<*.ia.u« apygardoj — 16. Net kur dar konsulatų nėra.
Lisbonos patriarkas Cere- japonai valdiniai Mandžiūrijoj kiojant katalikus.
“M. R.”
dolerių ir pabėgo automobiliu. ’a*
etnografiškai nelietuviškame
jeira; Palermo arkivyskupas nebūtų liečiami.
s-s-fe
Iškilmės įvyko išryto. Daly
Rasta daug įvairios rūšies lote ] jetUviai gavo kiek bai- pAnAI INT1 Mfri IMTA P ir
- ’T
Lavitrano; G'euoa arkivysku
nkl, ir 319,859 doleri, ap- ‘ . Pr. Eyl>vn, .wnrioj _ PADALINT MCCL1NTOCK
vavo daug kardinolų ir šiaip
ginklų
sų: r r. hjylavos apygardoj
pas Minoretti; Armagho (Ai CHABAROVSKE VEDA į Bažnyčios prelatų. Iš Angli- Keturi poliemonai plėšikais?
TURTAI
saugomis (securities).
12,
Alenšteino
—
4,
Rastcnburija) arkivyskupas Macrory;
MOS DERYBOS
| jos buvo jsuvykę vyskupai ir Areštuoti keturi miesto po pavogta iš bankų
, rgl0
52.
Paryžiaus arkivyskupas VerSAN FRANCISCO, CaL*
maldininkų kuopos. Tarp kar- liemonai, priguli valstybinio
Policija
yra
nuomonės,
kad
,
dier, ir arkivyskupas Pacelli,
MASKVA, gr. 16. — Sovie-į dinolų buvo ir Philadelphijos Pr°knroro ofisui. Pirmiausia tas Dane būsiąs Fred' R. Bu- Rinkimuose į Tilžės miesto gr. 16. — Anais metais Chi-’,
nuncijus Vokietijai.
buvo suimtas poliemonas J.
valdybą lietuviai dalyvavo pi- į cagoj mirusio jauno našlaičio?
i tų valdžia oficialiai paskelbė, kardinolas Dougherty.
rke, bankų plėšikų vadas, ku
Casęv.
Jis
išpažin^
ir
išdavė
linų kartų ir gavo 102 balsu. ! milionieriauš McClintock turC
kad Rytinio geležinkelio rei-Į _ . .
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Ruimingoji
Bazilika
buvo
STUDENTAI UŽĖMĖ
kitus tris.
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“Naujasis Tilžės Keleivis”,: tai pagaliau padalinti.
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UNIVERSITETĄ
komentuodamas šiuos, rinkimų j Mirusio globėjui W. D. Sftejos mieste 'Chabarovske. Sako, ,.
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.Morris Meyers, parduodųs <il ĮIMTAI FIKVOTOIA^ .rezultatus, pareiškia “beveik pberd tenka 425,000 dolerių į
BLENOS AIRES, Argenti- geležinkeliui viršininku būtu 'bl
,e
'lrn* •
rlaikrodėlius, žiedus ir-kt.
■
tūkstantis žmonių daugiau su-' mirusio , sužadėtinei 350,000
tiems išdalinti nauju palaimi-Į
na, gr. 16. — Tarp teisių sky- paskirtas koks komunistas
Suimtas B. E. Reynolds, 31 prato savo pareigą savo gi-į dolerių, ir po 35,000 dolerii|
ntų.jų paveikslėliai su jų gy-) Visi keturi tarnyboje susriaus dekano Juan Ramos iri____________
m., kurs šių metų pradžioje minei, savo reikalus ir savo dešimčiai mirusio giminaičių/
to skyriaus studentų kilo ri-! NUŽUDYTA MOTINA SU venimo trumpais aprašymais, penduoti.
sueikvojęs North Tovvn State balsus atidavė saviškiems. Ge
bankos 13,400 dolerių ir pabė- J ras jaį ženklas visų mūsų anitų nesusipratimų. Tad stu
Po pusiaudiėmo į Bazilikų)
NESAMA JOKIŲ SU
7 VAIKAIS
Negrų
gerovės
reikalais
dentai užėmė Šalies Universi
gęs. Kokį laikų kitur gyvenęs, teičiai. Susipratimas mūsiškių
■ iškilmingai atlydėtas ŠventaKILIMŲ
Patirta, kad Julius Rosen- pagaliau, netekęs pinigų, j farpe didėja, galima sakyti,
tetų, užsibarikadavo ir parei- THRKE RIVERS, Que., sis Tėvas pasimelsti1 į naujus
kalavo sakomo dekano atsista- Kanada, gr. 17. — Mrs. A.! palaimintuosius.- Minios galin- '^aM bendrai ru Rockefelleriu Chicago grvžęs.
«8U kiekviena diena. Taigi, vo MEXICO CITY, gr. 17. —
tydinimo.
Day vakar savo namuose ra-! gaiš balsais sveikino aukščiau— sudarę trijų milionų dolerių
kiečiai dabar daugiau negalės Pasklido gandų, kad Meksi
ZAIMIS GRAIKIJOS
įsta nužudyta su septyniais šių katalikų Ganytojų.
fondą negrų gerovei. Būtent,
sakyti, jog lietuvių skaičius koj prasidėję sukilimai, o gal
SUTEIKE ŽYDAMS
■ vaikais, 1 ligi 14 metų am- j
—-----—:---------.norima parūpinti negrams lamažėja, jog jie išmiršta ir j ir revoliucija.
PREZIDENTU
------------'
daugiau
niekas nenori žinotiMeksikos valdžia tai visai
.žiaus.
Jos
vyras
paplautas
ar
PREZIDENTAS
PASIRAŠĖ
hai
reikalingus
nuosavos
raLAISVĘ
sės gydytojus ir slauges. Tas
ATĖNAI, Graikija, gr. 16. apie juos. Iš to, kad mūsų ba-1 užgina. Pažymi, kad buvusia
pasipiovęs rastas dar gyvas.
ĮSTATYMĄ
bus atsiekta bendradarbiau — Respublikos
BELGRADAS, gr. 17. —
prezidentu kai padidėjo beveik tflkstan- kandidatas j prezidentus Vasgraikų parlamentas išrinko 'čiu, dabar ne tik vokiečiai, bet concelos, kurs buvusiais rinJugoslavijos karalius pasira DU LAKŪNU SKRINDA
AVASHINGTON, gr. 17. — jant Chicagos Universitetui.
šė įstatymų, kuriuomi einant
PER ATLANTIKĄ
Prezidentas Hoover vakar pa
A. Zaimis.
ir visas pasaulis tnri pamaty- fkimais nepatenkintas, išvykęs
Pašautas
poliemonas
Jugoslavijoj žydams suteikia
sirašė Kongreso pravestų įsta*
ti ir suprasti, kad lietuviai at- į Am. J. Valstybes, gi jo šama tikėjimo laisvė.
PARYŽIUS, gr. 16. — Du tymą, kuriuomi einant sumajbunda ir daugiau reikalauja lininkai aprimę.
KALINIŲ SKAIČIUS
Plėšikai užpuolė saliuną,
lakūnu iš Ispanijos per Atlan- žinami federaliai mokesčiai 3501 So. California avė. Tarp
DIDĖJA
savo teisių kurios jiems iki i
------------------BRITANIJA1 AMERIKAI
tiką išskrido į Montevideo, ■ 160 milionų dolerių už pa ja- kitų galiūne {būta ir poliemo
šiolei buvo atimtos. Rinkimai PLATINKITE “DRAUGĄ”
Pietų
Amerikoj.
Tai
ITrugvamas.
MOKA SKOLAS
AVA8HINGTON, gr. 17. — parodė, kad mi mumis, lietuno J. C'onway. Jis mėgino
jaus lakūnas maj. Larre-Bo- i
, ■■ —«■----reikia
skaitytis,
: priešintis, tad pašautas. Pik Praneša, kad praeitų ,dešim,
| viais,
- -- »būtinai
-------------- —
--r—r, CHICAGO TR APYLINj
LONDONAS, gr. 17. — A- rges ir francūzas lakūnas Įeit. i
50 RAUDONŲJŲ PA
ties
metų
laikotarpiu
šioj
šanors
mes
ir
negaunam
savo KĖS. ■ Debesiuota; retkattadariai paliego.
merikos J. Valstybių iždan Challes
LIUOSUOTA
ly kalinių skaičius padidėjo atstovo. Vyriausias mūsų lai- čiais gali būt lietaus; maža teBritanija įmokėjo 93,795,0(X)
Nušovė pasimetusią žmoną «)() nuos. Hausio 1, 1929 m. vi- mejimas yra tas, kad balsų mppratūro je' atmaina,
dolerių karo skolų.
WASHINGTON, gr. 16. -•
ANGLEKASIAI GRYŽTA
suose šalies kalėjimuose buvo skaičius taip šauniai priau-1
Jdnn
Rodhnopaky,
45
m.,
M Laikraštis baigia savo
Šeštadienį
čia
apie
59
jaunų)
• J DARBĄ
121,646 kaliniai.
go."
PINIGŲ KURSAS
nuvyksiu
ii
kitų
3,24 No' K?mha" ’av<‘- "”s°KARALIUS PAKVIESTAS
komentarus šitokiu atsišauki
TAULORVILLE, III., gr. Į miestų, pradėjo ėjimą šali- vė savo pasimetusių žmonų ir
APLANKYTI AMERIKĄ
BERLYNAS, gr. 17. - Vo mu: “Lietuviai! Šie rinkimai
Lietuvos 109-litų . $10.00
17. — Pana, III., anglekasiai, mais Baltųjų Rūmų. Tai bu patsai pasišovė.
kiečių komunistų partijėn j- parodė, kad mūsų reikalas Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
ANTVVERP, gr. 17. — Pra ku rie buvo prisidėję prie Na vęs protestas prieš šios šalies
stoję apie 7,000 naujų narių. stovi geriau negu mes tikėjo Franci jos 100 frankų 3.93
Automobilių aukos
neša, kad Amerikos Legionas tiniai Miners’ Union streiko, “imperializmų.” Policija vi
Tad šios partijos vadai nusa mės, mes parodėm, kad mes Belgijos 100 belgų
13.98
Belgijos karalių pakvietęs ap- didžiuma balsų išsprendė pa- sus areštavo. Paskiau, pačiam
Cook apskrity automobilių ko, kad, girdi, netolimoj atei gyvuojam gyviau, negu mūsų Italijos 100 lirų
5.23
lankyti Am. Jungtines Vals-Įliauti streikavus, ty. gryžti į prezidentui reikalaujant, jie nelaimėse šįmet ligi gruodžio ty Vokietija virsianti “sovie priešininkai, mūsų žuvimo lau Šveicarijos 100 frankų 19.3Š
tybes ateinančiais metais.
I darbus.
( paliuosuoti ir pasiųsti namo. 18 d. žuvę 969 žmonės.
tų Vokietija.”
kdami, manė. Ir kadangi kiek- Vokietijos 100 markių 23.91

JAPONIJA IŠ MASKVOS VALDŽIOS
REIKALAUJA PASITEISINIMŲ
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Naujoji Lietuvos vyriausybė iroti ėntė- sini turin» Hudaro tobulybė; “ <“ P>
si kataliką sX porsririojimų. ^Uždarė W susideda « protinio, -

DRAUGAS’
UTHUANIAN DAILI FBIEND

jis privalo kreipti dėmesio į
nėmis, paskola sunku buvo gauti — niekas
tikrųjį grožės idealų ir atsi
neteisėta vyriausybe nenorėjo pasitikėti.
žvelgti žmogaus širdies lr ste
Del to tautininkų partija prieš Lietu
(Tųsa).
bet ir sielos, tai jei meno ku- los jausmus. Niekas neturi
vų keleriopai nusideda: jie žalinga savo po
teisės klausti menininko, dellitika nupuldė Lietuvos vardų, atėmė __
pasi Gi vėl grožė-yra tai skais-1™>’8 ,veikia vien tik kflno
____
„„„
____
T
,
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i
dėl
tus
vidiijinės,
dvasinės
tobu3
U
^
4
“
8
,
0
s
’
e
lai
nieko
neduoda,
ko
ym įjgįrįnkęg šiokį, ai
tikėjimų, suvargino visų kraštų, o vis
to užsispyrę laikosi, neveda valstybės vairo lybės (visiško gerumo) išori- tai jau suprantama, jog ii Vi-Į{o{q siužetų (turinį), bet turi
sas kūrinys neatsiekia savo teisės reikalauti, kad šis kū
į teisėtas vėžes, bet, norėdami ne valstybei, nis atspindys. Iš esmės grožė
o savo partijai naudos, daro kenksmingas susideda iš išorinės, jausmais tikslo, bet yra tuščias, be turi rinys būtų. iš tikrųjų grožės
sutartis, įveda svetimųjų kapitalistų viešpa- apčiuopiamos išvaizdos (for-,nio
““* žaislas.
,
idealas, kad patenkintų ir sietavimų Lietuvoje.
(mos) ir vidujiniojo, dvasinios šito arosi jan ai u, jog,
jr
----------1 jo turinio (įtalpos). Šit, dva™“° k“riny8 » ean5s
Visais laikais irvisoso tau-

MENAS IR LAISVĖ.
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ar tai pio-t(We }. .
-- Nėra ,d

įi6rt(a į mc.iw.
stebėtis jei vi-
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tvirkinanti iri Sa<k>S !“ }'U
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“ Darbinu,k,
Darbininkų”
’?, d°™>‘° ir tikybinio gerumo
nn
ir
t4esos
Tiesa
ir
gerumas
y”
*
us
“
11
Į*
**"“
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“
*■,
^'
liausis
būdas
žmogui
lavinti,
nubaudė “Ryt,”. “Liet. “................ .
" “““ Ti““ "
baustas dėl to, kad jo paskutiniame nume-,ra V4enas ir
Pats> tlktai -•____ i- -•
___ „
garintų tobulinti,
žmonijai
mesys yra visų pirma, ar iš
dorinti,
Dievui
garbinti,
žmo
ry feljetonų vietoj buvo patalpintas naujas
skirtumu, Kad tiesa pa imtinai, ar didžioje dalyje at
žemės ūkio įstatymo pakeitimas. “Liet. ^4e^‘4a
8‘4 gei urnas va- kreiptas vien į kūniškus po- gaus prakilniems meilės tė
Vienatinė moteris prez. H.
.Ta,gl tiesa
tiesa ir ge™4™* jučius, tai jis nėra geras, bet vynės ir doros jausmams iš
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chioago Darb.” redaktorius, žinomas mokslininkas
ir jiems palaikyti ir ii Hooverio viešosios žemės ko
prof. Pr. Dovydaitis nubaustas mėnesiui išorinėje, atatinkamoje išvaiz blogas; yra tai ne dailiojo jšaukti
au
j
<
j
l
ųį
misijoj.
doje apsireiškia žmogaus jau
kalėjimo arba sumokėti 1,000 litų.
meno
veikalas,
bet
ištvirkusiosminiams gabumams, išori
Nėra tad ko stebėtis, jei
Amerikos lietuviai darbininkai privalė
jo žmogaus tvirkinantis pa
niams pojūčiams ir vaidme
ir Katalikų Bažnyčia, skelbė PADIDEJO TRĄŠŲ IR ŽEM.
tų pasirūpinti, kad vienam iš žymiausių
daras I
niui.
ja tiesos ir gerumo, grožės ŪKIO MAŠINŲ PAREI
mūsų mokslininkų ir darbininkų vadų ne
Kokiu būdu šitoksai prieKALAVIMAS
ir tobulybės visados palaiky
Prie grožės priklauso ir-gi
reiktų sėdėti kalėjime ir kad užsidarius
........................... išingas tiesai ir gerumui kudavo ir palaiko dailųjį men«.
darbininkišką “ksl“ » ^tinimus,S tiesiog.-.
;ekti
Dar vienų smūgį Lietuvai tautininkų “Liet. Darbininkui”, kitų
Ji tai yra išsaugojus nuo pra- .Lietuvos žemės ūkio koopen,a) veliumas (jspudys), bū- ■
>u
galėtų leisti.
valdžia uždavė. Ji atidavė švedų kapitalis laikraštį
>
;tent; pradžnigmimas žmogaus,
....
...
----------I.,y ..
.
. .. . prakilnių jausmų,
suteik- žūties seniausius meno dailės mtyvų sųjungos mašinų ir
tams Lietuvos degtukų monopolį už šešių
įssaukimas
jame prakilnių .. ...
,
T. .
.,
...
...
. .
i ti džiaugsmo, sukelti jame kurinius. Viduriniųjų šimt- trągų apyvarta buvo žymiai
milijonų dolerių paskolų.
Buvęs Liet. vidaus reikalų ministeris jausmų ir suteikimas laimės.
...
.
...
r, . ..
, .
,.
*
Iprakilmų
jausmų, suteik- mečių vienuoliai perrašinėda- didesnė, negu pernai. Javams
Prasidėjus tuo reikalu deryboms su Musteikis paskirtas
Emisijos banko vede- Bet pradžiuginimas įpnMto'm janl ,aim&, šitoksai Mten. vo garsiausius senovės filo- pjauti mašinų šiemet parduota
Švedijos kapitalistais, Lietuvos visuomenė, ju.;K,ek teko nugirst, ir Musteikio, kaip ir paliesti visą žmogą - kaip kina „„ vi .
w
sofų ir istorikų veikalus; vie- |rį8 kartus daugiau, negu pesakoma, gerokai nerimavo. ,Ypač nerimavo Voldemaro Smetomnmkai nore,o nusikratyti, išorinius prakilnius pojūčius i
Wp
nuolynų ir Popiežių didžiuose rnai, šienui piauti — 5 kardarbo žmonės. Bet mažai kas ir tikėjo, kad Tačiau visai nusikratyti nepajege — bijojo, taip lygiai ir vidujinius, dva- •
T. • i .
•„
n i •„ knygynuošė ir muziejuose iki.tus daugiau, griebimui — 3,
...
. . .
1/0
7
puse. Jisai lvg ausin pliekia
tautininkai padarys tokį žygį — susitars Davė jam' geresnę pozicijų,
negu inimste- sįnius jausmus. Einųs iš dai- t
. ‘
. • •
t.
žmogaus dvasiai, protui ir sų- šiol laikosi šimtai ir tūkstan- kultivatorių — 1 ir pusę, fuir šimtams lietuvių darbininkų atims dar rio.
liojo meno džiaugsmas yra tai zmei!
čiaį dailiojo meno seniausiųjų chtelių —- 1 ir pusę, vėtyklių
bų, o pramonininkams pelnų.
Tik mums gana keista, kai-p paprastas natūralūs (įgimtas) ir tiesio3, įvairių plūgų — 6, kuJei žmoguje dar neatšipę do ir puikiausiųjų kurinių; ji
Degtukai priklauso prie tokios rū karininkas, niekuomet neturėjęs reikalo su ginis veikimas ir priklauso
riniai jausmai ir grožės skonis, visados gindavo ir šiandien liamų mašinų — 3, ekečių —
šies produktų, be kurių niekas negali ap finansinėmis įstaigomis t. y. jose nedirbęs, prie jojo esmės.
tai šitokį meno kurinį regėda- gina dailųjį menų ir visados 10 ir kaupikų net 11 kartų
sieiti. Visi juos variuoja ir dėl to jų daug nepraktikavęs ir reikalingų teoretinių žinių
Taigi iš esmės sudaro grožę ma žmogaus kilnioji, geroji- globodavo ir globoja jį: gana daugiau, negu peniai. Traktoišeina. Švedai tai gerai supranta. Jie ir nejgijęs, galės vadovauti Lietuvos valstytokį šv. Ambro- rių pernai
vidujinis, dvasinis turinys,
pasijunta prislėgta, nu- tik
y. . prisiminti
v
y. visai nebuvo par
paskolų Lietuvai duoda, bile tik valdžia biniam bankui?
išorinė, prakilniai veikiančio- įminta! Jame sukįla kovalZM?^’ SV*
^1(hjb tokį duota, šiemet parduoti šeši.
pavestų jiems pelningų degtukų pramonę. Ta
P-nas Musteikis gana sėkmingai gaudė jį išvaizda, ar apsireškimas ^1^ Ha kunu! Jis neranda! rauz‘^ *r kompozitorių, Pa
Trųšų apyvarta šiemet taip
čiau Lietuvos vyriausybė to lyg nesuprato spirito
šniugelninkus
Klaipėdoje,
būdamas
tokius tapytojus, pat žymiai didesnė. Ūkininkai
.
• • , •
v-- • vr
•
-xpasidžiaugi- šitokiame kūrinyje,džiaugsmo, lestrinų:
ir sutartį padarė Lietuvos ekonominei ne vidaus nuniHleriii sugebėjo , V.rn.us siųsti, raas, T#del
gulinu
Janw kpip kad Leonardo de Vinci,,per “Lietūkio”-skyrius ir ženaudai.
‘
.‘t- - •» 7.'
į kalėjimus sodinti savo politinius ir as- truISpaj pavadinti vidujinės ran,]asi betvarke; o kur bet- Rainelių,
. r. Micliel Angelo, Cor- mės ūkio draugijas šiemet pirČia tenka pasakyti, kad nevykusiomis meninius pnesus, bet kaip jam vyks sei- tobulybės (tiesus ir gerumo) varkė suirutė, ten negali^”10’ ^anova
kitus, kurie ko daug įvairių trųšų: zupeprekybos sutartimis tautininkai įveda sve mininkauti banke, sunku pasakyti. Tautiniu- pilnas skaistumo džiuginantis kūti džiaugsmo, o kas seka ir ^uvo ^a^nvčios globojami
lobojaini it rio 236 tūkstančius maišų
maišu (petDė
timųjų viešpatavimų Lietuvoje. Vienų nevy kai, matomai, žino kų daro.. Pas juos kur- apsireiškimas.
1jgrozes." ,
'
josios globoje buvo išsivystę; mai 137 tūkst.), tomamilčių
kusį žygį padarė sudarydami žalingų su piai virsta siuvėjais, o siuvėjai kurpiais.
Virš minėjįųjį turėdami. Jei, anot pagrindinio jo pro- nereikia pamiršti ir to, jog — 24 tūkst. (16 tūkst.), čili
tartį su vokiečiais, o dabar su švedais.
omenyje, mes jiu lengvai ga- to ir doros dėsnio “neleista kaip tik iš vienuolynų ir yra Į salietros — 553 tonos, liojna
išėję garsiausieji artistai ta salietros — 160 tonų, kalkių
Valstybės, kurias daro tokias sutartis ir
“Jaunoji Lietuva” š. m. 8 Nr., straipsny linie suprasti, jog jokiu bfi-# daryti pikta tikslu pasiekti
pytojai ir vienuolynuose buvo salietros — 95 tonos. Tik kali
priima svetimų kapitalistų šeimininkavi “Savo pajėgumo sųmonė” taip rašo:
|^u negalima pavadinti gražiu gera”, tai juo labiau neleista
.
mų, reiškia, kad jos yra labai didelėj nelai
“Turime žymių žmonių ir šiandien. Prie tokio meno (poezijos, tapybos, kurti meno, kuris iššaukia ]k\irtos P»rinėsios meno mo druskos šiemet parduota ma
kyklos
žiau, kaip pernai — 7,436 mai
mėj ir neapsukoiųųm varge. Bet kol valsty tokių galima skirti prof. Voldemarą, kdris muzikos), kursai nusideda vi- piktas pasėkas,
bės gali suvesti galas su galu savo pajamo galima būtų pavadinti antruoju Vytaūtu. dujinei tiesai ir gerumui.. Menininkas yra liuosas pa- Nėra tad ko ir stebėtis, jei šais. Bendrai, jeigu ne perny
mis, tol jos negali sutikti įvesti monopolį Prof. Voldemaras, kaip ir Vytautas, savo Tvirtinti priešingai, tai yra sirinkti sau savo kūrimo tu- Bažnyčia taria savo žodį me kštis nederlius, tai trųšų var
ir pavesti savo piliečius svetimųjų išnaudoji sumanumu ir veiklumu yra plačiai iškėlęs nusidėti sveikai filosofijai ir rinį, tačiau, jis privalo saugo- no žvilgsniu ir stato savo rei- tojimas būtų dar didesnis.
“M. R.”
mui.
Lietuvos vardų pasauly. Nestebėtina tad, estetikai (mokshii apie grožę), ti, kad jojo kurinio turinys įkakvimus; tiesos ir doros sie'
Lietuva, berods, dar nebuvo kritiškoj e- kad jį įvertino plati pasaulio spauda, o kai kadangi šitokiam meno kūli- turėtų grožės (tiesos ira geru-.naineperžengti.
konominėj padėty. Tiesa, paskola buvo kurie užsienio studentai, užklausti apie Lie- 114114 trūksta svarbiausiojo tu- mo) idealų. Jis negalima pri- Kad menininkų reikalavi Daktaras: Atsikvėpk, tam
reikalinga, bet ji buvo galima gauti kitu tuvų, prasitaria, kad jie težinu tik du daly- rinio, būtent: tiesos ir geru- versti kurti, vien dvasinius mas absoliučios laisvės ne- sta, laisvai.
keliu, be skriaudos valstybei.
ku: 1) kad yra prof. Voldemaras ir 2) kad n4o.
*.
tikybinius dalykus; jam leis-’turi pagrindo, tai įrodo rnu- Ligonis. 3>ar negaliu.
į Kadangi įilėnas turi veikti ta (niekas negali varžyti) įsiir natūralios (gimtos) ir D... Kodėl?
Žinoma, prie tokių aplinkybių, kokio jis yra lietuvis”.
Matote, kų “dvikojai vilkai” mano apie visų žimogų ir ka/langi žmo- vaizduoti ir atvaizduoti butus j krikščioniškosios doros ben- L.. Del to, kad mano pati
se dabar Lietuva gyvena, prie taip nykios
dar neišėjusi, iš namų.
gus susideda ne vien iš kūno, ir nebūtus dalykus; tačiau.įdri įstatymai.(Busdaugiau)
partijos šeimininkavimo policinėmis priemo- savo buvusį vadų.
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Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
(Tąsa)
NARB. Nė mažiausio.
SEL. Aš to bijojau. Matyt, J.a Rocbe’as mano, kad aš jo vietų kam nors
kitam paskyriau.
NARB. Kaip?
SEL. Aš visados labai gerai manau
apie ponų Firmin’ų, bet, prisipažįstu:
pagaliau aš pradedu juo apeivilti.
N. Kaip? Jūs dar šiandien gyiėte
jo gerų širdį.
SEL. Ar-gi galima visiškai pasiti
kėti kasi ir širdingiausiam draugui... Aš
matau esąs apsuptas priešų. Man statomos pinklės.,

t

N AR. Jūs neteisingai kalbat apie l*>
nų Firmin’ų. Aš jį gerai i>ažįetu, ir sto
ju už jį.

SEL. Aš labai norėčiau taip apie jį
manyti.
| „
N. La Roche’o begėdiškas nedėkin
gumas (Visai natūralu) bus atėmęs jums
pasitikėjimų. Bet jei jūs ir nors šešėlį abe
jonės būtnmėt metę ant, pono Firmin’o,
lai tuojau turėsite progos savo klaidų
pataisyti.
SEL. Kaip tai?
N. Netrukus jis bus čia.
SEL Fonas Firmin’as, — čia?
NARB. Čia. Aš negalėjau atsakyt. Aš
jį mačiau!
SEL. Matote! Puikiai!
N. Jis su sūnum šį vakarų vakarie
niaus pas mus.
SEL. Jo sūnus — valgys! Puiku!
P. B. ir CHARLL Karolis Firmin’as? *
i
N. Ju linas karininkas, kurio nuojielnus jūs taip gražiai gyrite. Aš tėvų ir
sūnų pakviečiau vakarienės.
P. B. AS juos maloniai priimsiu ir
pasveikinsiu.
N. (Selicour’ui). Ar jūs nesipriešinbit?
.! • .
; i
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SEL, Visai, priešingai: aš tebai pra- i vas nuo garbės troškimo, kaip ji?. Kų
jam reiškia! Jis visus savo nuopelnuė ga
šau!
P. B. Jau pirmiau aš buvau gera tė lėtų kitam atiduoti.
SEL Jūs taip manote?
vui dėl jo sūnaus. Q kų pasakys į tai
N. O, jis vyras šiuo atžvilgiui
mūsų Charllotte’a.
P. B. Jo sūnus tam dalyke ne visai
CJIAK. Aš, — aš visiškai esu jūs nuo
taip
pasielgtų.
nionės!
CHAB. Taip, jis yra jaunas, ugnin
NARB. Taigi jūs visai atvira širdim
gas {Kietas, kuris jokių ceremonijų nepri
galėsit viens kitam pareikšti.
SEL O, to visai nereikia
nė kiek. pažįsta.
SEL. Ar noriai galėtų užleisti kitam
Prisipažįstu, aš ponų Firmin’ų visuomet
laikiau teisingiausiu žmogumi, — ir jei savo darbų garbę?
CHAR. Labai abejoju.
padariau jam kokių nors neteisybę, tai
N. Aš labai myliu tų ugnį, kuria
aš su džiaugsmu prisipažįstu savo klai
dų. Iš savo pusės esu įsitikinęs, kad jis dega jaunas karžygis.
SEL. O, be abejo, suprantama.
yra mano draugas.
N. Kiekvienas pastatytas atatinkamoj
N. Jis tai įrodė! Jis su didele pa
garba kalba apie jus. Nors aš tik šian yietoj galėsite abudu puikiai veikti.
SEL Labai puiku, kaip jūs mokate
dien jį gerai pažinau, bet tikrai jis už
parinkti gabius žmnnes!
sipelnė...
N. Tai yru mano pareiga. (Kaliausi
SEL. (pertruukdumas). Visų tų pa
gyrimų, kuriuos aš, kaip žinote, dar ne su dukterimi).
SEL. Taip (I šalį, poniai Beimant’ai).
senai pasiunčiau “jo adresu!” Mano širVienų žodelį, poniutė! Ponas galėjo ma
<fiw nežino jokio pavydo!
N. Jame jungiasi protas su puikia nyti, kad jūs mane išblaškote, atitraukia
širdim, ir joks žmogus nėra toks lais- te nuo mano tiesioginių pareigų. Taigi,

kai šį vakarų bus deklamuojamas mano
eilėraštis, tai jūs manęs nevadinkite au
torium!
P. B. Jei nenorite, tui ne...
SEL Taip. Aš sumaniau kų. Kaip.’
Jeigu aš dėl didesnės atsargos paprašy
čiau kų nors iš svečių pasivadinti save
autorium....
P. K. Kaip? Ar jus galite užleisti
tų garbę kitam?
SEL A! Tai mažmožis! ({eina abu
Firmin’ai).
CHAIIL. (Juos pamačius, gyvai).
Štai jie ateina!
KETVIRTA

.

SC4NA.

Pirmieji. Abu Firmin’ai.

NARB, (Juos .pasitikdamas); Aš
jūs ilgai laukiau, mano draugai! Na, pra
šau určiau! Širdingai sveikinu! Čia {Ki
nai Firmin’ai, mano motina ir duktė. Jūs
nesukę svetimi mano šeimynai.
P. B. ([ Karoli Firmin’ų). Aš visai
nesitikėjau pamatyti jus čia, Paryžiuje.
Ijahai smagu su mielais draugais taip netikėtai pasimatyti.
*
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Antradienis, flraod. 17, 1929

buvo atsiradę nepatikrintų Garsusis Rietavo parkas. Jei mokytis išsiuntė į lenkiškų vyrių (Vyskupų Valančių, ra-vaikiškumo. Kaip tu galėtum
gandų dėl Lietuvos Šaulių nu. Nebėr to gražumo, kaip gimnazijų, girdi, jiems per sėjų Daukantų ir kitus), šian- vesti panelę, kurių pažinotum
Sųjungai sąvo laikų rinktų seniau, atrodo kaip paprastas prasta su mužikais. Ar ne kei dien nesnaudžia, o išsijuosę ilgiau, kaip dvi savaites,
». .čia auku. Šis dalykas vra nuo miškas. Iš kunigaikščio laikų sta?! O jinai visur stengiasi dirba pluša, ruošiasi atgauti I Tum pačiam patarimų rinliaus straipsnį apie “Krvziu .
Prof. Kampininkas
. .
J
savo sostinę Vilnių, stengiasi kiny atsirado ir neva lietuviuo
dugnini
paaiškintas Kauno liko keli mūrai, kuriuose via lietuviškumų parodyti.
Kalnų” Lietuvoj žada mesti
s}Miudoj<‘ (žr. “Lietuvos Vi- ' Mergaičių Žemės Ūkio Moky Dar tenka pastebėti, kad žmoniją apšviesti, kad pabus- se nugirstas patarimas:
visus maršrutus ir vykti Lie
\dų” 1929 in. lapkr. ‘2 d.), ir kla, vidurinė mokykla, Miškų po karo žmonija tapo smar tų, kad pakiltų iš purvų prie — Savo žmonos gražumu
tuvon, kad nunešus ant to
nei apsivilksi ir nei susišildytodėl abejonėms nebeliko vie- Urėdija ir t. t. Parkų pupšia kiai demoralizuota. Karo žaiz Tvėrėjo.
kalno savo “kryželį” ir po to,
P. Dainavietis.
si.
•tos. Nereikia užmiršti, kad gėlynas. Nors apleistas ir m das užgydyti, žmoni jų prie
pasekus didesnio, negu jis,
gB'.Įg* 1 18
L. šaulių Sųjunga yra pilnoje ra jame tvarkos, bet vis įdo tiesos ir dorovės gali atvesti
bedievio Šliupo pėdomis.
tik geros mokyklos'. Bet, ^lejo,
“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ženybių apdūmojimas.
Laimingos kelionės, Senas visuomenės kontrolėje ir kad mu pamatytj. šimtamečių pa
'tuo
pasidžiaugti
dar
negalim,
ČIUS NUOLAT AUGA.
Vincei, nes nežinia kada ir L. Š. S. vadovybėje dirba įvai lmių ir kitų augalų, {einu
nes maža tinkamų mokytojų Laurynas. Stebiuosi iš tavo,
rių
srovių
užsitarnavę
veikė

parko
gilumon.
Medžiai,
ta

APSIMOKA SKELB
kur smertis su dalgiu pasitiks.
Cirijuk,
greitumo.
Dvi
savai

keliai krūmais. Per parkų vin yra (apie tai skyrium pakal
TIS “DRAUGE”
jai.
tės
kaip
susipažinai
su
panelė
Saugiųjų skustuvų (Safiety c- Kalėdos
vaikų džiaugs- giuojas upė .Jura. Parke stunk bėsiu).
Vienas mano “tavorščius”
so du neaukšti piliakalniai a- Visa suglaudus matyti, kaė, ir devynios dienos kaip jų ve
Razor)
kompanija
padarė
suinas
Bel
kas
pradžiugins
našrašo:
dei.
tartį su sovietais — išvystyti laidus ? Vilniaus ir Kauno Tikrai, labai būtų liūdna, žemaičiai, kurie Lietuvai pir
“Profesoriau: —
skustuvų pramonę Rusijoj. spriegiančiose jų yra dikčiai. jei priseitų mokyklai užsida mutiniai suteikė garsių did Cirijakas. Nesuprantu tavo
“Meldžiu pataisyti Chi Gudri kompanija. Ji žino Kas iš vietinių musų draugi- ryti. Ir dėl ko? Apie tai bent
cagos socialistų laikraščio re- kur koncesijų ieškoti. Rusijoj M W ir
pasiima šį trumpai atsakysiu. Pirma,
Muzikos Lankykite
tlaktorio klaidų, kurių jis pa daugiausia yra ūsočių ir barz- kartų “Santa Glaus” rolę ir toli gimnazijos, dėl to retas
darė gruodžio 6 d. rašydamas dočių.
užžiebs našlaičiams ameriko kuris šio didelio rajono ga
lės išeiti aukštesnįjį mokslų;
apie ‘brangų jautį’. Jis pasaAmerikos lietuviški tavorš- niškų žvakutę?
kė, kad jautis svėie 9. 0 sva-'^jaį jr.gį džiaugiasi, kad AGautas visuomenės aukas ši antra — Rietavas aplenk i nrų jr už jį užmokėta $767.50. |merįĮ{Os skustuvų kapitalistai įstaiga siunčia sulig prigul- tas. Gal daug kas nusistebės,
Užtikriname, kad jūsų pinigai dabar išsiųsti per
Pas jį išėjo, kad už vienų “skus” Rusijos darbininkų mybės nemokamai.
kad Rietavas, Žemaitijos cen
mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
tras, turi lenkų! Kaip kas
jaučio svarų mokėta $8.23. červonius į savo kišenius.
putį reikės primokėti už telegramą.
“Bueeris ant Artesian avė.
nori, tas tai n te mano, bet
Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas aišrokavo, kad tai baisi klaida Brooklyno laisvamanių laik
faktas pasilieka faktu. Aš pa
KRAUTUVES
pie atitraukimą giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.
ir pataria socialistų redakto raščio redaktorius, gavęs val
ts tai patyriau. Matot, buvęs
riui ateiti pas jį ir pasimokin diškų darbų Kanadoj, rašo:
kunigaikštis Oginskis sau tar
Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
GRAŽIOJI
ŽEMAITIJA.
ti daugybos ir dalybos, ba jis
nus,
įvairius
valdininkus,
at

“Čia gera dirva ‘Vienybei’:
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
Hemlock 8400
aritmetikos nemoka”.
siveždavo
iš
Lenkijos,
o
nuo
žmonių daug, visi geri ir ma
RIETAVAS. Automobilis
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą
Pažiūrėkit, ar-gi tikrai so lonus, mėgsta skaityti, tik ne lekia lygiu vieškeliu. Mano jų, lyg amaru, užsikrėtė ir vie
ir iš Lietuvos.
cialistų redaktorius “ritmeti- turi kam pakalbinti užsirašyti akys skrenda priekin, matau tos gyventojai. Net širdį spau
Lafayette 3171
džia,
kai
girdi
senelius
nemokos” nemoka.
Parduodame
ir
mainome
namus,
farmas,
lotus
ir
‘Vienybės’... Į mano ofisą te- bažnyčios bokštus. Tai Rie
kitokius biznius
užėjo kol kas tik vienas lie tavas, garsioji kunigaikščių kančius lietuviškai net padė
* Komunistų Senas Vincas, tuvis, daugiausiai lenkai ir! Oginskiu sostinė. Bet šiandie kos žodžio ištarti.
Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
jau nebėr kunigaikščių, vien Pažįstu vieną nusigyvenusią
perskaitęs “Drauge” J. Mi- prancūzai lanko”.
rūmų griuvėsiai primena pra dvarininkę ( o čia dvarininkų
REGISTRUOTAS NOTORAS
daug vra), kuri savo vaikus
mokesnio: pernai Lietuvos pi eitį.

Del Kalėdų

Išmokėsime Prieš Kalėdas . Peoples
Furniture Co

j

LIETUVOJE

2536-40 W. 63 STREET

4177-83 ARCHER AVĖ.

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO
KONSULATO.

liečiams, vykstantiems į Lie
tuvų su galiojančiais Lietuvos
užsienio pasais, vizų nereikėapleidžiant Lietuvą
jo; bet
už išvažiavimo vizą
reikėjo
mokėti 10 dolerių. Dabar gi,:
T.
1930 metais, Lietuvos pilie-!
Del vizų mokesnio.
AČiu tiesioginiam jūrbs su čiai, kurie nuolatos gyvena!
sisiekimui New York — Klai užsieny ir vyksta į Lietuvos
pėda, kurį Baltic America Li kurortus, gaus išvažiavimo vi- ■
ne yra įvędusi, Lietuvos sve zas visai nemokamai, .jeigu’1
čiai turi patogų ir pigų bū pristatys vizas duodančiai į •■
čių apsilankyti Lietuvoje ir Įtaigai (Vidaus Reikalų Mi
tuo pačiu laivu “Lituania” nisterijai Kaime, Klaipėdos
Gubernaturai, Šiaulių Apskri
sugrįžti atgal Amerikom
Progai esant kiekvienam y- ties Viršininkui ir kt.) vietos
ra malonu pasivažinėti, bet policijos liūdymus, kad gyve
tokios progos kaip atsilanky no kurorte (Palangoje, Birš
ti Lietuvoje 1939 metais į tone, ir Klaipėdos vasarauto<
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš- jų vietose).
ščio Vytauto iškilmės juk tik
II.
vienų sykį mūsų gyvenime Del Aukų Lietuvos Reikalams.
tegali pasitaikyti.
a. Kaip jau yra ir Ameri
Jau buvo skelbta apie tam kos lietuvių visuomenei žino- •
tikrus palengvinimus pasų rei ma, Vytauto 500 metų mirties
apvaikščiojimą
kainose, o dabar šiuo prane sukaktuvių
šama svarbių' žinių dėl vizų pasiėmė savo žinion Lietuvos
visuomenė su plačiu pritarimu
įir dalyvavimu įvairių jos sro-į|
PILNAS EGZAMINAS
vių, visuomeninių organizaci15.00 TIKTAI 15.00
ijų ir atskirų asmenų. Svar
BPECIALIBTA.8
biausias Vytauto Jubiliejaus,
tmh nenusiminkit. bet eikit
paa tikra apeclaliata. ne paa kokj (iškilmių programos posmas—
nepetyrėlį. Tikras apeclallstaa. ar
Muzėjų, nes
ba profesorius. neklaus Jūsų kas ' steigti Tautos
turas kenkia, ar kur skauda, bet
tokio muzėjaus Lietuva dar
pasakys pats. po pilno lžesiamlnarlmo. Jųa sutaupysit laika Ir
neturi.

B

plnlrus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
be neturi reikalingo patyrimo, su
rašymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Katilo — 8cope — Raggt.
X-Ray Roentgeno Aparatas lr mi
stikas bakterlologlAkaa egaamlnaeluias kraujo atidengs man Juaų
♦tkrss negeroves, ir Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai Juaų sveikata
'r gyvumas aiigryž Jums taip kaip
Snvo pirmiau

Jeigu kenčiat

nuo

Ilgu skilvio, žarnų, inkstu, odoa
kranto, nervų. Mrdlea reumatle*
mo. kirminų, uždegimo žarnų, allont) plaučiu
arba Jeigu turit ko
kie
iiželeensitisle
lelkerėlusla.
chroniška
lira. kuri nepasidavė
net gabiam
ėelmynoa gydytojui,
aeatidėlloklt neatėie pas mana.

DR. J

u

E

ZAREMBA

BPECIALIBTA3
rnčjiman Romas lėlė
■ • «V JACKSON RO IT I.EV ARI)
Arti Blate Oatvėa
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki
> no pietų Vakarais nuo 6 Iki T
Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1
po ptetų.

{vairiems Vyt autos Jubilie
jaus reikalams ne valstybės,
iždas, bet pati visuomenė de-J
dn aukas. Atsiliepdami į tas
Lietuvos visuomenės pastan'gas, Lietuvos
Generalinio
Konsulato tarnautojai padarė
aukaviino pradžią ir kviečia
kiekvieną lietuvį pačiam pri
sidėti su aukute ir savo kai
myną paraginti. Aukautojų
sąrašas bus paskelbtas vėliau.
Pirmasis su auka atsiliepė* ku-'
nigas ttrigtuanns, Harrison,
N. J. parapijos klebonas. Kas
sekantieji ?

ft. Amerikos lietuvių tarpe

»

PAUL P. BALTUTIS & CO.

’I”

TREČIADIENIO VAKARAIS

3327 So. Halsted St.
L

’

'

l I I II I I '

■) ''

Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

LYGIAI 9 VAL. VAK.

Pilnas rinkinis Kalėdinių
Lietuviškų ir kitatautiškų
rekordų ir volelių dėl pijanų.

=

IšKYW Radio Stoties

33

S

Ošėjo Iš Spaudos Nauja
n y
ci s

(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)
---------- DUODAMA-----------

ii

DRAUGO

99

IR

Peoples Furniture Go.

KONCERTAI
Gruodžio 18 d.

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
bendrąsias priemones tobulėti.
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta- dvylika tobulinimosi
priemonių.
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Rašykite:

— Dainuos —
Garsusis Lietuvių Vargo 'ninku Choras

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

•fr 1 ' '
<KaiSlliTŲ ino ramuy»“Oh noi TheiMomen's noeds wlll be vary modeatl

*i~

'

38!

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

P/ieinamiausios kainos ir iš
lygos. Tarnauja patyrę ir
mandagus žmones.
Krautuvės atviros kas va
karą ir Nedėldieniais nuo
10 valandos nio iki 4 va
landai po pietų.

" V *M
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(padienis, Gruod.

17,

19*29

ĮShewsburg, 40 Franklin Park, Kolohijukės, kuriose nėra parapių: 1 Rossiter, 2 Alli- Ieškau savo tėvo Jono Kai Jei kuris žino apie jo padė
41 YV. R®xburg, 42 W. Spring lietuviškų parapijų: 1 Asbley, ąuippa, 2 Ambridge, 3 Cas lio, kuris 1913 111. upleido Lie tį prašau man pranešti, bū
field, 43 W. Lyhn, 44 Walth- 2 Avoca, 3 Alden, 4 Berwick, tie Sliander, 4 Charleroi, i tuvų. Kilęs iš Vatušių k., siu dideliai dėkinga.
ain, 45 YVest Hanover, 46 Ci 5 Bemice, 6 Carbondale, 7 Cuddy, 6 Carnegie, 7 Creigli-; Rietavo v., Telšių ap. PaskuStasė Kairytė,
ty Mills, 47 Millis, 48 Med- Cordale, 8’ Dickson, 9 Dun- ton, 8 Cairnbrook, Coal Cen tiniu laiku jo adresas buvo
wav, 49 Norfolke, 50 Qpincy, more, 10 Dupont, 11 Exeter tre, 10 Cortesville, 11 Duque- toks: Box N r. 195 Indiana
Vatušių k., Rietavo v.,
Extra! Extra!
Iš Lietuviu parapijos gyveni- {51 YValpole, 52 Orange. (Mass. Borougb, 12 Edwardsville, 13 sne, 12 Daisytown, 13 Elco, Harbor, Ind.
Telšių ap., Lithuania.
mo.
Freeland,
14
Glen
Lyon,
15
14
Elizabeth,
15
Erie,
16
HarValst.)
53
Exetor,
54
ManNekalto Prasidėjimo mer
gaičių draugija rengia “bun Čia vra nemažai lietuvių. chester (N. II. valst), 55 Paw Hannover, 17 Hilldale, 18 In-1 marville, 17 McKees Itocks, 18
• kerman, 19 Korn Krest, 20 Moon Run, 19 Puritan, 20
co party”, ketvirtadienyj, tiktai nesilaiko vienybės, to- tucket (R. J. Valst.).
Lee Park, 21 iLarfcsville, 22 Portage, 21 Parnassus, 22
Syracuse vyskupas laikigruodžio 19 d., ŠV. Antano
S. Ž. R. Centras.
i Lyrnvood, 23 Lopez, 24 Lee, 25 Jannette, 23 Library, 24 Oparapijos salėje, 7:30 v. v. 1,nai davė lietuviams kunigų
Midvale, 26 Mildred, 27 Ma- verbrook, 25 Rosco, 26 Red
Tikslas šio vakaro gražus, ja*rl u^' klebonų', nes kuomet
Kiekvienas, kuris domisi canaųua, 28 Nanticoke, 29 Mills, 27 Ruselton, 28 Sygen
būtent sušelpti neturtingas šei J,uvo ^un- Zaikauskas, tai lieStatistikos rinkimu ir kaili
mynas Kalėdose. Taigi, visi tuviai katalikai beveik į dvi rūpi jos teisingumas, tegul se 01d Fordge, 30 Olyphant, 31 Hills, 29 Traveskin, 30 VanParsons, 32 Plains, 33 Plains- dergrift, 31 Vestaburg, 32 W.
kviečiami atsilankyti ir pa dalį buvo persiskyrę.
ka: ar visos kolonijos įtrauk ville, 34 Pringel, 35 Port Gra- View, 33 "YVasldngton, 34 WilKaikurių lietuvių čia yra
remti šį gražų tikslų.
Iš Stoties
tos savo rajonų ribose? Jei ffith, 36 Simpson, 37 Swoy- merding, 35 Beita Road Sta
Visi kurie neturite įsigiję noras savaip valdyti parapi
pastebima apleista kolonija, ersville, 38 Sebastopol, 39 tion, 36 Montur Mine, 37 Mor
W. C. F. L. 1230 Kilocycles
tikietų, galite gauti pas B. jų, todėl lietuviui kunigui vi lai praneša centrui,
gan,
38
Manassen,
39
Mil‘
Shickshiney,
40
Sheotown,
41
Nuo 1 iki 2 įm pietų
Jurgelaitę, 1526 So. 49 Court. sados labai sunku klebonauti.
valle,
40
Mt.
Oliver,
41
ButTaylor,
42
Throop,
43
YVyoTREČIAS R0J0NAS.
Neužmirškite dienos ir vie Laikas Bingliamtono lietu
ga Mine, 42 Bentleyville, 43
tos. Jš anksto tariame už tai viams — katalikams susipras Vyoming & Lehigh Valley ir tning, 44 Warrior Run.
Bunola, 44 Butter, 45 Garriti, nes kaip girdėjau nuo kuni
ačiū.
KETVIRTAS RAJONAS.
apielinkės.
ck, 46 Dormont, 47 Ex*port,
Iš Stoties
go airio, kad vyskupas jau
Koresp.
Pittsburgh
ir
apielinkės.
48 Etma, 49 Finleyville, 50
turi paskyręs buvusį kleboną Sekančios kolonijos, kuriose
W. H. F. C. 1420 Kilocycles
kun. Skripkų, kuris Syracuse yra lietuviškos parapijos: 1
Kolonijos, kuriose yra lie Fatty Creek, 51 Indianola, 52
40 vai. atlaidai.
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
laikinai yra kapelionu prie li Scranton, 2 Duryea, 3 Pitts- tuviškos parapijos: 1 Pitts Invin, 53 New Kensington, 54
Šiuos Programos Rengia
Užbaigimui 40 vai, atlaidų
ton, 4 Luzerne, 5 Kingston. burgh, 2 Homestead, 3 Brad- Sharpsburgh, 55 Sharon, 56
goninės.
Cicero suvažiavo iš apielinDel lietuvių nesutarimo pa 6 ’Miners Mills, 7 Eynon, 8 dock, 4 Bridgeville, 5 Dono Salio, 57 Leichburg, 58 Nakių kolonijų vargonininkai.
trona, 59 Raccon, 60 Wilson,
rapijos nuosavybės yra labai YVilkes Barre, 9 Sugar Noteh, rą, 6 Ellswort.
Jų ir choro sutartinas giedo
61 Penn, 62 Courtney, 63
apleistos, parapija paskendus 10 Plymouth, 11 Wanamie, 12
jimas darė žmonėms didelio
3417-21 So. Halsted Street
Ivoionijukės be lietuviškų Springdale.
(Visos
Penns
skolose, klebonija nuomoja Ilazelton, 13 Forest Citv. ,
Telefonas Boulevard 4705 . .
įspūdžio. Vargonais grojo A.
■ i . i. . ... —
■■ „
Valst.).
ma nuo slavų už $40 mėnesiui.
S. Pocius.
Bet geriau ir nebus kol lietu
Po atlaidų vietos varg. A. viai katalikai nesusipras ir
uuinnununnnnunnnhunninhnunnHUinnnnunnHuu
Mondeika pasikvietė svečius nesidarbuos taip, kaip visose
pas save ir puikiai pavaišino. parapijose.
Ačiū jam už tokį draugišku
Per 30 metų
Susipratęs katalikas.
mų. Dėkui ir gerb. kleb. kun.
Dabar Victor Turi Geriausj Radio
Vaičiūnui. Be varg. dalyvavo
ir kunigai: Deksnis, Linkus
Victor dezaino, Victor darbo
ir Kasparaitis. Daug pasaky
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
ta gražių prakalbėlių, suteik
Modernizuotas circuit, pritai
ta Mondeikams gerų linkėji
kintas prie šių dienų broadPENKTAS
RAJONAS.
castinimo ir radio reguliacijų.
mų.
Naujas Victor electro<lynaVaitutis.
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai
Naujos Anglijos raonas.
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kų
matomas, superautomatinis tu-Kolonijos, kuriose yra lietū
ninimas,
išimtinai Victor.
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Dešimt radiotronų. Nesuskai
Žiūrėk, kad
viškos parapijos: 1 Boston^ 2
toma daugybė naujų pageri
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai
gautum tikrų
Montello, 3 Cambridge, 4 Nor-!
nimų. Trys units, visos užda
•vood, 5 Lavvretice, 6 Lowell, Į
rytos, išimamos, perkeliamos
EAU DE QU1NINE
ir greitai sudedamos. Nau
7 Worcester, 8 Westfield, 9
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvų, kad gau
Padary
jas
gražus
ir
parankus
kabine

Pinaud
tas
Atliol (Mass. Valst.) 10 Pro
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugų”.
tas. Veikimas kokio dar negir
Visam pasaulyj garsus
vidence (R. I. Valst.).
naikina
plaukų
tonikas,
dėjote. PASIKLAUSKIT JO - IR PALYGINKIT! Rie
pleiskanas,
stiprina
plaukus.
Kolonijukės
be
lietuviškų
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis—
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept M, 220 73. 21 St.,
parapijų: 1 Brockton, 2 Brigražiai pritaikinti venirai, 38]/2 colių augščio, 27 colių
čekiais ir telergamomis.
Ncw York, N. Y. Sempelis dy
platumo ir 16^ colio storumo.
dgevvater,
3
Brigbton,
4
Clialkai.
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
sing, 5 Chalestaune, 6 CanSpecialė demonstracija namuose, jei pageidaujamą.
ton, 7 Dorchester, 8 EasthamPinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai.
pton, 9 East' Pegmouth, 10
VITAK - ELSNIC CO.
Evon, 11 Eestendel, 12 Fitch
ryto iki 8 vai. vakare.
4639
S.
Ashland
Av.
Tel.
Yards
2470-2471
burg, 13 Florence, 14 GardAtdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais
ner, 15 Greenfield, 16 HaverApsisaugokite užsikrė
hill, 17 Hudson, 18 Hyde
timo 1 Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsiPark, 19 Jamico Plane, 20
brėžimų su šiuo nenuo
Lesimister, 21 Methuen, 22
dijančiu
antiseptiku.
Mattapafl, 23 Middleboro, 24
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.
No. Abington, 25 No. Andover,
VISUOSE JUSU REIKALUOSE
2334 So. Oakley Avenue,
Chieago, III
26 No. Eston, 27 Northampton, 28 Newton Upper, 29 N.
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 L
Arlington, 30 No. Adant*, 31
52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
No. Amherst, 32 Pleasant VelTelefonas Pullman 5950
ley 35 Rockland, 34 Randolph,
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
35 -Stoughton, 36 Sunderland,
patarimai ir visi rašto darbai.
37 Somerville, 38 Sherley, 39

LIETUVIAI

AMERIKOJE

CICERO, ILL

BINGHAMTON, N. Y.

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Geriasi Pasauly Fotografai

Kalėdos Netoli!

STATISTINiy ŽINIŲ
RINKIMAS.

x
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JOS. F. BUDRIK, Ine.
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SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

DRAUGAS PUB. CO.

»

VVAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

TUTSY

Feen&mint
The Laxadve
Skanus kramtimul

Mėgsta jį visi

mint, taip kaip guma.

■
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Antradienio, Gruud. 17, 1929

l Ru Tel. Mldway 6612
nių prižiūrėtąja — A. Paulaus
D A K T A
kienė, maršalka — B. Tamo
Telefonas Boulevard 102V
Ofleo Tel. Victory 8B87
šaitienė, vėliavos glob.: — M. Town of Lake. — Serga E.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. tr Res. Tel. Hemlock 2274
aukodami dešimtimis dolerių Zarombienė, K. Skrebis, A. Nutautaitė. Apendicito pada Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef.
Canal
1713-0241
ryta operacija šv. Kryžiaus li
prašė iš kuklumo net pavar Paulauskienė.
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllais
goninėje. Taip pat M. JurkiūOfiso Valandos; 0 lkl U. 1 lkl 8
lr Ketvergals vakare
X Altorių Puošimo draugi džių susirinkimuose neminėti.
Nors ir pereitų metų 6v.
dien*. lr 8:90 Iki .8:88
tei,
8
sk.
mokinei,
Šv.
Kry

8188 8. HALSTED STREET
jos paskutinis šių metų susi Susirinkimui skaudžiausia ži Barboros draugija nebuvo už
j 4608 S. ASHLAND AVE.
Antras ofisas lr Resldenclja
žiaus
par.
.
mokykloje,
padarė
Rea tel. Van Buren 6881
į
6S04 8. ARTESIAN AVE.
>
rinkimas įvyko Aušros Vartų nia buvo, kad pirmininkė V. snūdus ir stropiai veikė, bet
Netoli 46th Street
Chicago. IU.
operacija šv. Kryžiaus ligo
Ofleo
Vai.
Nuo
8-12
rytais:
nuo
7-8
Butkienė
paprašė
ateinantiems
mokykloje 15 d. gruodžio.
ateinančiais metais tarp na
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po
ninėj. Sveiksta.
metams
atleisti
jų
iš
valdybos.
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak.
Pirmininkavo V. Butkienė,
rių rodos didelio ūpo daugiau
Šventadieniais pagal sutarimą..
X Gruodžio 7 d. rytų, lau GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sekretoriavo S. Mikšiut-ė, fin. Aklamacijos budu norėta jų J veikti ir su pagelba naujos
kiant gatvekario važiuoti į
1578 Mllvraukce Ave.
užrašinėjo S. Striaukas, iždan užlaikyti ir galutinai iSrinkta' vaWvbos> vienybfje dangiau •“»« «•—■<> vaz.uou , Sulte ao#
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 8764
Tel. Brunavrlck 0(14
Republic 8488
......
»
L-Lk™
A
>
’
’
LJ ..
L
l^'bų
užlėkė
automobilius
ir
liauja
komisija
iš
klebono,
A.
Įj
Ug
veikiama
parapijos,
draunarių mokesčius ir aukas pri
partrenkė A. Mališauskų. Da Valandos.* nuo 2 lkl 7:20 vai. vak Ofisas 2403 W. 63 Street
(kasdien. Nedėliotais nuo 1 lkl I vai
minėjo J. Šiaulienė. Slisirin- • Krotkąitės, S. Balčiūnienės, gįjos įp visuomenei labui.
^Kertė 80. Weetern Avenue
, tebesigydo.
po piety.
Tel. Proapect 1028
kime dalyvavo apie pusė šim Mažonienės ir M. Petrauskie
j X Anų dienų į p. Paukščių
Resldenclja 1359 So.. Leavitt St.
Koresp.
GYDYTOJAS,
to narių. Iš išduotų apyskaitų nės pasirūpinti lig ateinančių
Tel. Canal 8888
'namų {ant Wood St.) įlindo Ofuo Tel. Canal 2111
CHIRURGAS
Valandos:
8-4
po
piety
lr
7-8
▼.
V.
pasirodė, kad draugija daug jų metų sausio mėnesinio su
Namų Tel. Lafayette 0008
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimą
RIMTAS DARBAS RIMTAI vagyliai berniokai ir apvogė,
padarė žymių bažnyčiai aukų: sirinkimo bendrai su esančia
Gydo
stalgias
lr
chroniškas ligas
paėmė pinigų ir čekių. Vagi
tyrų, moterų lr valkų
įtaisė bažnyčios rūbams pa valdyba sudaryti išėjimo koni
Ofiso Tel. Victory 8888
liai sugauti.'
Resldenctjos Tel. Dreacl. 8181
dėjimų, nupirko gražių kam- promisų. Susirinkimas tai pa Prieš nesenų laikų BrįdgeDAEO OPERACIJAS
OFISAS
X Gruodžio 22 d. Šv. Pran
žų, visoms iškilmėms prista čiai komisijai ir valdybai pa porte buvo užsikarščiavimo ciškaus seserų vienuolijos rė- 1900 8. HALSTED STREET
Ligonius priima kasdieną nuo
piety lkl 8 vat vakaro.
tė gyvių gėlių altoriams pa vedė Federacijos 3 skyriuje [del negrų klausimo. Šiuo tar-'mėjų skyrius rengia “Bunco [
NAMAI:
Nedėliomis lr seredomis tik
savo
atstovybę
ir
“
in
corpoĮ
puošti, dalyvavo ir su auko
Iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
pu karščiai atslūgo, o darbas party” par. salėje.
4193 ARCHER AVE.
Specialistas
Moteriškų.
Vyrišky
re
”
nuėjo
į
Dr.
p.
Biežio
ir
mis sveikino seimus: Federa
X Gruodžio 10 d. miesto liVaiky tr visu chroniškų ilgy
Ofisas ir Laboratorija
rimtai vra varomas pirmyn.
Valandos; prleS pietus pagal sutartj.
cijos, Labdarių, Kolegijos ir Bložio paskaitas.
Ir X-RAY
„ .
• Bndgeporto
n •,
x lietu4. goninėje mirė a. a. J. Bajo- Namuose 2-4 po piet, ofise (-8 v. v. Ofisas 8101 So. Halstel St. Chicago
Kadangi
.
*
A
.
Rap.
arti
lįst
Street
Akademijos Rėmėjų. Žodžiu,
2130 WEST 22nd STREET
.....
, .
„ .. rmas. Paliko serganti moteris,
vių kolonija randasi pašonėj .
.. . _T .
CHICAGO
VALANDOS:
1—3
po
piet,
veikė labai gyvai ir turėjo
. .
, . v. .
.
ir trys vaikai. Vyliausioji mer
7-8
vak.
Nedėliomis
Ir
šventadieniais
Tel.
Hemlock
8161
negru
įuostos,
tai
šiai
seniau-'
..
...
..
...
X Ryt jau antrų kart p. . . ‘
gausių rėmėjų, kurie nekartų
, . . . . gaite vos tik pradėjo dirbti,
10-12.
Chicagos lietuvių kolom- ° V1 ,v,
.....
Tel. Lafayette B79S
Milius Aušros Vartų svetainė šiai
. . .
° . . , .
i Našlaičių padėtis varginga,
jai
eme
gręsti
juodasis
pavo~
je rodo Lietuvos vaizdus ir
ADVOKATAI.
,
? • • •
±
• •
• Gvvena adresu — 4405 So.
OFISAI:
Maskvimai lietuviai, vi-| ’ ,
visų viešąjį jos gyvenimų ju jus. .....
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1448 S. 89 Ct.
2924 Wsshlngton
• y ■■
• • ' Yv 00(1 fet.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-8. Blvd.
2435
AVest
84
Street
sur
lietuvybei
.priešindamiesi,
damuose paveiksluose.
Tel. Cicero 882 Tel. Kėdelė 2450-2461 Vai.: 2 iki 6 po piety, 7 iki 9 rak.
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 8—8
Kas da nesuspėjote pama ir čia pasiskelbė negrų užta
PRANEŠIMAS
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Ave.
tyti — skubėkite, nes negrei rytojais.
Nedėlioję pagal sutartj
tai gali pasitaikyti tokia gra Namų ir kitokių nuosavy
Gydytojas lr Chirurgas
II So. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 ži proga atgaivinti savo dva
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
bių savininkai Bridgeporte atidarė
Vakarais
Nedėliomis
antrą, ofisą (su Dr. Laurai- f
4729 W. 12 PI.
8281 SO. HALSTED STREET
sių gimtinio krašto apžiūrėji aiškiai matė, koks jiems pa čiu — ’iršuj Belskio-Itakščio aptiėSusitarus
Tel. Cicero 2888
Tel. Victory 0562
4910 So. Michigan Avenue
kos) po nr. 2423 AVest Marąuette Rd.
mu.
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
vojus gresia. Budresnieji sto Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pėtnyčlos
Pbone Armitage 2822
Tel. Kenwood 5107
X Vyčių 24 kp. priešmeti- jo priešakin ir sutvėrė “The iPr°sPcct 193°X — Spinduliai
" 1
į Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Ofisas 2201 West 29nd Street
nis susirinkimas 12 gruodžio Near South Sjde Property ' 4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
JOHN B. BORDEN buvo skaitlingas. Dalyvavo
Cor. So. Leavitt St. Tet Canal 6222
iki 8 vakare.'Tel. Boulevard 7820
v
Oivners Protective Ass'n.” 6Rez.
6641 S. Albany Ave. Tel. Pros- DUO 6 iki 8 Vai. Vak. apart
Resldenclja: 6640 So. Maplėrrood
1145 MILVVAUKEE AVENUE
(John Hagdziunas Borden)
Avenue
Tel. Republlo 7868
virš 60 narių. Ateinantiems Tos organizacijos tikslas yra pect 193°- Nedėtomis tik paghi su-' šventadienio ir. ketvirtadienio Valandos!
12 iki 3 lr 6 lkl 8 P.
Valandos 1 — I & 7 — 8 v. V.
Seredos
vakare
uždaryta
Nedėlioj: 18 — 12 ryto
metams valdybon
išrinkti: j įvesti Bridgeporte restrikcijų 1
**''
"
-------Nedėlioj pagal sutarti
pirm. — Juozas Paišvenskas, i nuo negrų. Namų savininkai Tel. Wentworth 3000
0, PTEMITRISTAI
Telephone Randolph 8787
vice-pirm. — Alfonsas Luko turi susirašyti ir tam tikron
DENTISTAI I Tel. Canal 0287 Rea. Prospect f(B8
Rez. Tel. Stewart 8191
šiūnas, sek. — Anastazija Va- mieste valdžion priduoti savo
• I - H Į Tel. Lafayette 3315 »
raniutė, fin. rašt. — Adolfas pareiškimų, kad reikalauja
Totepliene Roosevelt 8080
> 8 tkt 8 ryte Tel Repub. 84MMI Kiškunas, ižd. — Petras Šliorestrikcijos nuo negrų. Pagal
Gydytojas ir Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
! gėris, iždo globėjais — Myko įstatus tas pilnai galima pa
Examinuoju akis ir prirenku akinius
6558 SO. HALSTED STREET
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVE.
1811 SOUTH HALSTED ST.
las Stankclis ir Kazimieras daryti. Po įvedimo tokios re
2045 WEST 35th ST.
Tel. Blvd. 9459
Vai.:
2-4
ir 7-9 vai. vakare
Bėatdėnelja 6600 8. Arteslan Ava
Nuo 9 Iš ryto iki 6 vai. vakare
Kulbis, marš. — Jonas Norkus strikcijos nuosavybės parda
Valandos. 11 ryto lkl S po
no pietą
Val.: 9-12 prieš piet: 8-8:80 v. v.
lkl 8:80 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE.
ir Stepas Lacliavieius, Dramos vimas negrams nėra — “va
Tel. Lafalette 4484
ratelio vedėjas — Ignas Sa- lia” ir Chicago Trust & Title Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
Vai.: 12-3 vai. kasdien
Arti Leavitt Street
kalas, koresp. — Marijona ‘Co. tokios transakcijos nepri
Office Boulevard 7048
Telefonas Canal 2552
Kairytė, Irena Aitutytė, Juo pažįsta.
Perkėlė eavo ofisą po numeriu
8484 80. HALSTED STREET
Valandos 9 vyto, iki 8:00 va zas Petraitis, Jeronimas ir Namų savininkų surašinėji Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po
piety lr 8 iki 8 vai. vakare
4729 S. Ashland Ave.
kare. Seredamis ir Pėtnyčio Longinas Labanauskai, revi mas dabar eina ir kaip p. Ki Res. 1201 S. WALLACE STREET
zoriais
—
Adolfas
Kiškunas,
SPECUALISTAS
mis nuo 9 iki 6.
ras, Sąjungos pirmininkas sa
4(46 So. Ashland Avena e
Florencija Stasiūnaitė, Jero
DŠldvą, Moterų ir Vyrų Ligų
Ant Zaleskio Aptiekos
Tel. Victory 6279
ryto nuo "i*—12 nuo 3—4 po
nimas Labanauskas ir Jonas ko, tai darbas sėkmingai ei
pietų: 7—8:8e vakare
na.
P-nas
Kiras,
senas
BridgeLobikis; vaikinų sporto komiTel. Canal 6222
NedėHomM 19 lkl 12
porto
apsukrus
real
estatininTELEFONAS
MIDWAY 2889
sijon — Žukas, Norkus, LaLIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
(Juozas J. Grišius)
kas, energingai restrikcijos
Palengvina aklų {tempimą kuria
chavičius ir Lukošiūnas; mer
•ati priežastim gatves skaudėjimo,
įvedimų vykdys. Jam pagelbs
ADVOKATAS
D E NT I S T A S
Tel. Boulevard 1491
svaigimo, aklų Aptemimo, nervuotuginų sporto liomisijon — Buti
tam
komisija
ir
namų
sa

mo, skaudamą akių, karšti- Atitai
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) binaitė, Kairytė, M. Lobikiu
sau kreivas akis, nuimu catarąctus.
(Kampas Leavitt St.)
vininkai visam tam darbui
Telef. Reni evard 2808
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Ofisas ir Akinly Dirbtuvė
tė,
giesmininkų
ratelio
vedė
RESIDENCIJA:
Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto
regystę.
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
3265 S. Halsted Street
6616 Se. Rockwell Street
nuo 1 lkl 9 vakare
ju — J. Brazaitis; vakarų ren turėtų visais budais padėti
Prlrenglu^elslngai akinius visuose
Telef. Republlo 9728
3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuos, egzaminavimas daro
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
gimo komisijon — Saunoriu- ir pagreitinti jo įvykinimų. 2-ras
su elektra, parodančia mažiafi
Ofisas‘4191 Archer ave. mas
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
sias klaidas.
,
tė, K. Lobikiutė, L Labanaus
Tel. Lafayette 5820
7—9 vakare
Speclalė atyda atkreipiama moky
kas; orkestro vedėju — KrekLIETUVIS DENTISTAS
klos vaikučiam*
ščiunas.
North Side
Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
52 East 107th Street
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
&
1579 Mllvvaukee Avenue
12 po pietų.
Kampu Michigan Ave.
Utarninke, Ketverge, Subatoj
to
&
Tel. Pullman 6950 ir 6377
Nuo 10 ryto lkl 8:30 vakare'
ar
RADIO

CHICAGOJE

WEST

SIDE

ŽŽŽ

DR. R. G. CUPLER

DR. S. A. BRENZA

NAUJIENOS.

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWAR$KIS

DR. A. RAČKUS

VAROMAS.

DR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

t

DR. V. S. NARYAUCKAS

r

DR, A. J. JAVOIŠ

t

A. A. OLIS

DR. S. A. DOWIAT

ADVOKATAS

DR. M. T. STRIKOL

A. L DAVIDONIS, M. D.

,

DR. S. BIEZIS

DR. W. F. KALISZ

ADVOKATAS

106

W.

2161

Adams

W.

22

Rm.

St.

St.

6

iki

9

2117

vak.

DR. H; BARTON

DR. K. NURKAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. DIKSELIS

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS

2221

West

ADVOKATAS

22nd

Street

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

LIETUVIS

DENTISTAS

vai.:

JOSEPH J. 6RISH

DR. G. SERNER

LIETUVIS

AKIŲ

SPECIALISTAS

DR. 6.1. BLOŽIS

2201

STREET

22nd

WEST

M. V. A. ŠIMKUS

DR. A. J. GUSSEN

Rap.

J. P. VVAITCHUS
ADVOKATAS.

, DR.HERZMAN

IŠRINKTA

NAUJA

VALDY

18

”

N.

Dearbom

Street

Marąuette P&rk. — šv. Bar
boros draugija laikė priešmetinį susirinkimų gruodžio 8
Telephone Central 8926
d. Sus-mas buvo labai skait
lingas ir daug svarbų dalykų
nutarta.
ADVOKATAS
Pabaigoje rinkta valdyba
124 North LaSalie Street
1930 metams. Visos atsilankuCHICAGO, ILLINOIS
sios narės labai Borėjo, kad
Nuo 9:30 lkl B vai. rak.
■ocal Office; 1900 8o> Union Ave.
pasiliktų visa pereitų metų
TeL Roosevelt 9719
n,ir. < lkl S vai vak.
vuldyba. Bet del tam tikrų
priežasčių, įvyko permaina ir
dabar 1930 metams valdyba
yra sekanti: pirm. — B. StroAttomey & Counselor at Law doniskienė, vice-pirm. — A.
Paulauskienė, prot. rašt. —
ADVOKATAS
M. Švenciskaitė, fin. rašt. —
3112 South Halated Street J. Gurskaitė, fin. rašt. —
pagelh. — S. Stočkaitė, iid.
Tel. Victory 2394
— B. Alkiniavičienė, iždo glo
bėja — E. Kaniauskienė, ligoChicago, 111.

Tel. Boulevard 7589

at
at

Rooms 928 lr 935
Tel. Franklin 4177

3

KALĖDŲ DOVANOS

F. W, CUERNAUCKAS

F. P. BRADCHULIS

Ciceroj 4847 W. 14«h Street

a

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127

RUSIJOS

4712 S. ASHLAND AVE.

BA.

4
at
ti

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių šklą

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

&

Mes turime didelį pasirinkimų Jewelry| Deimantų,
jp Laikrodžių, Žiedu, Karolių, Gintarų, Sidabrinių Pei
Ti lių, katruos del stokos vietos turime išparduoti Už
® pusę kainos. Nepraleiskite progos.
to
'
So _
__
_
_
9

15
15
to

Jos. F. Budrik Inc.
Tel. Boulevard 4705

Tel. Lafayette 5820

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

at

jj
at
flt

Hemlock

Rea

Gerai Uetuvlams šlnomas per 99
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.
Gydo staigias
Ir chroniškas Ugasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Rsy lr kitokius
elektros pršstslena
Ofisas

ir

Laboratorija

Netoli Morgan Btreėt
1025

WEST

18

STREET

VALANDOS: Nuo 19 — 11 pistų Ji
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.
7691 Tel. ofiso .Canal 2110 Res. So. Phors
2218, arba Randolph 6809.

Boulevard 7689

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D

4

E

4712

N

So.

T

I

8

Ashland

T

A

8

Avenne

Vai.: Nuo 9 ryto 1W S vakarė
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių
1801

3417-21 S. Halsted Street

Panedėly, Seredoj, PėtnyčloJ
Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

South

Ashland

Phone

Cicero

721

Avenne

DR. HELEN M. WISNŪW

Platt Bldg., kamp. 18 8t 8 aukštas
Pastebėkit mano
LIETUVE DENTISTfc
Valandos nuo 0:10 ryto lkl 8:10 vaberedornls nuo 9:80 lkl II V.
X-Ray
rytai Nedėliomis nėra skirtų
2127 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
valandų. Room I.
Valandos: 9-13 A. M. 8-8, 7-9 P, M.
Phoao Otasl 9198
Trečiadlena pagal «utar|ma

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
• Tel. Yards 0994
Reztdnncljoa Tel. Plaza I90ė
VALAJTOO8:
Nedėl. nuo 10 lkl 19 dieną.
Nuo 7 lkl 9 vakara
Nuo 10 lkl 12 dieną,
Nuo 2 Iki 2 po pietų.

Antradienis, Gruod. 17, 1.929

DRAUOAS

'

6

•«wwnw—

“»»«W" KALENDORIAI

GRABORIAI:
dėjo iškilminga suma, kurių
su asiflta atlaikė gerb. pralo
tas kun. M. L. Krušas. Pamo
kslų pasakė gerb. kun. A.
Linkus. Vakare pamokslų pa
sakė gerb. kuij. A. Brička.
Per sumų jrvakdre žmonių
buvo daug. Atlaidai baigsis
šiandie vakare,

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR

JOHNSONS

1930 m. yra nepaprastai
tiems šv“. Kryžiaus ligoninei
gražūs. Siųskite į Lietuvų jį
atsilankyti gruodžio 29 d. 4
dovanų
giminėms. Vieno ka
Llątuvls Graborius
’ Kalėdos jau čia pat, o po vai. po pietų į AVest Sides
Patarriauja laidotu
lendoriaus kaina 25c.
vėse kuopigiausia. Itei
Kalėdų’ ir .gruodžio 29 diena Aušros Vartų parapijos salę..
kale .meldžiu atsišauk
O kas užsako giminėms
Ta pati? “
tuojau. Toje dienoje, kaip
ti, o mano darbu busi
“Draugų” kalendorių jiems
te užganėdinti.
jau žinome, Chicagos sųjun
$1 verčlos tiktai 69c.
siunčiame dovanai.
Tel.
Iš POLITIKOS DIRVOS.
gietės ruošia smagių “bunArba 2510
Taipgi užlaikom įvairiausių
Geriausi IS visų “Ice Skeltai“ visokių
” žaidimo pramogų. Pra
2314 W. 2Srd Place
šaižų dcl vyrų, merginų ir valkų $5.98 zahov^
valk,l ,r mcr’
NEW
YORK,
gr.
16.
—
Ke

Chicago, III.
,. 0 Parapijonas.
moga. įvyksta W. Sidės para Brighton Park. — Praeitų
$7.50 verčlos už ..........................
galėtų.
. *
letas šimtų komunistų sukėlė
pijos salėje, pačiame lietuvių penktadienį 12 vardos tauti
ELEKXRIKOS SETAS dei papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
demonstracijas prieš valdžių
8 legnpikėn. Tiktai ..................................................................
95c. 8C,a®
Simpatiškas —
centre, kuri yra visiems žino nis republikonu kliubas laikė
šeštadienį. Policija demonstra
Taipgi
turim
visokių
gražiausių
papuošalų
dėl
parėdymo
eg
Mandagus —
metinį susirinkimų, H ai ley's
ma ir lengvai pasiekiama.
laitės.
'
ntus išskirstė. Keliolika areš
Geresnis ir Piges
Kad šių sųjungiečių: pramo svetainėje, 2456 W. 38th St.
DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ
į
PRANEŠIMAS- NORTHSAI- tuota.
nis už kitų patar
gų reikia remti, nėra nei kiau- Kliubas susideda iš įvairių tau
DIlfiČLAMS.
navimas.
simo, neš pramogos pelnas ski- tų piliečių, Linksma pastebėriamas šv. Kryžiaus ligoninei įti, kad dalyvavo daug ir lįe■
Čia
gruodžio
18
d.,
7
vai.
kambariui įrengti. Mes žino- tuvių, kurie pasižymėjo išSetas šešių peilių lr vldelčių “Stainless Steel“, kurių nereikia
šveisti.
i
me gerai, kad mūsų ligoninei rinkdami valdybon net tris vakare, parapijos salėje bus
3518 So. Halsted Str.
PAGRABŲ VEDĖJAI
rodoma,
judamieji
paveikslai,
Juodom Kriaunom setas .......................... .................. ....................
$2.98
parama ir labai reikalinga, lietuvius, ko nei viena kita
Didysis Ofisas:
Baltom Kriaunom setas ....................................................... ...........
Gražiausias
Teatras
Chicagoj
kų
tik
LŠ
Lietuvos
atgabenti
$3.48
4605-07 So. Hermitage Avo. tatai remdami gražius sųjun tauta negavo. .
JOHN
DERING
Programas
užims
4
vai.
laiko
UTARNINKE ir SEREDOJ
Tel. Yards 1741 lr 1742
Lietuviai išrinkti: , M. Va
giečių sumanymus tapsime ir
ir
labai
įvairus,
kuris
visus
4414 So. Rockwell Street
Tel. Lafayette 4689
Gruodžio 17 ir 18
SKYRIUS
balas (M. AVaball) vice-pirpatys ligoninės rėmėjais.
4447 So. Fairfield Avenue
“EVIDENCE”
Šį kartų sųjungietės žada mininku, P. Veirgelauskis an užinteresuos ir patenkins. Pa
SKYRIUS
veikslus
rodys
Jonas
K.
Mi1410 So. 49 Ct. Cicero
Dalyvauja garsus artistai. įdomi visiems: vaikams ir au-.
visus žaidėjus pilnai patenkin tru vice-pinnininku ir Ą.
Tel. Cicero f794
Del geriausios rųšlea
lįus,
pats
gamintojas.
Ir komedija “Cold Shivers” gusiems, seniems ir mažiems.,
ti, nes visos kuopos pasižadė Naugžemis sekretorium.
patarnavimo, šaukit
SKYRIUS
, Žemaitis.
GREEN VALLEY
Vitaphone Aktas Tbe Inter8201 Auburn Avenue
Be to lietuviai turi vienų
jo pristatyti gražių dovanų.
PRODUCTS
Tel. Boulevard 3201
view.
Olsells šviežių kiauši
Gi kas nemėgsta gražių ran lietuvių republikonu kliubų,
— Kaimyno sodne, kai šu
niu. sviesto lr sūrią
A. L. R. K. Vitaphone Vodevilio aktai va pririštas, — gudriai atsa
kų išdirbinių? Pas, sųjungietės kuris smarkiai veikia ir net
Wm.
J. Kareiva
šių gabumų netrūksta.
žada pastatyti kandidatų’ į Federacijos 23 skyrius laikys Kalbantieji paveikslai, dai ko Jonukas.
Savininkas
pusmetinį susirinkimų 17 d. nos, muzika,’ pasaulio žinios.
PIGIAUSI A8 LIET. GRABORIU8.
— Kada ir kur geriausias
Be “bunco” žaidimo bus aldermonus 12 vardos.
4644 So. Paulina St.
CHICAGOJE
gruodžio,
Šv.
Mykolo
parap.
Tel. Boulevard 1889 •
Tėmykite “Draugų”. To
‘ Durys atsidaro 1:30 vai. po p. laikas obuolių derliui nuimti!
laimėjimas,
Laidotuvėse
pa dar ir 3 dovanų
svetainėj,
7:30
vai.
vak.
tarnauju
geriausia
liau bus daugiau rašoma apie
— klausia mokytojas gamtos'
lr pigiau negu kiti kurių dabar sųjungietės pla
Kviečiami visų draugijų at
todėl, kad priklau tinų pardavinėdainos serijas, “lietuvių politikų.
pamokoj.
sau prie arabų Iš
stovai skaitlingai susirinkti.
JVAIRŪS KONTRAKTORIAl
Kaimynas.
Visose kuopose graži talka iš
dirbystės.
nPTaia
Bus daug svarbių reikalų svar
T A X O S.
sijudinus ir, reikia tikėtis,
stymui. Taip pat bus renka MODERNIŠKAS TEATRAS
ATLAIDAI.
Norintieji žinoti, kiek kai
kad sėkmės bus gražios. Be
ma nauja valdyba 1930 me3140
So.
Halsted
St.
nuos
jūsų namo ar loto Taxos
lieka tik visoms Sąjungos
tams.
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
už 1928 metų kreipkitės pas
kuopoms su visu smarkumu Bridgeport. —- Pereitų sek
Hardware Co.. dabar perėmė' vigą
UT., SER. ir KETVERGE
• Valdyba.
biro) J savo rankas lr duos visose Slo
madienį
gruodžio
15
d.
Šv.
dar pasiilarbuoti platinant lai
Gruodžio 17, 18, 19
Phone Boulevard 4139
blsnio šakose plrmee klesos patarA. OLSZEWSKĮ
įlkMšisi
mėjimų serijas ir “bunco”
“HIS GLORIOUS NIGHT” 3241 S. Halsted St. 2nd Floor navimą.
Daktarų
- Amerikos Lietuvių
J.’
.
žaidimo tikėtus. Gi visiems
Gilbert. Čia gausite pilnų informacijų
HARDWARE PAINTS
Dr-jos priešmeįtiųis susirinki Dalyvauja John
geraširdžiams ir prijančian-.
Taipgi
komedija
“
Hunting
& WALL PAPER
mas bus penktadieny, gruo
GRABORIUS
džio 27 d., š. m., 8:30 vai. vak. tlie Hunter”.
Palnters * Decorators
Musų patarnavimas
J< 8- Ramanclonla, savininkių
|“Sandaros” svainėje, .3331 NAUJAUSIO I1RADIM0
▼leuomet sąžiningas lr
I. d. ZOLP
3147 So. Halsted Street
nebrangus, nes neturi
STAKENIENĖ
So.
Halsted
St.
VITAPHONE
ORABORIUS
IR
LAIDOTUVIŲ
me išlaidų užlaikymui
• TeL Victory 7881
■ ii
•
Persiskyrė su šiuo pasauliu
VEDĖJAS
įkyrių.
Kalbantieji
Paveikslai
v. rytą. 1929
gruod. 1# d.,
šiame susirinkime skaitys
ml, sulaukus apie 45 metų avi
Savininkas R. Andrellunas
1650 West 46th Street
Nauja, graži k»
Graži Muzika
Dr. Ig. Makaras referatų te
žiaus. Kilo iš Panevėžio Apsk.,
Užlaikau visokių
Naujamiesčio Parap., Degianių
plyčia dykai.
auksinių ir stdarmoje:
“
Carcinoma
on
tbe
Kam paa 4 Oth lr Paulina Sta
Kaimo.
orinių daiktų, VėTel. Blvd. 5108
VEIK DYKAI.
Paliko dideliame nuliudlmo
3307 Auburn Avenue
Namų Statymo Kontraktorius
iPanereas*\
liausios mados raNuliudlmo valandoje
kreipkitės
vyrą Martiną, 2 sunu Bronislo
Statau
įvairiausius namus prieinama
$275
vėliausios
mados
8
tu-*,
f&Z
aio’ P,anW rolių,
vą ir Stanislovą, dukterį Oną
Diskusantals paskirti:
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkaina.
Levitzki, žentą Povilą, 2 se
kai, mandagiai,
gerai
lr pigiau
bų elektrinis Fada Neutrody-j
Taisau laikrodžius
j
1.
Dr.
A.
J.
Bertash
seris Elzbietą ftlakenę ir Oną
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
VJlg
|r muzikos instru 7217 S. CALIFORNIA AVE.
ne radio. Už tų geresnio nė
Kazlauskienę ir gimines.
dykai.
t
,2.
pr,
V.
A
l Šimkus
mentus.
Telefonas Hemiock 5526
Kūnas
pašarvotas,
randasi
ra. Turi puikias slankiojan 2650 West 63rd St. Chicago.
2301 So. Leavitt St.
Graborius ir Balzamuotojas
3. -V.
Ntfryauskas
Laidotuvės įvyks
ketverge
’i
*" >/ ■ ■
' *•
Telefonas HEMLOCK 8884
"Jei laikas leis, bus skaito- čius duris, riešuto medžio kagruod. 19 dieną,
8 vai.' rytą
Mes sutel
Phone Virginia 2054
binėtas ir Ce-Co drūtos tū
Iš nftnų į Aušros Vartų para
ktam manda
.
Ina
ir
antras
referatas.
Dr.
pijos
bažnyčią,
kurioje
atsi

I
gų, draugiška
JOSEPH VILIMAS
bus gedulingos
pamaldos už
patarnavimą.
A. L. Davidonis skaitys te- bos, dynamic spykeris. AtL BRIDGEPORT KNITTING
velionės stelą,
o iŠ ten .bus
Namų Statymo
SHOP
Patarnavimas
nulydėta į .šv. Kazimiero k«- *moje: “ Irtjeet ibn treatment of duosim už $80. Taipgi 3 šmo
▼Įsose
Chica
Kontraktorins
pilies.
tų tikras senoviškas rayon Neriam vilnonius sveterlus — sto
Verocosi-tuit”.
gos dalyse lr
Visi a. a. Anastazijos gimi
4556 So. Rockwell Street
parlor siutas, vertas $350, a? rus Ir plonus, taipgi ir vilnones panprlemlesčuose
nės dr&ugat-ės ir pažįstami esat
'Ve • • •? i « s
. v
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
Grabai
pigiai
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
Diskusanteis
paskirti:
tiduosim už $115; 9x12 Wilton sulig užsakymų naujus sveterlus ir
net už $25
ti laidotuvėse ir suteikti jai,
1.
Dr.
A.
L.
Ynška
paskutinį patarnavimą ir at
OFISAS
kauras, vertas $65, atiduosim nėrinių ir vilnonės materijos dėl Tel. Boulevard 0214
sisveikinimą.
8238 South
2.
Dr.
Jok.
‘
■Kulis
už $25. Riešuto medžio valgo kelnių vyralms ir valkams. AtsllanNuliūdę "liekame:
Halsted St
M. YUSZKA & CO.
LIETUVIS GRARORIUB
kyklt lr įsitlkrinkit musų prekių ge
Vyras,
Sunai,
Duktė,
žentas,
Victory 40883.
Dr.
•
St.
Naikelis
mosios
ir
miegamosios
setas,
rume.
Atdara
kasdien
lr
vakarais.
Ofisas:
PLUMBING & HEATING
Seserys lr Giminės.
St
I
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
4808 S. MARSHF1BLD AVBNUB
Laidotuvėse patarnauja grab.
Toliaus dienotvarkėj rinki venecijiniai veidrodžiai, dai tų.
Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
TeL Boulevard 9377
Butkus, Tel. CanalĖSltil
ju kuogeriausia
4424 So. Rockwell HL
mas valdybos ir komisijų se lios lempos, pietų setas. Tuoj Siunčiam užsakymus J kitus mies
4604 SO PAULINA STREET
tus.
Virginia 1294
kantiems metams.
ateik pamatyti. Privatinė re
F. SELEMONA VIČIUS
Todėl svarbu, kad visi na- zidencija. 8228 Maryland Avė.
604 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
riai atsilankytų susirinkiman. 1-mas Apt. 1 blokas į rytus
Tel.’ Victory 3488
Telefonas Yards 1188
Dr. A. L. Graičūnas, nuo Cottage Grove Avenue.
Sekr. Tel. Stewart 1875.
Tel. Victory 5371

S. D. LACH AWICZ

AR VISI RUOŠIATĖS?

Nunešimai.

Ramova

J. F. EUDEIKIS KOMP.

North Mde. —

J. F. RADZIUS

MILDA

J. S. RAMANGIONIS

A

A. MASALSKIS

A. TA

MARQUETTE JEWEIRY
& RADIO

ANASTAZU

M. ZIZAS

A. PETKUS

i'fr :

/ *•» "f

• '* 1

'

E 7 E R S KI

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosfvclt 7 582

J. Luievičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse. ModerntŠka kop'yfla veltui.

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.
Tel. Victory 1118

MORTGEČIAI-PASKOLOS
--

A. "|" A.

A.

I

UNIVERSAL RESTAURANT

A

IGNACAS KUTIS
mirė gruod. 15, 1929 m. 4:30
vai. ryt 53 metų amžiaus: Ki
lo iš Tauragės Apskričio. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudlmo
moterį Eleną po tėvais Janeliunaltė, dukterį Marcelę, sūnų
Ignacą lr 2 seserį Marijoną
Sirtautienę. Marctjoną Adoma
vičienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1405 So:
50 Avė. Cicero. Laidotuvės ,vyks seredoj. gruodžio 18. IA
namų 8 va.': bus atlydėtas J Av.
Antano bažnyčią, kurioj )vyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bos nu
lydėtas į ftv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti Aiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris. Duktė, Sunūs,
Seserys Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

ANTANAS
BUNSTRUB
mirė gruod. 15. 1929 m. 2 vai.
ryt. 50 metų amžiaus. Kilo Iš
Tauragės Apskričio, Skaudvilės
Par., Pavartės Kaimo. Ameri
koje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime
seserį Karoliną Maurienę. se
sers dukterį Stanislavą brolio
sūnų Juozą, brolienę Aleksan
drą Grigaitienę, o Lietuvoj 2
seserį Anėlę lr Oną.
Kūnas pašarvotas 4836 So.
Paulina. IzUdotirvės įvyks ket
verge gruodžio 19. Iš narni) 8
vai. bus atlydėtas J Sv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J ftv. Kazimiero kapinei.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nu'dudę: '
Sesuo, Seseriet ė. Brolėnas,
Krolienė lr Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab.
Ežerskis. Blvd. 9277
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I John A. Kass i
~
***

(KAZLAUSKAS)

5

Watchmaker And Jeweler

*

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.

y*

Paskola sutelkiama 1 vieną dieną
Perkame real estate kontraktua

Internationl Investment
Corporation

Totf West 31 Street
Arti South Halsted Street

2045 W, 35 ST. &|| !
Geriausia vieta pirkimui Kalėdinių
dovanų; didelis pasirinkimas deimantų ir auksiniu
laikrodėlių.
Kainos yra žemesnės, negu

Chicago, DI.

Kapitalas $500,000 08
8804 SO. KEDZIE AVENUE
TeL Lafayette <738-6714

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

PRIRBNKAM AKINIUS K. NURKAITIS, O. D

Registruotas tųHoineirisias

2-RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

•
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JOHN OUSKA & CO.
3501 West 36th Street

v

