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“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų minti, remia nuollrdllal luu
tallklikaa draugijas, sųjungaa para*
pijąs lr lietuvių kolonljaa "Drama**
dllaugiasl didele katalikų parama BU"

lullooya tart kilnų ai*
tevt&l. — {neiti 1 kelmynu lr J vlluomen, Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasia- Jisaus Širdies vleipatavlmas milijonų klrdyse — tai musų
ulduotla “Draugas" padls Jums tų
apakta tavim o
darbų atliktiUltat,
skaitykite lr putinkite “Draugų.''
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JUGOSLAVIJOJ KARALIAUS IŠKILMES;
RASTA BOMBŲ; AREŠTAVIMAI

Meksikos Valdžia Atsisuka
Prieš Texas Valstybę
CALLES MEKSIKOJ

LAREDO, Tex., gr. 17, —
PARYŽIUS, gr. 18. — Fra-' Buvusis Meksikos prezidentas
nei jos karo ministeris Andreį^-ades -iau ^leksikoj. Kad ap. ,
,
,
saugoti ji nuo areštavimo TeMaginot parlamento pareina-1
"
į
,•
v
ji
xas valstybėje, Mashingtono
lavo skirti 132 milionų dole- ......
administracija jo apsaugai
riij tvirtumoms. Norima tvir- panau<lojo marininkų būrį.
tumomis apjuosti visus Fran- Marininkai jo vagoną saugo
tojos pasienius, kad karo lai- jo ligi pat pasienio,
ku apsisaugoti priešų įsiver
MEKSIKOS VALDŽIA
žimo.
PILNA KERŠTO

METAI-VOL XIV

Telefonas: Roosevelt 7791

t, 1171

B. FRANKLINO ATMINČIAI MUZIEJUS PHILADELPHIJOJ

FRANCUOS TVIRTUMOMS REIKA
LINGA132 MILIONAI DOLERIU

132 MILIONŲ DOL.
TVIRTUMOMS

nori, kad toliau pasilaikytų Ue prlo*
telUkl Jausmai
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŽYDŲ VISUOMENE IR D.
L. K. VYTAUTO KO
MITETAS

KURSTO PRIEŠ LIE
TUVIUS

Endekų laikraštis “DzienKad D. L. K. Vytauto 500 nik AYilenski” senu įpročiu
i mt. sukaktuvių minėjimas yra pradėjo kiršinti valdžių, prieš
karštai remiamas visų Lietu- Vilniaus lietuvius. Girdi, Ro-? v'
įvos gyventojų, liudija ir fak dunės valsčiuj, Lydos apskr.,
tas, kad Lietuvos Vyriausia csų “slaptų lietuvių mokyk
sis Rabinas Šapiro paskelbė lų, kuriose mokytojauja iš
gražų atsišaukimų į žydų vi Kauno prisiųsti agentai.” Pu
suomenę, ragindamas jų dėtis‘bincų lietuvių mokyklos mokij ’
, : «. * ,
•
•
*
(prie Vyr. Vytauto Komiteto niai puolę lenkučius ir juos
šis muziejus vos pradėta statyti* piešte Philadelphia, Pa. Atsieisiąs apie 20,000,000 darbij ir remti juos.
sumušę. Vigoniuos lietuvių,
dolerių.
mokyklos vaikai esu siunčia
Toliau, Vyriausiajame Vy
mi kontroliuoti prie langui
KUNIGAS APŠAUKTAS
tauto Komitete darbuojasi ži
Gen. Escobar buvęs
kur skaitomi lenkiški laikraš
nomas žydų visuomenės vei
Chicagoj
DIDVYRIU
I
čiai. Kargandų sodžiui viii’
kėjas “Idiše Stime” redaktoi*.;*.*.* -a-Paaiški, kad nesenai Chicao
.
.. . nam ūkininkui išdaužyti lam
MONROVIA, Liberija, Va ĮSPĖJA SAUGOTI VAIKUS goj lank4si ge„. Efcohal, pra. nūs, Dr. Rubmšteinas. Šiomis
dienomis Vytauto Fondo Ko- gal ,už
NUO DIFTERIJOS
karų Afrika. —- Kun. Hughes
eitos Meksikoj revoliucijos va- mitete pradėjo darbuotis ir '» , k"k,i ‘“»k5'kl‘“- Letuvr,
iš Sasstown misijos aplinki
Chicagos sveikumo komisio- das.
. . ponia Kamberienė, apie kuri,
7kslil slal>'‘ «
nių žmonių apšauktas didvy
nierius Dr. Kegel skelbia įspė-' Kada pastaroji militarinė
jau buvo spaudoje praneši-' .
riu. Jam visur reiškiama ypa- ..
.,
’
prieš Lenkiją.
“ M. R. M
..
K
m
• , ,
« tėvams saugoti vaikus revoliucija Meksikoj nepavytinga
ka, , pagarba.
.
,Tas. įvyko,
,
„ nuo difterijos (difterito). Jei ko. gen. Escobar su palydo- ma’' Provincijoje įvairiuose
da kunigas nušovė leopard,,
. .
T#is
-r nfe. ,v.et, Vytauto .Komitetuose da-

GOJĘ

įkurs apie desimti žmonių bu-1

,

.

.
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,
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lyvauja ir žydų visuomenes at-

SUSEKTA BUVUSIOJI

gerklėmis, tuojaus kreiptis 1 kam nebuvo žinoma, kur jis į f
J t
SERBIJOS KARALIENĖ
. , .
r
t
stovai.
.
v
gydytojų.
.yra.
Dabar paaiški, kad jis a{j ^ita proga malonu pažymė
Žmonės to žvėries begalo Komisionierius pažvini, kad
PARYŽIUS, gr. 18. — Kabijojo. Nei (vienas jų nedrįso gydytojai vaikams suteikia vyko j Am. J. Valstybes.
!
rfgided
. da vienas vežėjas beširdžiai
jį nušauti. Jie manė, kad tas vaistų uz vienų dolerį. Kasi Gen Escobar sakosi, kad
k J P d
P įmušė gavo
pro
g.
v

5 ,
’
vo sudraskęs. »

SERBŲ KARALIAUS
GIMIMO IŠKILMĖS

MEXICO CITY, gr. 18. —
į
J Meksikos valdžia rodo savo
VIENNA, gr. 18. - Serbų.ker8^ Priea Texas valstybę
karalius Aleksandras, Jugos-Įuž norėjimų areštuoti buvusį
lavijos valdovas, vakar iškil- '.Meksikos prezidentų Calles. ,žvėris raganių apsėstas ir ne-fneturi pinigų, gali su.vaikais jis su Meksika atsisveikinęs ir ! .
.
V Komi ;nanti senutė gailestingumo sė
mingai minėjo savo metines’ K Loredo, Tex., ji atšaukė laimė būt* tam> kad dr^ j| kWis i taiP vadinamas kū- norįs šioj šaly ilgam laikui *
‘
’ Solomo-’8™ vežėjų subarė. Vežėjas
gimimo sukaktuves.
.^o konsulį ir uždarė sienų,
• ■ • ,
St°tlS’
apsigyvenai._________ • no'Sandlerio Kaune, 500 litų.įtada atsisukęs jai botagu smoIšvakaro policija ėmė dar-įPer. kur ff^bJažą prekyba Į’U_•„ananraa^ - n n»n »tlat
izkttrn
DAClfJPI RC TAI i/AC
Y1* viena pirmųjų staro- f® i 8*^4buotis susekti karaliaus ir jo Vo vedama.
’
?
p,€**D
Į RAMYBĖJ*!,, KAS >
kregždžių, — nėra abejo-1 Išmaišė policija. Pasirodė,
Chicagos apylinkėse policinės, kad ir kiti mūsų pramo-p'ad *a gailestingumo sesuo yvaldžios priešus..Vietomis ant!
——
ja nori surasti “ekspertų”
geležinkelių rasta užtaisytos į LAKŪNU PERSKRIDO
ninkai ir pirkliai panorės pa- įra buvusioji Serbijos, karalieATIDARYTA JAPONAMS
• I
DETROIT, Mich., gr. 18. —
.plėšikų, kurs įsikraustė į kelis
sekti šituo gražiu p. Sandle-,nė Natalija, karaliaus Milabombos, gi viena katedroj Ag-; VANDENYNĄ, SUŽEISTU
KUNIGAMS
SEMI

|
namus
ir
pagrobė
ne
tik
piniH
'
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'
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automobilių
garnį.
,zdži jgiragy(lamj jei no Obrenovičiaus žmona.
rame, Kroatijoj.
-------f
ntAinr, imi 11 nnmv, 110 olninTnliT !
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OI _ ...
__ _
i gus, bet ir šiaip visokių bra- nt
NARIJA
.. °jas.x h ,
T> «t»Waty-|
.... • Ine 1 Fundatorių, tai bent į! Kaip žinoma, 1889 metais
Policija išklausinėjo kroatui'
JANEIRO, Brazilija,
dino
Republikonų ■
..
•
'..gintinų daiktų.
|.............
di
”° iš
iS Detroito
vadų Dr. Maeek. Daug įta18- “ Urugvajaus lakūnas
... RcpuUikonų
t
Kūrėju eiles.
J “R.”i(tas karalius pašalintas iš sos-,
J kliubo ir paskelbė, jog aukš- į
TOKYO. — Spalių 17'd.
įto. 1901 m. jis mirė. Tada bu*,’
riamų areštuota.
™aj. Larre-Borges ir francūžas Įeit. Challe, kuriedu iš Is- /lame mieste
nešte atdaryta nauja f Žrticgžudls nesurandamas :
sahe.8 ™ninluj v^osej NAy.A GELEŽINKELIO vusioji karalienė Natalija pe-,’
Tais geležinkeliais, kur ra
s
kunigams
seminariChicagoj
ir
kituose
miestuoviešpatauja
didele veidmainy-.
1LINIJA
nuli A
įėjo Katalikų Bažnyčion ir',
,sta bombos, į Belgradu važia- Pį ani
i°s skrido I*1" Atl«ntikų Japonams
Urugvajų, vandenynų persi ja. įvyko nepaprastos' iškil-' se uoUai į^komas galvažudis bė svaigalų prohibicijos atžyi-j
į paliko Notre Dame de Zion
vo daug įžymiųjų žmonių da
’ krido. Bet Brazilijos pakraš-

lyvauti iškilmėse. Nelaimių ne
ivvko.

Pontifikales

šv.

Mišias Burke> bankų plėSikų

va(las> Wu. Anot jo, kuone visi ,ša- •

. 2—i*—
ir
priverstu nusileisti, atnašavo Tokyo arkivyskupas
knrs praeįto šeštadienio vaka- lies viršininkai
”*"*"*".”7*.**

T

kri?io

1f)

d

atidpn ta seserimi.

Anti-Saloon ' nauja geležinkelio škka Mon-Į
” 1
Orlaivis apsivožė, ir abudu su-/ *iamb°n akyvaizdoj Jo Eks- rP automobiliu važiuodamas Y#08 viršaičiai patys svaiga- kj»kįa|—garniai. Si šaka su
SENATAS IŠSPRENDĖ"
žeistu. Skrido apie 3,500 mai- "Uncijos arkivyskupo Giardi- st Joseph, Mich, nušovė po- lns val'toJa.
”ž prohibicij*! stoties keliais sudaro apie 7
FRANCUOS SKOLŲ
NORI SĄJUNGOS SU
r.
-fvas
guldo.
kilometrus.
Geležinkelio
„utie.
i,
apaštalinio
delegato
Japo]j(.|7ionų
ir
pabėgo.
KLAUSIMĄ
lių.
BRITANIJA
mjai.
Seniau ir jis taip elgęsis ir girnas, kuris buvo atliktas laMONGOLAI TARPUSAParduodami
miesto
šiandie
už tai visuomenę at- bai greit —- pėr vienų mėnesį WASHINGTON, gr. 17. —
Šio j
seminarijoj
japonai ‘
LONDONAS, gr. 18. —;
siprašųs.
ženklai
jaunuoliai bus mokinami
drauge su kitais darbais Senatas pravedė įstatymų,
VIAI KOVOJA
kuNaujas Afganistano emiras,
, Miesto kolektorius Eller
'atsiėjo apie 150 tūkstančių li* kuriuomi patvarkoma Francinigus.
kaip sužinota, darbuojasi su'
paragino
chicagiečius,
kad
jie
f
DEMOKRATAI
PAŠALINO
tų. Ši geležinkelio šaka, išsi-'.P8 karo sk°by atmokėjimas.
8HANGHAI, gr. 17. - VaBritanija padaryti sąjungų.
išlaiko įsigytų 1930 metų mievysčius Rusijos — Vokietijos! Tuo įstatymu patvirtinama kiHEFLINĄ
APSISAUGOTI KLAS\fganistanas reikalingas fina- kai Kinijos valdžia iš Harbisto
ženklus
vežimams,
motoj
tranzitui Pagėgių — Obelių , tuomet .su Francija padaryta
nsinės paramos.
Panešė, jog skaitlingos
TUOTŲ PINIGŲ
riniams
dviračiams
ir
automo!
MONTGOMERY,
Ala.,
gr.
ruože, žymiai ^tobulins šių' sutartis. Francija karo skol
jaunų rusų ir mongolų komuSTUDENTAI LAIMĖJO ',dstų jčgos, vadovaujamos bo-į NE\Y YORK, gr. 18. — Čia biliams. Tie-ženklai jau išd.uo- 18. — Alabama valstybės de- linijų ir sutrumpins kelių 7 Jas mokės per 62 metu ir įslševikų karininkų puola Hai-Slaptosios tarnybos viršinin- dafniįmokratų partija išsprendė už- kilometrais. Dabar iš Pagėgių ,mokės tik pusę to, kiek ištik! drausti senatoriui Heflinui ir j Radviliškį bus tiesiamas ke-;fŲjų turėtų išmokėti.
BUENOS AIRES, ;gr. 18.'lar raie8t*’ Mandžiūrijoj. Mie- kas Straight jiaskelbė visuo
Vakar Chicagos Universite- kitiems tos rūšies demokra- lias.
[ Tai visa pasiųsta prezideū— Argentinos Šalies Univer- 8tų K^ua mongolai, Kinijos ša- menei įspėjimo, kad apyvar
geležinkelio tui patvirtinti.
siteto teisių mokyklos studen- liniukai. Eina kruvina kova
ton paleista klastuotos 100 douŽrelcordnota leaž-liur šinur- tams būti kandidatais iš do 1 Iškilmingame
lerių banknotės. Sako, visuo- 'akamose įvykęs žemes dre- mokratų
mokratu partijos.
nartiios.
šakos atidaryme dalyvavo sutai laimėjo kovų. Tos mokyk
įėjimas.
2,800 KINIEČIŲ BOLŠEVI se miestuose paskleista tų ne
CHICAGO TR APYLINles dekanas atsistatvdino.
Šen. Heflin, būdamas de-1 sisiekimo ministeris p. Vilei
mokretU,ip7«itoį7čz'iden"toiS!s ir K<'la«i"kali’l
KI5S. - Pramatom»» snietikrų pinigų.
KŲ STOVYKLOSE
IS federalio oro biuro pra
“M. R.” gaa įr daug šalčiau. Šian^jg
ANGLIJOS BEDARBIŲ
rinkimais darbavosi repnbli- •cijos atstovai.
neša,
kad
šiandie
Chicaga
ir
{ SHANGHAI, gr. 18. — Ki- REIKALAUS DIDESNIO
Į ryte temperatūra apie 20 hu
ŠELPIMUI
konų pusėje. Tad jis tolesniai
j
apylinkes
palies
šalta
oro
ba

________nijos atstovas Suomijai praSKAIČIAUS NARŪNŲ
negali būtis demokratu ir nau VYTAUTO DIDŽIOJO JU- I psnių.
nga.
Šaltis
tęsis
kelias
dieEONDONAS, gr. 18L —'neša, kad Rusijos sovietų sto-----------|
dotis šios partijos privilegi- Į B1LIEJAUS KOMITETAS
nas.
Britanijos parlamentas paaky- vykiose šiandie laikoma 2,800
WASHINGTON, gr. 17. —
jomis ir parama
Į Šilutėj šiomis dienomis jvyPINIGŲ KURSAS
rė 132,500,000 dolerių bedar- (kiniečių — vyrų, molerų ir Japonų delegatai į Londono;
'ko Klaipėdos krašto lietuvių
GAISRE ŽUVO 4
bių šelpimui.
vaikų. Stovyklos baisiai ne- konferencijų karo laivynų ma
. KENOSHA, Wis., gr. 17. draugijų atstovų susirinkimas,
Lietuvos 109 litų . $10.09
MOTERYS
svarios.
žinimo reikale pranešė, kad
— Šiandie anksti ryte Wisco- kuriame buvo nutarta įsteigti
Britanijos 1 sv. sterl. 4.831
busimoj konferencijoj nebūsią BALTIMORE, Md., gr. 18. nsin Oxygen-Hydrogen Co. į- Vytauto Didžiojo jubiliejaus Francijos 100 frankų 3.93
AVASHINGTON, gr. 18. —
Arti Dundee ant Aurora, kalbos apie didžiųjų karo lai- (— Popergalių sortavimo į- staigoj įvyko du sprogimu. komitetų. Į komitetų (išrinkti; Belgijos 100 belgų
Ambasadorius Meksikai Mor13.98
row paskelbė savo kanditarų į Elgin and Fox River elektri vų panaikinimų. Jie reikalaus J staigose kilo gaisras. Žuvo ke- Vienas žmogus žuvo.
p. p. Lebartas, Tarulis, ListaItalijos 100 lirų
5.23
Henatorius iš New Jersey val nio geležinkelio susikūlė du valstybėms įsigyti daugiau | turįęs tuo laiku dirbusios monderis, Salminas ir Augustai- Šveicarijos 100 frankų 19.38
narūnų (submarinų).
terys.
karu. 44 asmenys sužeista.
stybės.
“M. R.” Vokietijos 100 markių 23.911
PLATINKITE “DRAUGĄ” tis.
ty bnvo

1
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DRAUGAS

DRAUGAS n

PAKRAŠČIAMS SAUGOTI.
narna. Religijos pamokos suvalstybintose gim
nazijose anaiptol neužtikrins jaunosios kar
TT- ka*dl*u. MMhyrua aazmadlenlM
tos religingumo. Juk buvo tikybos pamokos
CUZlN(JMEKh.TO8 KAINA: Matam* — M-M. Pa(Tųsa).
( žiausios teisės reikalauti sau
ir rusų, gimnazijose, o kiek jos davė mūsų
m H«ų — fl.64. Tnm* Mėnesiam* — M.M. Flenan
aeueolui - 74o Europoj* — Matam* >7.M, PuaM Ma
kraštui bedievių inteligentų. Tas pats ateityje Gi negalima ginčyti, jog e- absoliutinės laisvės.
« - M-M, Kopija -tlo.
galės kartotis ir su valstybinėmis mūsų gim- sania krikščioniškosios pasau- Neišmintinga būtų tvirtinti,
Bendradarbiam* lr korespondentam* raitų našių
ma. jei aapraėoma tai padaryti U naprlatundlama tau
nazijomis. Juk čia visa priklausys nuo pėda- ležiūros, kurios kiekvienas, be jog Dievas meno atstovams
•m ui palto lenkių.
ttaCaktono* pruma — nno IlsM Iki 1S:M vai
gogų sąstato. Valstybė neturės tiek galimybės jokios išimties privalo prisilai būtų padaręs išimtį. Priešin
.«ui*u
(nebus pagaliau nei noro) žinoti auklėtojų kyti ir jai pasiduoti. Sulyg gai: juo aukštesnis jojo siekis,
aaeibunu kaino* prudunčlamoa paralkalavua
. ib mini sukančiai dienai priimami iki 0 įsitikinimus ir pažiūras, — kiek tai galėtų šitųja pažiūra visi sutvertie- juo didesnė jojo įtaka, juo la
organizuota visuomenė. Praeities “Saulės” ji dalykai turi vienų bendrų, biau jis privalo garbinti Aukš
pat po piet.
mokyklų nuodėmės čia nieko nepaaiškina, galutinųjį, aukščiausįjį siekį. čiausįjį ir vesti žmones laimės
P r i e š d oJuk juo toliau, juo daugiau visuomenė turės Šis siekis yra tai garbinimas keliu.
DRAUGASi i.
tinkamų pedagogų pasirinkimui. Pagaliau, Viešpaties Dievo ir žmonių rytinis ir prieštikybinis meUTUUANIAR DAILY FRIEND
juk nė viena vyriausybė nėra amžina. Jeigu amžinoji laimė. Šitam siekiui nas» ^ursa^ pagrųžina nuode
Published Daily. Kzcopt Bnnday.
liai vyriausybei ir rūpės tikybos dėstymas pasiekti ir yra visi daiktai su- !in^» W išaukština ir prie jos
oUBBCRIPTIONb: On* Tenr — M-M. Blz Month.
•4.4*. Three Month* — M-M. On* Month — I4e
palaikyti, tai kur garantija, kad jos įpėdi- i tvertu Šitokiomis akinus ir pakaukia, menas, kursai dorų
•urope — One Tear -- *7.M, Blz Month* — |4-t»
epy — .Mo
nei neparups atitinkamai pakeisti patį kons žmogus privalo žiūrėti į visus pastato pavojun žūti, o nedo
advertlalny m *rDHA.UQAB” brln*a beat .aenMa
stitucijos punktų, reikalaujanti tikybų dėsty-1 dalykus ir šiuo tikslu jis pri- rybę iškelia pudangėn — ši
Advertlslny rate* on appttontlon.
toksai menas tampa žmogaus
DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieagi ti. Tie įpėdiniai bus tikrai dėkingi savo pra- valo juos vartoti ir naudotis,
nokėjains už gerų pradžių, mokyklų suvalsty- lyg įrankiu, aukščiausiajam (pražūties šaltinis ir šio delei
binimų, o juk privatinės mokyklos, jei bus šak ir galutinajam siekiui pasiek- -ra neleistinas!
Nemanykite, skaitytojau,
nis įleidę, ne taip lengva bus iškreipti.
|ti. Žemesnis privalo tarnauti
Juo didesnė nuoskauda daroma katalikų aukštesniajam, gamtinis virš- jog tai vien tik lt. K. Bažny-1
visuomenei, kad tik ji viena pastatoma tautos gamtiniajam, laikinasis amži- «ios pažiūra. Ne! Aristotelis,
DAR DEL KATALIKŲ MOKYKLŲ.
posūnių pozicijon, kad paliekamos ramybėje najam.
Plato, Sokiates ii daugelis kikitataučių ir kitatikių įstaigos, o katalikų Šitokiu būdu ir visata (resenovės pagonijos išminčių
Lietuvoje katalikų mokyklos persekio įstaigos paskaitomos tautai ir valstybei pavo- girnas ir neregimasis pasaulis) tvirtina, jog meno tikslas e-i
jamos, suvalstybinamos, arba visai uždarinė
tingiausiomis.
‘pagal Dievo aukščiausios tvė- sus kuo kiečiausiai surištas su
jamos. Tautininkų vyriausybė, matomai, iš
aukščiausiuoju ir galutinuoju
Nusidedamu ir prieš konsitucijų, kurios rimo minties planų sudaro įpamatų katalikybę Lietuvoje nori išgriauti.
žmogaus gyvenimo tikslu; jog
ir senoji ir naujoji redakcija užtikrina pri- stabų vieningumų ir sutartinuDel tokio jų elgesio pasipiktino net ir tie,
menas esųs būdas šitam tiks
Vatinėms mokykloms lygias teises ir valsty(harmonijų). \ra tai di“ltasca”, vienas keturių naujų elektrikinių kariškų laikurie iki šiol jų politikų rėmė. Vienu iš tų
bės paramų.
jdžiausioji tvarka ir pagrindi- lui atsiekti, o jojo veiksmas.
privalųs ne tik nekliudyti,' vių J. A. Valstybių pakraščiams saugoti Pacifike palei Oakyra mums, amerikiečiams labai gerai pažįsta
Šio žygio negali pateisinti kova prieš ”is dorovingumo d&ni.: žmomas kun. dr. F. Kemėšis, Dotnuvos Žemės Ukus su visais savo gabumais bet, priešingai, padėti pasiek-, land, Calif.
krikščionis
demokratus.
Buvę
kr.
dem.
politi

kio Akademijos profesorius. “M. L.” įdėjo jo
ti šitų tikslų.
kos veikėjai veik visi nuėjo arba į kultūros ’’rival° Paduoti šitam distraipsnį, užvardintų “Klaida ar hesusipradarbę, arba į valstybės tarnybą. Rimtai kai- Gausiajam įstatymui. Kiek- Nėra tat ko stebėtis, jei ir dalykus, žiūrėdamas į šlykš- kas, kilti aukštyn, bet turi
tinias”, kuriame sakoma:
bėti apie kr. dem. pavoju šiai tautinei vy- vienas žingsnis, nesuderintas Bažnyčia rūpinasi meno kuri čiausius paveikslus, šokdamas slinkti ištvirkimo bedugnėn ir
“Į beįeinantį madon katalikiškų gimna riaksybei nebegaliam ir tomis kalbomis jokis su 5itu0 i’W'>b prasižen- niais ir griežtai stato reika šlykščiausius šokius ir girdė žlugti.
zijų likvidavimų ir jų valstybinimų negalima rimtas žmogus nebepatikūs.
pia su 8a,utinuolu
siekiu lavimus, kad menas, šita taip damas suerzinančiąją muzikų, Jei mes įsižiūrėsime į pa
žiūrėti teigiamai (prielankiai).
Tad kodėl gi tai daromai Vardan koki,! <Sarbe Dicvui ir laimė Sm°- brangi Dievo dovana, būtų jaunimas veikiai pasiduoda našių menininkų širdies gilu
Visas šis procesas negalima pavadinti iš idealij ar principų taip elgiamasi? Kodėl vy- «“*>! “**»» šitam įsta- suvartota moraliai grožei, ‘t. aistrai, tampa jos vergas, mų, tai pamatysime, jog jųjų
mintingu, doru ir tiesiu. Vaikai įveliami j po riausybė taiko smūgius savo visuomenei? t’™ui P»^inga« veiksmas y. dorybių pagerbti ir prie peranksti pasensta, nustoja Įyodžiai: “nienas privalo būlitikų, į rišimų klausimų kurie šiaip ar taip Kodėl ji dirba sau vis daugiau priešų tarpe ‘““P“ kenksmingas, neišmin jos paskatinti, ir kad iš meno sveikatos, išaikvoja savo vi-Lį laisvas nuo visų žemiškųjų
būtų išmesta visa, kas šitą sus kitus gabumus ir paga suvaržymų”, jog “menas tai
viršija jų kompetencijų. Jie šukurstomi prieš tų, kurie tegali ir teturi būti lojalūs pilie- *’n^as’ 11110 ’mingas
liau atsiduria fizinio ir mo- kilniausis dalykas”, tai tik
savo mokytojus, prieš mokyklos vadovybę,
Todėl ir doro uni teisės dvasinę grožę gadina.
Pagaliau, gyvenimo prityli- ralio skurdo bedugnėje.
prieš pačių įstaigų, kuri juos auklėja.
tai tušti žodžiai, o iš tikrųjų
Jeigu tai nesusipratimas, tai reikia jis iš- lar^ savo
meno žvilgsniu
Procesas kreivas, prie tikslo neinama tie aiškinti. Jeigu tai l)laida — tai reikia jų ati- ^eno gabumai yra tai Die- mas įrodo mums geriausiai, Šiam patvirtinti, pakanka tai savo “laisvuoju menu” jie
'.e '* ‘
siu; keliu. Tad iš esmės čia yra4 demoraliza taisyti ir vengti,.kadi nebepasikartotų.”
įv9 dovana; šio <^ėlęi ir žmo kaip yra kenksmingas neųtsi- atsikreipti gydytojų, ligoni daro tiktai paprasčiausi “biz
nių, bepročių namų, policijos nį”. Savo šlykščiausiais žmo
cija jaunimo ir tos' visuomenės, kuri į tų
Kun. F. Kemėšis teisingai labai aktualiu »us privalo 3U0S vystyti pa- žvelgiąs doros menas.
Kas šiandien taip ištvirki chronikų, teismo aktų: pa nių aistrą išjudinimais jie pa
procesų įveliama.
katalikiškų mokyklų klausimu rašo. Tik, mu- Kftl Dievo nusistatymus. Me
glūdi neginčijama traukia prie savo šlykščių
Daroma esminė ir pagrindinė blėdis ms rodos, be reikalo dar klausia: ar tautinin- nas Nra tai žmogaus veiks na mūsų jaunimą, jei ne taip grinde
tautai ir visuomenei, nes naikinama jos sa liai, uždarinėdami kat. mokyklas daro klaidą mas> kursai turi dideliausios vadinamas “modeminis me-į “laisvejo”, moderninio meno veikalų ne vien jaunuolius,
bet ir paprastai visą publiką:
varankiškos kūrybos ir darbo žadiniai, ap ar tai yra koks nesusipratimas. Aišku, kad įtakos ne vien atskiram žmo nas”, kuris savo pilnus ais- įtaka ir pasėkos,
tros
kurinius,
begėdiškiausius
1
Kaip
kad
smirdančiųjų
pel
ar tai daug mes matome pub
link kuriuos kaupėsi jau nuo seno mūsų tau tautininkai daro klaida, bet toji klaida yra
Li‘t
vmai žmonijai, vi
vaizdus
plačiai
paskleidžia
kių
aplinkėse
žmogus
negali
likos rimtoje operoje, rimtuo
tos energija ir skleidė žiedus kultūra. Suvals- sąmoninga. Tautininkai visiškai tiksliai ka sam jos kultūriniam gyveni
savo
raštuose,
savo
piešiniuoišlikti
sveikas,
taip
lygiai,
se muziejuose, rimtoje muzi
lybinimas čia reiškia subiurokratinimų, atė talikiškas mokyklas uždarinėja. Tai daryti mui; šio delei jisai juo labiau
se,.
tapyboje,
teatruose,
šojo
rasit,
dar
labiau,
supuvukoje? Ar daugelis skaito rim
mimų visuomenei galimybės savaimingo ku juos liepia masoniškųsis jų nusistatymas yra atsakomingas prieš doros
sios
šlykštaus
meno
atmosfe

reikalavimus,
juo
labiau
jis
kiuose
ir
prie
jų
pritaikintotus, kad ir puikiausius roma
riančio darbo.
griauti vislių, kas katalikiška.
ros garais kvėpuodamas žmo nus, apysaka**? Jie atsilieka
privalo
atsižvelgti
viso
žmo-i
je
muzikoje?!
Pasikėsinant ant paties principo privagaus! Taigi jis neturi nė ma-l
Skaitydamas šlykščiausius gus negali išlikti doriniai svei beveik be publikos. Užtatai, įPRITARIA DIKTATŪROS POLITIKAI.
tiškų katalikiškų mokyklų daroma ypač dide
vairos operetės, kafešanta
lė skriauda katalikų visuomenei, kuri negali
Socialistų laikraščio redaktoriui, mato- sybės iniciatyva, kad gavus proga prie gim nai. “moderninių”" šokių sa
nebranginti savo mokslo įstaigų. Atimama
Chieągos socialistų laikraštis džiaugiasi,
tai visuomenei galimybė pritaikinti laisvai kad tautininkų neteisėtoji vyriausybė perse- į mai, nerūpėjo giliau patirti mokyklų uždari nazijų kaip nors prisikabinti ir jas uždaryti. lės, kino kupinai prikimšti!
jėgas auklėjimo darbe. Tuo nusidedamą ir kioja ir uždarinėja privatines katalikų moky nėjimo priežastį, kad teisingai painformavus Streikams panaudojo slaptą organizacijų Pornografiškoji (ištvirkimo)
(“Geležinį Vilką”), kurios skyriai buvo lei literatūra turi didžiausio pa
pačiai tautai bei valstybei, kurios doriniai pa- klas. Esą mokiniai patys pradėję reikalauti, savo skaitytojus.
Streikui Utenos ir Vilkaviškio katalikų džiami kurti visose mokyklose. Apie tai prieš sisekimo!
grindai tuo būdu praktiškai užkvestijonuoja- . kad jų lankomas privatines mokyklas paimtų
(Bus daugiau)
gimnazijose sukelta pačios tautininkų vyriau porų dienų jau esame rašę.
ma (pastatomas buvimo klausimus) ir silpni-Į į savo rankas valdžia.

u

Friedrich von SchiUer.

PARAZITAS.
Arba
Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
(Tųsa)

MENAS IR LAISVĖ.

min’ą). Jis turi kažką ant širdies. Aš
norėčiau, kad jūs'viens kitam pasiaiškintumėt, mano ponai!
SEL. O, ne, ne! Ponas Firmin’as pa
žįsta mane, kaip savo draugų.
N. Ir būkite tikri, kad jis yra taip
pat jūsų draugas. O, kad jūs būtumėt gir
dėję, su kokiu karščiu jis šiandien gynė
jus. Tur būt šitas La, Roche’as vėl..
SEL. Bet kas gi galėjo taip sukelti
prieš mane La. Rocbe’ų?
N. La Roche’as daugiau jau ne mano
žmogus! Aš turiu labai prastų nuomonę
apie jį.
PIRM. Jūs .jį skriaudžiate. Šįryt aš
prieš jį kalbėjau, bet dabar turiu jį ginti.
Sei. Tai visai nereikalinga. Aš ger
biu jį, pažįstu jo gerų širdį, bet taip pat
žinau ir jo ydas. J r gali jis mane vi
sam papaulini apjuodinti, bet tik jumyse
nerastų pasitikėjimo! Jau mūsų ginčai
buigti, nereikia daugiau jokių pasiaiški
nimų.
1J. B. Na, gal malonėsite užimti vie

KAR. Aš labui gerbiu šitų Vardų (I
Cbarllotte’ų). Bet jūs gal noriai apleiuot
savo tetų?
CHAK. Taip, ponas Firmin’ai!
KAR Buvo nepamirštamos dienos,
kurias aš pergyvenau jos namuose. Ten
buvo, mano panelė...
NARB. (į tėvą Firmin’ų). Leiskite
jauniesiems jų pažintį atnaujinti. Na,
ponas Firmin’ai, tai yra Selicour’as’
SEL. (į Firmin’ą). Jš tikrųjų... aš
esu... aš negaliu pasakyti, Jmip aš esu
linksmas, matydamas jus pono von Narbonne namuose.
N. Jūs abu esate vyrai, stengiatės
viens kitam parodyt teisingumą (į Fir tas, mano ponai?

t

paklausysim! Ar neturi ko nauja mums
paklausyti?
KAR. Jei panelei Cbarllotte’ai ne
perdaug bus rūpesnio...
CH. Čia kų tik man patiekė keletą
strofų.
NARB. Gerai! Aš, jiems leidžiant,
tuo tarpu perskaitysiu mūs draugo memoirų.
SEL. Bet mes jus kliudysime, ponas
von Narbonne’e!
NARB. Ne! Aš esu pratęs didžiausiam
triukšme dirbti. O ’čia reiks tik skaityti.
(Eina į kitą pusę kambario ir sėdasi).
SEL. Bet jeijfcu jums maloniau...
NARB. Atsiprašau! Negalima atidė
lioti. Pareiga pirmoj vietoj
P. B. Leiskime jau mes jam, kad jis
taip nori, o mes paklausykime dainų.
(Visi sėdasi. Charllotte’a gale, ponia Bel
mont’o šalia Charllotte’os, Selicour’as
tarpi1 iMinios Belmont’os ir Karoliaus, šu
lui jo — tėvas Firmin’as).
CHAR. Aš manau, melodija bus
N. Taip, tikrai tu neblogai dainuoji— gana gera parinkta.

SEL. (J Karolį Firmin’ų). Jau per
duotas eilėraštis.
KAR. Tikrai?
SEL Jį turi senoji mamytė ir au
toriaus aš jai nenutylėjau. (Ponių Bel
mont’ų patraukia į šalį). Žinote, kų aš
padariau?
P. B. Nai
SEL. Jūs žinote, jaunas Firmin’as ra
šo eilėraščius.
P. B. Kaip! Na!
SEL. Aš ji prašiau, kati jis apsiim
tų būti šio eilėraščio autorium. Jis ap
siėmė.
P. B. Apsiėmė? Tikiu!
SEL. Tik kad jūs mano melo nenu
baustumet!
NARB. Mielu motin, kol kiti svečiai
ateis, raskime kų nors pasikalbėti. Ne
leiskime veltui laiko.
FIRM. Jūs turite įsakyti mums.
KAK. Tai priklausys nuo ponios. ,
CHAK. Ar vis dar jūs mylite muzi
kų, ponas Firmin’ai?

M

P. B. Jo autorius yra čia pat, — aš
jį be akinių galiu matyt.
SEL. (Kalba tyliai poniai Belmont’ai). Neišduokite manęs. (Į Karolį Fir
min’ą). Tai jums tą garbė, mano mielas!
CHAK. Jam! Kaip?
FIRM. Ar tiesa, Karoli? Būtumei
tu.,
SEL. Jis yra autorius.
CHAK. (į savo bobutę). Kaip? Ponas
Firmin’as, butų autorius!
P. B. (garsiai). Taip! (Slaptai). Tik
ro autoriaus nepaminėk...
CHAR. Del ko ne?
P. B. Del tam tikros priežasties, (f
Selicour’ą). Ar jūs mažu malonėsite
Cbarllotte’ai akompanuoti f
SEL Su džiaugsmu.
FIRM. (piktai į savo sūnų). Iš tik
ro, toks greitas darbas. Reikėjo bent ge
rai sukurti.
KAK. Bet, mielas tėveli, pirmiau
išklausykite, o 'paskui spręskite!
CHAK. (dainuoja);
(Bus daugiau)
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PRISIRENGĖ PRIE
> tokiu gerų žmonių.
X Draugystė Šv. FrancišKai pereitų pavasarį mo
KALĖDŲ.
kos Rymietės laikę susirinki
kinių buvo maža, tai Švieti
mų. Valdyboj pasiliko beveik
mo Ministerija pranešė, kad PAVEIKSLAI Iš LIETU i labai nuliūdęs. Manė, kad tos pačios. Suteikė dovanų
P-nas R. Andre
Vienam protestantui, perė
Prof. Kampininkas
Į,žmona nedalaikys žiaurios o- $25.00 gerb. kleb. kun. A.
nuo 1930 metų pradžios mo
VOS.
liunas, savininkas
jusiam j katalikų tikėjimų,
kyklai pašalpos neduosianti.
peraeijos. Bet, ant laimės, ge Skripkni minint jubiliejų, 25
Marąuette JewelŠvedų karalius prikaišioja
Kadangi be Ministerijos para North Side. — šį vakarų ram gydytojui pavyko laimin-įmetu klebonavimo
ry & Radio krau
tardamas:
mos mokykla laikytis negali, Šv. Mykolo parapijos svetai gai operacijų padaryti.
tuvės
prisirengė
— Pakask žemę ir ten rasi
X Gruodžio 15 d. par.
tai mokyklas Laikomas Komi nėje bus rodomi pateikčiai iš
Draugijos
šv.
Petronėlės
salėje N. P. P. Š. mergaičių prie Kalėdinio laiko. Tai yra
protestantus.
tetas
ir mokinių tėvai pasiun Lietuvos.
narės
apgailestauja
savo
pir

— Jūsų didenybe, — atsa
sodalicijos surengta “Arbatė savo krautuvę papildė viso
tė
Ministerijai prašymų, kad
Kas
norite
būti
Lietuvoje
mininkę
ir
linki
jai
greitai
pa

kė baramasis, — pakask kiek
lė” visais žvilgsniais pavyko. kiomis įvairenybėmis, tinkamokyklų suvalstybintų arba per tris valandas ir su savai sveikti.
giliau ir ten rasi katalikus...
Korespondentė parašys dau niohiis kalėdinėms dovanoms.
toliau šelptų. Kol kas šis siais dalyvauti, pamatyti įžy Ponia Ona Taujenienė guli giau.
Jo krautuvė randasi 2650 W.
Prieš karų turtingiausi kraš pie kuriuos žmonės pasakoja, miausias Lietuvos vietas, pi University ligoninėj, 432 So.
X Jau kelinta savaitė, kaip 63 st. Pas p-nų R. Andreliunų
būk tai mergelių, netekusių lis ir ežerus, Kryžių kalnų ir Lincoln st., Room 507. Kattai,
sakoma,
buvo:
Anglija,
randasi įvairių muzikališkų
Ciceroje nesenai įvyko ne
vainikėlių, yra supilti. Šiaip |daug, daug kitų įdomybių,. ros narės gali, lai aplanko sn- serga ponia S. Ivaškevičienė, instrumentų — radios, pianų,
Australija,
Amerika,
Pranculaimingas atsitikimas. Per ne
parke slepias gražaus, sielai prašomi atsilankyti. Prasidės, vo pirmininkę. Raporteris. 8410 So. Justine St. Pasvei
laikrodžių,
apsižiūrėjimų, nuo “uždusin zija, Danija, Kanada, Olandi- malonaus peno.
kus apie pavasarį su duktė-j piano playerių,
7:30
vai.
vakare.
-----------------Šveicarija, Belto” pečio dujų naktį sumigus p®’
rimi žada važiuoti į Lietuvų laikrodėlių, žiedų ir L t.
Miestelio pasigyrimas —
Kvieslys.
RADIO ŽŽŽ.
užtroško visa šeimyna. Be<lie-pl,la‘
pasisvečiuoti.
Visi tie daiktai tinka kalė
viai dabar “pleškina”, kadj Biedniausi. I talija, Graiki- bažnyčia. Jų statė kunig. OSERGA VEIKĖJA.
Town of Lake. — Gruodžio
X Čia vra jaunų berniokų, dinėms dovanoms.
esu reikia žmones šviesti, nes ^a’ Serbija, Bulgarija ir Por- ginskio lėšomis. Tai gražiau
sia Žemaitijoj bažnyčia. Tik
15 d. Šv. Kryžiaus par. mo kurie, turbut, nemokiriami, P-nas Andreliunas prisi
i-ažančiai ir šventųjų paveiks tugalija.
Bridgeport.
—
Ona
Tau

kykla buvo pilna draugijų su nedraudžiami auga, už tai nak deda prie lietuvių viešo vei
Visų biedniausias buvo Ru gaila, kad jinai apleista, rei
lai neprašalina mirties.
jenienė,
draugijos
Šv.
Petro

kalauja remanto.
sirinkimų ir žmonių. Mat buvo timis neduoda žmonėms ra kimo, atsilanko į lietuviškus
Bet, štai, keliom dienom vė sija nors ji yra apdovanota
nėlės
pirm.
šiomis
dienomis
priešmetiniai
susirinkimai, mybės, apie 2, 3 vai. nakties parengimus, remia lietuvių
liau pasisamdęs 24 valandom didesniais turtais negu Ame Miestelis didoka:-., Sari elek
labai
serga.
Turėjo
sunkių
o“algų” mokėjimai, valdybų eidami gatvėmis bliauna visa kulturinius, tautiškus ir lab
trų ir galima tikėtis jog su
Chicagos viešbuty kambarį rika.
peraeijų.
rinkimai. Draugijos gyvos, gerkle, tarsi jie butų miškų daringus darbus. Todėl jis
sąmoningai nusinuodijo neka- Komunistai žadėjo tuos tur laiku plėsis toliau.
“operos” artistai.
M. Šarūnaitis.
Jos vyras Domininkas buvo To\vn of Lake.
1 užsipelno saviškių paramos.
talikas P. Bilinskas. Jis ir ti tus surasti, iškasti ir proleta
kietų buvo nusipirkęs į bedie rams padovanoti. Po dešimts
vių — komunistų “šviesy metų netik tų turtų proletarai
bės” koncertų, bet “jo planų negavo, bet neteko ir tų, ku
niekas negalėjo atmainyti”. riuos buvo susidėję carų lai
Kokios Bilinskui reikėjo, kais: visus komisarai atėmė.
“šviesos”, kuri būt sulaikius Tinginys šeimininkas, kuris
jį nuo saužudybės? Juk Bi nieko neveikia, tik laidžioja
linskas buvo, anot komunistų, pas kaimynus ir ramybęs
jau “susipratęs” ir “apsi drumzdžia, visados būna nus
kuręs, o po visus jo ūkės aruo
švietęs”.
dus vėjai švilpauja.

Prašau

CHICAGOJE

Į Mano Kampelį

Šiandien Lietuvių

ir tinkamų mokytojų. Bet to
liau reikalai ėjo geryn, nes
1919 metų gegužės mėn. mo
Rietavo vidurinės mokyklos kykloj buvo apie 100 moki
nių. Mokykla augo. Ir 1926
apžvalga.
Broliai, sesės, gyvenantieji mt. liet gavo vardų aukštes
Amerikoje! Jau senai Jūs esat niosios komercijos mokyklos.
apleidę Lietuvos žaliuojančius Bet 1927 metai, ypač 1928 ne
laukus, ošiančias girias, arti derliaus metais daug mokinių
mus žmones, bet žinau, Jūsų atitraukė, dėl to teko 5 — 7' į
siela dažnai skrenda į gim klases uždaryti, o pasiliko tiki
tąjį kraštų ir nori ne tik pri vidurinė mokykla (keturkla-1
siminti praeitį, bet žinot ir sė). Mokinių taip sumažėjo
dabartį. Aš kiek galėdamas! (liko apie 60), kad Švietimo
S
nuo šios dienos stengsiuos j Ministerija net ketino pašalpų I
Jūsų norus patenkinti. Kas atimti. Bet pasikeitus aplinky
netikėsit, galėsit parvažiavę bėrus, šiemet turima 91 mo
kinys. O be to, kai užsidarė
patikrinti.
191 <8 metais, dar vokiečiams kaimyninė Šilalės keturklasė
viešpataujant Lietuvoje, a. a. ir Plungės gimnazijų paverdaktaras Girtautas ir dabarti-ltė mokytojų seminarija, tai
nis Švėkšnos prelatas Macijau-* numatomas žymus kandidatų
kas, remiant Rietavo gyvento-! skaičiaus padidėjimas (arti
mams, sudarė dvylikos žmonių >>niausios gimnazijos —• Telšių
komitetų, kuris lapkričio mėn.'ir Klaipėdos už 50 kilometrų).
7 d. Įsteigė progimnazijų. Pra 1 Reikia stebėtis, kad per
P.ZIO.) darbas buvo sunkus, trejus metas mokyklų komitenes nebuvo paruoštų mokinių tas išlaikė susirinktomis au
komis. Tik nuo 1921 metų
pradžios mokytojams algas
PILNAS EGZAMINAS
pradėjo mokėti Švietimo Mi$6.00 TIKTAI $6.00
įnisterija. Bet ūkio reikalai,
SPECIALISTAI
kaip tai: kuras, šviesa, re
TMfl Bonuslminklt.
bet eikit
dm tikrą specialistą, ne paa kokj
montas reikėjo ir toliau ap
<,»pMvrėl| Tikras speclallstAs, ar
rūpinti komitetui.
ba profesorius, neklaus jūsų kas

VALANDA

LIETUVOJE

linns kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lftegaamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką Ir
pinigu*. Daugelis
kitu daktaru
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
11a neturi reikalingo patyrimo, suradymul žmogaus kenksmingumu.
Mano liadto — Scope — Ragg'..
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir mi
stikas bakterlologlikas egsamlnavlmas kraujo atidengs man Juaų
tikras negeroves. Ir Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai lusų sveikata
Ir gyvumas migryi jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Ilgu skilvio, tarnu. Inkstu, odoa.
kraujo, narvų, ilrdlea renmatlsko. kirminų, uždegimo žarnų, allpnų plaučių
arba jeigu turit ko
kia
užsisenėjuslą.
lai kerėjusią,
ebronliką
ligą. kuri nepasidavė
net gabiam
Šeimynos gydytojui,
neatldėlloklt neatėle paa mane.

DR.

J.

E. ZAREMBA

BPECIALI8TA3
Inėjlmas Rūmas lili
JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo Ii ryto Iki
I oo pietų. Vakarais nuo I Iki T
Nedėllomis nuo
ryto lkl 1
po pietų.

tt W.
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Milijonai žmonių klausysis musų tautiškų dainų, muzikos. Užsistatyk ir Tamsta LYGIAI 9 valanda vakare
galingųjų KYW stoti (293.6 metrų arba 1020 kilocykles), o išgirsi gražių dalykų: solo, vyrų dviguba kvartetų
ir t. t.

Daugelis amerikiečių prašė, kad dar bent vienų kartų dainuotų per radio musų garsusis Vargonininkų Cho
ras. Tat, prašymų išpildome. Ši vakarų vargonininkai dainuos: 1) “Kožnas Vienas” - A, Pociaus; 2) “Gele
žinio Vilko Maršas” - St. Šimkaus; 3 “Lietuva brangi” Naujalio; be to giedos Katėdų oiesme “Gul šiandienų
jau ant šieno”. Operos artistas Justas Kudirka dainuos “Kaitink šviesi saulute” ir “Kur bakūže samanota”.
Kalbės L. Šimutis, “Draugo” redaktorius.

Ištikrųjų, džiaugsmas ima,
kai sužinai, kad rietaviškiečiai gyvai mokyklos reikalus
atjaučia. Mokyklos reikalams BEsurengtuose šeimyniniuose va
karėliuose kartais viens kits
aukoja iki 60 litų. O 1921 me
tais Steigiamojo Seimo Pirmi
ninkas ir Valstybės preziden
tas aukojo 3,000 auksinų, Rie
tavo Vartotojų Bendrovė —
1 ,(XX) auksinų (ši bendrovė
mokyklai gausiai aukoja kas
met). Be to, šiemet iš Ipolito
Pnkolniškio, kilusio iš Rietavo
ir
gyvenančio Amerikoje,
gautų 500 litų ir 40 knygų. Jis
pasižadėjo dar aukų parinkti.
Tik džiaugtis reikia, turint

įl

i

Šiuos Koncertus Per Radio Iš KYW Stoties Rengia
9

ii
Bendradarbiaujant

Kaip Tamstai Šie Koncertai Patinka? Rašykite Savo Patėmijimus
“DRAUGO” RADIO SKYRIUI

2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, Illinois
i:

RalStng the Family-

Tnf Main r-ouidn i ynoersiana Pa so ne wa* Perfer.tly Salei

Trečiadienis, druod. 18, 1929
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sekė 1930 IS SĄJUNGIEČIŲ DARBUO pirm. — A. Linkevičienė, nu- lyvauti ir kartu maloniai pri 3259 So. Ilalsted st., pradė
jo dirbti aptiekorius Rakus.
TĖS.
tarimų raštininkė — M. Ju- imti Apskričio atstoves.
valdybos
rinkiniai.

; kuopos reikalus,
mietams

----------------- ~! Valdybon įėjo gana veiklūs
dickienė, fin. rašt. — O. Do
West
Side.
—
Gruodžio
8
brovolskienė, ižd. — p. Siinokas, bendrovės atstovais — nariai, todėl yra vilties, kad
IŠ KENSINGTONO.
d.
įvyko
M.
Sų-gos
55
kuo

navičienė, iždo globėja išrink
B. Buivinas ir J. Žlibinąs, ko kuopos veikimas padvigubės,
Pereitų penktadienį įvyko respondentu — J. Tamašaus nors ir ligšiol kuopa gerai pos piiešmetinis susirinkimas. ta nauja M. Jasnauskienė ir
Roselando Lietuvių. Kliubų kas, knygų -peržiūrėjimui ko gyvavo. Visų valdybų sudaro Smagu žymėti, kad .šis susi tvarkdurė J. Virbiekienė, Žo
ir Draugijų Savitarpinės Pa misija — J. Žlibinąs, J. Šat kone visai nauji, išskiriant rinkimas buvo skaitlingas ir džių, visos valdybos narės jau
iždininkų, būtent pirmininkas gausus gražiais nutarimais. nuo kelių metų yra žinomos
šalpos Susivienijimo priešme- kauskas ir A. Sudintus.
tinis susirinkimas. Narių at Visa valdyba išrinkta ta — K. Savickas, vice-pirm. — Jau ir patys patyrimas rodo. kaipo geriausios darbuotojos.
silankė daug.
pati, kuri šįmet buvo. Ji per Alb. Razmanskas, nut. rašt. kad skaitlingesni susirinki Patikrinti kuopos finansi
Pirmininkas paaiškino, kad šiuos metus dirbo gerai susi- — A. Kizelevičiutė, iždv — V. mai atneša daug daugiau nau nį stove išrinkta komisija iš
Strioga, fin. rašt. — B. Ki- dos pačiai kuopai.
S. Sakaiienės, A. Brazaitierenkant - valdybų, apkalbant vienijimui.
Išklausius kuopos bėgamųjų nės, S. Balčiūnienės. Komisijų
kandidatų tinkamumų, nebūtų Pereitame baliuje nepažįs zelevičius, fin. rašt. pagelb.—
prikaišiojama partijos, kaip tamas prie durų langelio ko Grigaitė, maršalka — B. reikalų, išklausyta keletas gra ir visų kuopos valdybų už
panašiai daroma kaikuriose misijai griebė už pinigų. Ko Nausėda, sporto komisionie- žiu sumanymų. P. Sakalienei kvietė p. S. Balčiūnienė pas
draugijose.
misijos narys suspaudė ran riai: Al. Maustančius, S. Vil pranešus ir plačiau paaiškinus save susirinkti.
Aplikacijų paėmė P. Tarvi- koje pinigus, ir vagis, nega kelis ir V. Strioga, korespon apie artėjantį Moterų Sųjun
Toliau prisiminta apie kuo
gos
naujų
narių
vajų,
vien

na, kaip čia pasakius
dienė.
pos 10 metų gyvavimo sukak
lėdamas visų pinigų atimti, dentus,
v
balsiai
nutarta
rengtis
prie
Valdybon išrinkta: pirm.— nuplėšė pusę penkinės ir pa as.
tuves. Kuomet bus tikrai suži
vajaus.
K. Pašakarnis, pagelb. — P. bėgo. Buvo pareikalauta iš Po valdybos rinkimo sekė
nota, kada kuopa susitvėrė,
Į
vajaus
komisija,
kad
iš

nutarimai
ir
nauji
sumany

Rūta, raštininku — J. Ta bankos, kad išduotų naujų
bus ruošiamas sukaktuvėms
dirbti
planus
išrinktos
kp.
mai.
Nutarta,
kad
visi
kuo

mašauskas, fin. rašt. — V. penkinę. Bankas patarė kreip
minėti vakaras.
’
*
j
pirm.
p.
E.
Labanauskienė,
pos
nariai
eitų
“
in
corpore
Dargis, ižd. — J. Viliūnas, iž tis į AVashington. Tas pada
Prisiminus, kad gruodžio 29
v. .
do globėjai — J. Motuzas, S. ryta. Gauta atsakymas iš Fe- prie šv. Komunijos per Kalė- P- S. Balčiūnienė ir S. Saka-, .
lienė.
Tai
pačiai
komisijai
pa-V
L
,vyk8
“
M,)e kuopo;|,! L S
Pocius ir M. Atkoeiunienė, deral Reserve banko Chiea das. Tam sutvarkyti išrinkta
Cbicagos
Apskričio
priešmetivesta ir organizavimo jaunatrustistai — R. Mikšys, S. goj, kad valdžia atmoka už komisija.
nis susirinkimas, nutarta daPocius ir M. Kirkus, maršal pusę penkinės — $2.50. Sako Beje, turiu pranešti na mečių klausimas. Reikia tikė
kos — A. Klauda ir M. Kalni- antrų penkinės pusę gal kas riams, liurie nebuvo šiam su tis, kad darbščioji komisija
išmainė. Čia buvo pirmas toks sirinkime, linksmų naujienų. savo užduotį pilnai atliks.
Mat pas kai kuriuos kuopos
Buvo pakeltus klausimas,
atsitikimas.
Metinis susirinkimas bus narius jau ankščiau kįlo su kad padidinti narėmis kuopos
svarbus. Jis įvyks sausio 10 manymas — nupirkti kuopos sųjungiečių chorų, nes dabar
d., svetainėje 341 Kensing- vardu radio, kad būt galima randasi gabių naujų narių. Šis
ton Avė. Visi nariai(rės) at- P° susirinkimo pasiklausyti, sumanymas
entuzijastiškai į
Muzikos Lankykite jsilankykite. Atsilankykite ir pašokti ir tam panašiai, o priimtas ir kartu pageidauta,
.tie, kurie norite įsirašyti į Su- svarbiausia — pasiklausyti 'kad choras surengtų savo
duodamų dienraščio “Drau- koncertų, kas, be abejo, įvyks!
sivienijimų.
go” programų per radio. Tų
Eita prio kuopos valdybos skaudus sanariai
Priimama abiejų lyčių.
sumanymų susirinkimas užgy- rinkinio sekantiems metams.
Skaudantis muskulas yra bloga bet
Korespondentas.
sanariai daug blogiau! Bet
rė* ir nutarta įsigyti radio. Kadangi šios kp. vald. susidėjo skaudus
nepasiduok. Užtrink Sloan’s Lini
iš darbščiųjų ir gabių narių ment. Atkartok kas valandą. Sloan’s
Ištikrųjų smagi naujiena.
BRIGHTON PARKO
karštis įkaitins tave kaip saules
Tam tikslui ir komisija iš pasišventusių Sųjungos labui, šviesa. Išvarys skaudėjimą. 35
ŽINUTĖS.
rinkta. Jei ji kreiptųsi prie tatai ir vienbalsiai aklamaci centai.
KRAUTUVES
Naujos mados krautuves rod- kurio nors nario, arba tam ja likosi užgirta ta pati val
dalykui prijaučiančio žmogaus dyba, kurios sųstafas yra
langis fshow window).
Gerai visiems brigbtonpar- prašau neatsisakyti ir paremti toks: Dvasios vadas gerb.
Hemlock 8400
klebonas kun. L. Draugelis, Liniment
'kiečiains žinomas verteivis Jo tų kilnų Vyčių sumanymų.
pirm.-E. Labanauskienė, vice*
Koresp.
nas Deringis, 4414 So. Roek|well st., remontavo savo krauLafayette 3171
' tuvės rodlangi, t. y. išmetė
i senų plieno ir stiklo paprastų
' langų, o įdėjo nauja vario ir
“plate” stiklo. Kas svarbiau' šia, tas langas yra dviejų
aukštų, kokio da Chicagoje
Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudų (In
surance)
geriausiose kompanijose.
nesimato. Langas yra išlanks
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
tytas pagal naujosios mados,
atsiėmimo, valdymo, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
Pilnas rinkinis Kalėdinių kad daugiau prekių sudėjus.
Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai,
testamentai,
įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Tai
daryti
Jonų
Deringį
priLietuviškų ir kitatautiškų
Parduodami
‘Money Orders”.
rekordų ir volelių dėl pi- I vertė jo biznio padidėjimas.
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Planus tvarkė ir darbų atliko
tanų.
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenki jų per paštų ir per telegramų.
visiems gerai žinomas konSkolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgečių; parduodami pirmi morgečiai;
perkami kontraktai- ir antri ir pirmi morgečiai.
Iraktorius Juozas K. EncheParduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
ns.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
Kaimynas.
dėti pinigai atneša gražų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.

Malonu rašyti apie šios kuo
pOS 1!'Į-ražių darbuotę, nes iš
tikrųjų čia visuomet pasireiš
kia graži jauki seseriška mei
lė narių tarpe. Susirinkimuo
se visuomet linksma maloni
šypsena visas lydi, kad. bai
gus susirinkimų nenorima nei
skirstytis.

Del Kalėdų

į

SLOAN’S

2536-40 W, 63 STREET

4177-83 ARCHER AVĖ,

VVAITCHES BROLIU RAŠTINĖJE

IIS VYČIŲ 5 KP. VEIKIMO

North Side. — Lietuvos VyĮčių 5 kuopos įvyko pusmeti
nis susirinkimas 13 d. gruodžio, parapijos mokyklos kam
[bary, 8 vai. vak.

52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Avė. Tel. Pull. 5950
Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

Siunčiame per paštą. COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

X Justino Kulio aptiekoj,

Bea Van 580-Sth Avenue, New York

LIETIIVIIJ VALANDA
KAS

KEBELI1IENI
Iš Stoties

W. C. F. L. 1230 Kilocycles
Nuo 1 iki 2 ix> pietų

1

Kas Ketvertą
Iš Stoties

11

W. H. F. C. 1420 Kilocycles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
Šiuos Programus Rengia

JO!

5. F. BUDRIK, Ine.

3417-■ 21 So. Halsted Street
,------------------

Telefonas Boulevard 4705 . .

-

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, }>e tamstų paramos nebūtume
išsidirbę taip dideli ir gražų .biznį. Bet
ačiū tamstų pritarimui. Šiandie mes turim
didžiausių ir gražiausių auksinių, deimontinių bei sidabrinių daiktų krautuvę Ci
cerone, netik lietuviams yra garbė turė
ti didesnių biznierių savo tarpe, bet ir
svetimtaučiai gėrėjas 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 mandagi) pa
tarnavimų. Mes parduodam daiktus tik tuos, kurie
yra geros vertės ir pilnai garantuojami, kaip tai
Elgin. Ilamilton, Illinois ir kitų gerų išdirbysčių lai
krodėlių ir kitokių daiktų. Kainos musų krautuvėj yru labai populeriškos ir visiems prieinamos.

4930 WEST 14-th STREET
Cicero, Illinois

A
1

bėgamuosius

Waitches Bros. Corp.

PATS SKAITYK IR KITUS
PARAGINK SKAITYTI
“DRAUGAI

Ta pati.

|i

Peoples
FurnitureCo

P-nas Bakas yra patyręs uptiekorius, dirbęs ir gyvenęs
pastaruoju laiku Marąuette
Parke.

Taigi, valio! Moterų Sų-gos 10 PIECE COSMETIC
55 kuopos graži vienybė. Va
SĖT $1.97
Thls Is a Famous Vlvanl Sėt and Inlio- visai kuopos valdybai! cludes tace powder. $1.00; Rougt, 75c.
.
Tlssue Cream $1.00, Depllatory $1.40,
Lai Nauji Metai atneša jums ! Faclal Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00,
j
Toilet AVater $1.25. Perfume $$.76. Brll75c. Skln Whitener 75e.
Totai
dar didesnių sėkmių ir riša llantlne
Value $12.00. Speclal prlce, $1.»7 for all
dar tvirtesniu seseriškos mei ten pleces to lntroduce thla line.
Vardas .................................
lės ryšiu.
Adresas .................................

i

Apsvarsčius

,

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.

TUBBY

Preparedness.

n

Trečiadienis, Gruod. IŠ, 1929
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Kaikurio? Į gaivių rūpinasi

savo priete- ***. Tst Midoay biii
pasiliko senosios, kitos darink liais, katrie pirko tikietus dėl Į
Inilzriuiūlm jShntintroi
tų naujos. Pirm. pasiliko A. laikrodėlio.
Širdingai np.iSn.nn
prašome I
Telefonas Boulevard 1119
Ofiso Tel. Victory 3487
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2174
nuuskienė — smarkiausios dar Nausėdienė, vice-pirm. — B. visus atsilankyti j p. Jono
‘BUNCO P ARTY”.
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Teltf.
Canal
1713-0241
buotojos. Neatsilieka jaunas Naugžemienė ir B. Bitautienė. Dymbelio svetainę, gruodžio
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllal*
Ofiso Valandos; 9 Iki II, 1 Iki I
Bridgeport. — Šv. Kai. A. Vardauskas ir daugelis ki Nauja nutarimu rašt. — O. 22 d.
Ir Ketvcrgats vakare
dieną. Ir «:30 Iki 9:19 vakare
Draugija
dedu
daug
pastan

Alei iunienė, finansų rašt. —
3133 8. HALSTED STREET
Akademijos Rėmėjų 2 sky tų.
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
gų
gerai
vakarienei,
gra

M.
Gurinskaitė.
Sekleckienė
rtea. tel. Van Buren BUSI
rius šį vakari), turi “Bunco Taigi nepamirškit atsilan4504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 4<th Street
Chicago. IU.
palty” Šv. Jurgio parap, sa kyti skaitlingai, o busite pa- liko iždin., M. Tamanauskienė žioms prakalboms ir progra
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 po
ir J. Kanušienė — iždo globė mai suruošti. Po to bus duota )
tenkinti visu kuo.
lėj, ant antrų lubų.
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
dovana kožnam vienam, kas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventadieniais pagal sutarimą.
jomis.
Remėja.
Nuoširdžiai kviečiami skait
Susirinkimas išreiškė pa kų laimės.
Saite 809
1579 Mllwaukee Avė.
lingai susirinkti i šių, gražių
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 4744
Tel. Brunsirtok 9414
Pelno
draugija
iš
to
nesiti

Republlc 8444
dėkų
gerb.
pirm.
A.
Nausėdie

REMtJŲ
DARBUOTĖ.
pramogėlę. Tikietai pigūs, tik
Valandos;
nuo
S
Iki
7:19
vaL
vak
Ofisas
2403
W.
63
Street
ki,
tik
kad
svečius
patenkinus.
nei už sėkmingų pirmininka35c. Dovanų laimėjimui bus
i kasdien. Nedėllomla nuo 1 iki I vai
Kertė So. Wostern Avenae
Bridgeport.
—
Šv.
Kazimievinių
praeity
ir
už
nfeatsisaky,0
jei
koks
pelnas
bus
praneputi*,
Tel. Prospect 1021
daug ir labai gra'žių, ypač
Šime
per
“
Draugo
”
.
Rezidencija
>369 So. Leavltt St
bus uuksinis laikrodėlis, kurį ro Akademijos Rėmėjų Dr-jos mų darbuotis ir toliau. Jei
GYDYTOJAS.
Tel. Canal 3339
Valdyba.
’
ofiso
Tel.
Canal
211*
2
skyriaus
įvyko
priešmetinis
šiandien
2
skyrius
taip
skaiCHIRURGAS
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
▼.
V.
dovanojo p. B. Naugžemienė.
Namų Tel. Lafayette 999a
Nedelioj
pagal
susitarimą
IR OBSTETRIKAS
Beje, da bus duodama ir ar susirinkimas, gruodžio 6 d., tlingai išaugo, tai tik dėka
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
Šv. Jurgio parapijos kamba gabiai pirm. A. Nausėdienei,
PRANEŠIMAS
>
batėlė su užkandžiais.
vyrų, moterų Ir valkų
Ofiso Tel. Vieton 489*
kurį savo nepaprastai malo
Reikia žinoti, kad jei rėmė ry.
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
DARO OPERACIJAS
OFISAS
jos kų daro, visuomet publika Šis susirinkimas buvo nepa niu būdu energija pasišven
Ligonius priima kasdieną nno
1900 S. HALSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
esti pilnai patenkinta ir pa prastai skaitlingas. Perskai- timu išugdė skyrių taip skait atidarė
pietų Iki 8 vai. vakaro.
antrą, ofisą (su Dr. Laurai- .
NAMAI:
Nedėllomla ir seredomls tik
vaišinta, ir dovanų nestinga. čius protokolų, seka raportas. lingu, darbštų, susiklausanti, čiu — ’'iršuj Belskio-Rakščlo aptie- l
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Žinome gerai, kad 2 skyrius iš Labdarių Seimo, įvykusio, Nes kur sutikimas, vienybė, Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. Į
Ofisas ir Laboratorija
Valkų ir visų chroniškų ligų
Prospect 1930.
vienas darbščiausių, nes jis lapkr. 24 d. Raportuoja p. J. j ten ir galybė.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj: . *.alandoe; pne* pietus pagal sutarti
Ir X-RAY
Halstel St. Chicago
Taigi, lai gyvuoja musų 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo ' Namuose 2-4 po piet, ofise t-S v. v Ofisas 3102artiSo. Slst
turi energingas nares, kurios Kanušienė.
Street
2130 WEST 22nd STREET
C iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 820
Raportas iš bazaro, kuris j- gerb. pirm. ilgiausius metus. Rez. 6841 S. Albany Avė. Tel. Pros
dirba tikru pasišventimu, kaip
CHICAGO
VALANDOS:
1—3
po
piet.
pect 1S30. Nedėtomis tik pagal su
Nare.
vyko
lapkr.
24
<k,
Šv.
Kazi

Tel.
Hemlock
*161
7-8
vak.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
tai pp. Naugžemienė ir Tamatartį.
10-1*.
miero Vienuolyne. Raportuoja
Tel. Lafayette 679*
Town of Lake. — Draugija
B.
Naugžemienė,
TamanausO OKA 1 AJ
Tel. Wentworth 3000
OFISAI:
kienė ir Bakienė, kad 2 sky Nekalto Prasidėjimo Panelės
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1446 S. 49 Ct
2924 Washlngton
Rez.
Tel.
Stewart
8191
10-12, 2-4, 7-9
12-*. 4-4. Blvd.
3436 Weet 69 Street
riaus pasidarbavimu padary švenčiausios moterų ir merTel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki * vak.
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. t—9
ta pelno apie $400.00.
v. v. Nedėlioj susltarua
Office; 4459 S. California Avė.
Raportas iš “bunco party”,
\ ADVOKATAS
Gydytojas ir Chirurgas
Nedėlioję pagal sutarti
kuri rengiama gruodžio 18
Gydytojas Ir Chirurgas
11 So. La Šalie St., Ito-otn 1701
PRANEŠIMAS.
6558 SO. HALSTED STREET
Tel. Randoliik 0331-0332 Vai. 9-6 d., Šv. Jurgio mokyklos kam
REZIDENCIJA
Vakarais
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
9241 SO. HALSTED STREET
bary, ant 2 Tūlių. Raportuoja Labai skanus lašiniai, dešros Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Susitarus
Tel. Cicero 2888
Tel. Victory 0562
ir palingvicai iš Lietuvos
4910 So. Miehigan Avenue
p. B. Naugžemienė, kad vis
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
PėtnyČlos
Tel. Kenwood 5107
Pbone Armitage 2822
kas gerai vyksta.
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6919
X — Spinduliai
Geriausios rūšies Birutės
Visos veik rėmėjos žadėjo saldainiai ir didelis pasirinki
Ofisas 2201 West 2Snd Street
Vai.:
nuo
9
iki
11
vai.
ryte;
JOHN B. BORDEN duoti daugiau dovanų laimė
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 41S*
i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
mas Gintaro karolių, špilkų,
Rezidencija: 6649 So. 14aplewood
3444 SO. HALSTED STREET
1145 MILWAUKEE AVENUE
jimui.
(John Baydzlunas Borden)
Avenua
Tei. Republio 784*
šventadienio
ir
ketvirtadienio
brasletų, auskarų ir kitokių Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Valandos 1 — 1 & 7 — 8 v. y.
•
Kalbėta
kas
link
naujų
na

pietų
tr
6
Iki
8
vai.
vakare
Seredos
vakare
uždaryta
ADVOKATAS
Nedėlioj: 18 — 18 ryto
dalykėlių.
Nedėlioj pagal sutarti
Rea. 3201 S. WALLACE STREET
rių.
Ir
vėl
darbšti
rėmėja
M.
105 W. Adams St. Rm. 2117
Taipgi užlaikau saldaus
OPTEMITRISTAI
Tanianauskicnė prirašė net
Telephoae Randolph 9797
medaus,
labai
gppįžiu grybų
Tel. Victory 6279
DENTISTAI Tel. Canal *257 Rea Prospect 498*
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. i penkias nares: M. Doinikiene,
Tel. Lafayette 3315
E. Kaminskį, J. Macį, A. Ma ir strimelių — žuvelių.
Telephone Roosevelt 9090
Krautuvė
atdara
iki
9
vai.
O Iki 9 ryte Tel. Kepnb. 9909 žeikų, J. Gaudžių. Prisirašė ir
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
as ir Chirurgas
DENTISTAS
i J. Zaksis. Viso prisirašė še vakaro. 1 s t 1 - v t
,
.
‘
i
Examin09ju akis ir prirenku akinius
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
1*11 SOUTH HALSTED ST.
šios naujos narės. Nepasiduo Nedėlioms iki 4 po pietų.
2045
WEST
35th
ST.
Tel. Blvd. 9459
Visus
kviečiu
atsilankyti
Rezidencija
6600 S. Arteslan Ava
kit ir kitos narės M. TanianauNuo 9 Iš ryto iki 6 vai. vakare
Valandoe. 11 ryto iki S po pietų
Vai.; 9-12 prieš piet: 8-8:80 v. v.
LIETUVIS ADVOKATAS
* iki 8:86 vakare
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
skienei. Visos turime subrusV. M. STULPINAS
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. Lafalette 4484
3265
S.
Ijtalsted
Street
ti, kad kuodaugiausia prirašy 3255 So. Halsted Street
2221 West 22nd Street
Vai.: 12-3 vai. kasdien
Valandos
Nedėlioj 10-12
ti, nes vajus jau baigiasi. Jis
Chicago, III.
Arti Leavitt Street
2-ras Ofisas <191 Archer avė.
Office Boulevard 7941
tęsis, tik iki Naujų Metų. Yra
Tei. Victory 6122
Telefonas Canal 2552
Tel. Lafkyette 5820
Perkėlė savo ofisą po numeriu
narių, kurios da mažai sura
=Į
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
do naujų narių, arba nei vie
4729 S. Ashland Avė.
kare. Seredsmis ir Pėtnyeionos neatvedė.
SPECUAUSTAS
rnis nuo 9 iki 6.
9646 80. Ashland Avenua
Malonu prisiminti, kad 2
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Ant Zaleskio Aptiekos
▼at: ryto nuo 19—18 nuo 8—4 pu
skyrius smarkiai dirba. Lai
pietą: 7—8:88 vakare
mingas iis turėdamas tokias
Tai. Canal 822*
Nedėliomis 19 Iki 1*
TELEFONAS MIDWAY *889
energingas rėmėjas. Ikišiol
(Juozas J. Grišius)
GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS,
Palengvins akių įtempimą
kurte
skyrius buvo visur pirmutinis.
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
FOUNTAIN
PENS
‘
KALENDORIAIS.
ADVOKATAS
DENT18TA8
Tai. Boulevard 1401
Manau, kad ir toliau pasiliks
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotugintarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne galima
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
••>31 S. Ashland Avė. (2 lubos) tokis. Tikiu, kad rengiama
sau kreivas akio, nulmu cataractua
gauti šiuos;
(Kampan Leavltt St)
Telef. Boulevard 2809
Atitaieau trumpą regystę ir tolimą
“
Bunco
”
pilnai
pavyks.
RESIDENCIJA:
▼alandoe* Nuo t Iki II ryto
regystų.
VYRAMS:
MOTERIMS:
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
4615 So. Rockwell Street
nuo 1 Hrt 8 vakaro_______
Baigiant susirinkimų, buvo
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
6.
Cigamyeios
1.
Karoliai
Telef Republlc 972*
3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
2 Branzalietai
7. Pypkės.
mas su elektra, parodančia mažiau
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
sias klaidas.
8. Plunksnakočiui
3. Špilkos
7—9 vakaro
9. Kolionikai
4. Auskarai
Specialė atyda atkreipiama moky
LIETUVIS DENTIST AS
klos vaikučiams
10. Rėmai Paveikslams.
5. Agrafos
ADVOKATAS.
North Side
Valandos nuo 10 ryto Iki S va
Taipgi
kitų
dalykėlių
gintarinių
ir
ne
gintarinių.
52 East 107th Street
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
1579 Mflwaukee Avenue
Lietuvos saldainius-kendės galite gauti gražiau
12 po pietų.
Kampu Miehigan Avė.
Utaminke, Ketverge, Subatoj
siose dėžutėse tinkamose teikimui kalėdinių dovanų
Tel. Pullman 6959 Ir 6377
Nuo 10 ryto Iki 8:86 vakare
bei šiaip pasipirkiniui.
Cieeroj 4847 W. I4th Street Gerai lietuviams žinomas por 19
Miesto Ofise Pagal Sutartį:
Kalėdinių atviručių s.u pasveikinimais bei lin
Tel.
Boulevard
7589
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
127 N. Dearborn Street
Nuo 10 ryto iki 8 vakare
rurgas Ir akušeris.
kėjimais anglų ir lietuvių kalbose. Taipgi įvairių
Rooms 928 ir 936
laiškų su aprašymais.
Gydo stalgias
Ir chroniškas 11Tei. Franklin 4177
Tel. Lafayette 5820
gnsvyrų, moterų ir valkų pagal nau
Platus
pasirinkimas
sieninių
kalendorių
su
Lie

A food for pro
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
tuvos Vaizdais — tinkami siųsti Lietuvon arba sau
Telephone Central 8926
elektros prietaisus
tein; a food for
pasilaikyti.
Pritaikyme
akinių
dol
visokių
aklą
mineral salts;
DENTTSTAS X-RAY
Ofisas ir Laboratorija
Turime šimtus skirtingų turinių knygij: apysa
for calcium and
Netoli Morgan Btreot
4193 Archer Avenue
kų, žodynų, teatralių, muzikalių ir tt.
phosphorus; all
Rez. Tel. Lafayette 4365
Didelis pasirinkimas Parker Eountain Pens,
1025
OPTOMETRISTAS
the essential
eleplunksnos
gražios,
labai
geros
išdirbystės.
Parduodam
A
184 North LaSalle Street
VALANDOS: Nuo 19 — 1* pietų N
piginu, negu kitose sankrovose.
ments for health
CHICAGO, ILLINOIS
Boulevard 7889
nuo I Iki 7:90 vai. vakare.
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Hemlock 7191 Tel. ofiso Canal 8119 Ros. 8o. Ikon
Gyvenantiems
toliau
nuo
Chicagos
siunčiam
gin

and
strength
are
Office: 1909 So. Union Ava
2238, arba Randolph <899.
tarų ir knygų katalogų kalėdinių prezentų pasirin
Tel Roosevelt 8719
found i n good
r.i mm e iki e vsl vak
kimui. Gyvenantieji Cbicagoje ir artimose Chicagos
cheese. And all
apielinkėse nuoširdžiai kviečiami atsilankyti asme
DENTI6TA S
the essential ele
niškai tikslesniam pasirinkimui įvairiausių kalėdinių
4712 So. Ashland Avenue
mentą of good
prekių. Lauksime.
Gydytojas ir Chirurgas
▼ai.:
Nuo 9 ryto IU • vakare
cheese are found
Musų sankrova atidara iki Kalėdų kasdien nuo
Attorney & Counselor ut Law
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėklieniais nuo 10
in Kraft Cheese.
nespėrias tyrimo aklų fr pritaikymo
Phone Cicero 711
akinių
vai. ryto iki 7 valandai vakare.
Tel. Yards 0994
ADVOKATAS
1801 South Ashland Avenue

SV. K. AKAD. RĖMĖJU DARBUOTE

renkama valdyba.

DR. R. G. CUPLER

DR. S. A. BRENZA

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. K0WARSKIS

DR. A. RAUKUS

įpo

OR. A. L YUŠKA

DR. M. T. STR1K0L

DR. A. A. RŪTH

DR. V. S. NARYAUGKAS

A. A. OLIS

BRIDGEPORTAS

OR. H. BARTON

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. OOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. W. F. KALISZ

DR. A. J. BERTASH

DR. 6. SERNER

DR. K. NURKAITIS

BR.

J* ŪSELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

- JOHN KUCHINSKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. VEZEUS

LIETUVIS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ
PREZENTŲ

JOSEPH J. GRISH

LIETUVIS

DBNTI8TAS

AKIŲ

SPECIALISTAS

DR. G. I. BLOŽIS

2201

WEST

22nd

STREET

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. A. J. GUSSEN

J. P. WAITCHUS

OR. HERZMAN
IS

4712 S.

25 METŲ PATYRIMO

F. W, CHERNAUGKAS

RUSIJOS

ASHLAND AVI.

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

ADVOKATAS

WEST

18

STREET

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. MAURIGE KAHN

F. P. BRADCHULIS

3112 South Halsted Street

kraft<K»cheese

Tel. Victory 2394
Chicago, III.

KRAFT-PHEN1X
CHEESE COMPANY

'

KNYGYNAS “LIETUVA”

3210 3. HALSTTD ST., Chicago, IU., Tel. Victory 1266

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg., kamp. 18 St. I aukštas
Pa^ebėklt mano Iškabas
LIETUVE DENTI8TĖ
Valandos nuo 8:8* ryto *kl 8:88 vanerudomis nno 8:1* Iki II v.
x-Ray
ryto. Nedėliomis nėr* skirtų
2187 8. CICERO, AV. CICERO. ILL.
valandų. Room 8.
Valandos: 9-13 A. M. 8-1, 7-9 P. M.
Phone Canal 119*
Trečladlena pagal sutarta*

Rezidencijos Tel. Plans 8899

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 1* dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 19 dieną.
Njo 9 Iki 8 po pietų.

————
1—

ll.Hg.ll... ..Uq.l<ll,„.«IZ.IIl.

I

lipt.

DRAUGAS

*
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Trečiadienis, Gruod. 18, 1929

J?

toto

GRABORIAI:

C H VC A G O J E

S. D. LACHAWICZ

NETIKĖTAS PAGERBIMAS dėję širdingų linkėjimų, Bart

Roosevelt 2515
Arba 2516

|

2314 W. 23rd Tlace
Chicago, UI.

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

A. TA.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Ave.

VEDĖJAS

Tel. Yards 1741 ir 1742

So.

4447

SKYRIUS
Fairfield

1650 West 46th Street
Avenue

Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5503
Nuliudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiBkai, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero ?794
SKYRIUS
S201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėse
patarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16dirbystės.
OF.’SAS
668 VVest 18 St.
Tel.
Canal
8174
SKYRIUS:
8238
So. Halsted 8treet
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

BUTKUS
f
|
'

.,
į

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

F10 West 18th Street
Canal

3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUa
Ofisas:
liti 8. MARSHFIELD AVENUA
Tel. Boulevard 927 7

'
|
!
I

Persiskyrė su Šiuo pasauliu
gruod. 16 d., 7:30 v. rytą, 1929
m., sulaukus apie 45 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio Apsk.,
Naujamiesčio I’arap., Degianių
Kaimo.
Paliko dideliame nuliudime
vyrą Martiną, 2 sunu Bronislo
vą Ir Stanislovą, dukterį Oną
Lewitzki, žentą Povilą, 2 se
seris Elzbietą šlakienę ir Ag
niešką Kazlauskienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas,
randasi
2301 So. Leavitt St.
Laidotuvės jvyks
ketverge
gruod. 19 dieną,
8 vai. rytą
iš nSlm,ų į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią,
kurioje atsi
bus gedulingos
pamaldos už
velionės sielą,
o iš ten bus
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.
Visi a. a. Anastazijos gimi
nės draugai-ės ir pažįstami esat
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai
paskutinį patarnavimą fr at
sisveikinimą.
Nuliūdę liekame;
Vyras, Sunai, Duktė, žentas
Seserys Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Butkus, Tel. Canal 3161

A. MASALSKIS
•

GRABORIUS

Masu patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui
ak yrių.

METINĖS SUKAKTUVĖS

3307 Auburn Avenue

Graborius ir Balzamuotojas

Patarnavimas
visose
Chica
gos dalyse ir
priemiesčuose
Grabai
pigiai
net už $25
OFISAS
82X8 South
Halsted St.
Vlctory 408888
Rf»ckwell

12»«

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAT .8AMUOTOJA8

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORII S TR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, III,
Tel. Vietory 1115

MODERNIŠKAS TEATRAS
3140 So. Halsted St.

UT., SER. ir KETVERGE
Gruodžio 17, 18, 19
“HIS GLORIOUS NIGHT”

JONAS IR PETRONĖLĖ RAZMANSKAI
Jonas mirė gruodžio-Dec. 23, 1928, o Petronėlė
lapkričio-Nov. 18, 1928. Netikėtai persiskyrė abu
vienas po kitam, palikdami nuliudime sunūs,, duk
teris, švogerius, gimines, prietelius ir draugus.
Už a. a. Petronėlės ir Jono sielas šv. Mišios su
ekzekvijomis įvyks šiandie, gruodžio 18 d. 7:30 vai.
ryte šv. Mykolo par. bažnyčioj.
Prašome visus gimines, prietelius ir draugus
atsilankyti ant tų atmintinių šv. mišių.
A. a. Jonas ir Petronėlė nėra nžmiršti. Už juos
ne vien šis atminimas daromas, liet kas mėnuo lai
komos calunavos mišios.
Savo mylimų tėvelių mes neužmiršime kol gyvi
busime.
Ilsėkitės musų brangus tėveliai amžinybėj pas
gailestingų Viešpatį, o mes jus amžinai neužmiršime.
Nubudę:
Sunai, Dukterys ir Giminės.

$1 verčios tiktai
Geriausi iš visų "Ice Skeltai'1 visokių
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5 98
$7.50 varčios už“ ...........................

69c.

Taipgi užlaikom įvairiausių

zat)0V'l del valkų ir mergaičių.

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
8 legnpikėn. Tiktai .............................................. .............................. -95c sctas
J
Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ

Dalyvauja John Gilhert.
Taipgi komedija “Hunting
the Hunter”.
Setas šešių peilių ir videlčių "Stainless Steel”, kurių nereikia
šveisti.
,

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

Juodom "Kriaunom setas

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

Baltom Kriaunom setas

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

$2.98
$3.48

JOHN DERING

4414 So. Rockvvell Street

Tel. Lafayette 4689

VEIK DYKAI.

$275 vėliausios mados 8 tū
bų elektrinis Fada Neutrodyne radio. Už tų geresnio nė
ra. Turi puikias slankiojančias duris, riešuto medžio ka
binėtas ir Ce-Co drūtos tū
bos, dynamic spykeris. Ati
duosiu! už $80. Taipgi 3 šmo
tų tikras senoviškas rayon
parlor siutas, vertas $350, atiduosim už $115; 9x12 AVilton
kauras, vertas $65, atiduosim
už $25. Riešuto medžio valgo
mosios ir miegamosios setas,
venecijiniai veidrodžiai, dai
lios lempos, pietų setas. Tuoj
ateik pamatyti. Privatinė re
zidencija. 8228 Maryland Ave.
1-mas Apt. 1 blokas i rytus
nuo Cot
G rovė Avenue.
Tel. Stewart 1875.

Del geriausios rtįšlez
Ir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olaells Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

GABSINKITĖS “DRAUGE”

Wm. J. Kareiva

Ramova

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

3518 So. Halsted Str.
Gražiausias Teatras Chicagoj

UTARNINKE ir SEREDOJ
Gruodžio 17 ir 18
“EV1DENCE”

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS

Dalyvauja garsus artistai. Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
Ir komedija “Cold Shivers” A Hardirare Co., dabar perėmė visą
biznį } savo rankas Ir duos visose Uo
Vitaphone Aktas The Inter- biznio šakose plrmoe klesos patar
navimą.
view.
HARDWARE PAINTS
Vitaphone Vodevilio aktai
& WALL PAPER
Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.
Palnters & Decorators
J. 8. Ramancionls, savininkas
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
TeL

t a* %

METINĖS

SUKAKTUVĖS

A.

Vlctory

7991

T A X O S.

Norintieji žinoti, kiek kai
nuos jūsų. namo ar loto Taxos
už 1928 metų kreipkitės pas .

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

A. OLSZEWSKĮ
3241 S. Halsted St. 2nd Floor 7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526
Čia gausite pilnų informacijų

A

IGNACAS MOLIS

MABOUETTE JEWELBY
& BADIO

Mi.rė gruodžio 18, 1928, su
laukęs 33 metų amžiaus. Buvo
kilęs iš šiau’ių apskr., Tirkš
lių par., Skudukatunų k., pa
liko dideliame nubudime mote
rį Stefaniją, po tėvais Martinavičaitė.

Savininkas R. Andrellunas

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockvvell Street

Užlaikau visokių
auksinių ir sldaorinių daiktų, vė
liausios mados ra- Tel Boulevard 0214
dio, planų rolių.
rekordų
ir t. t.
M. YUSZKA & CO.
Taisau laikrodžius
PLUMBING
& HEATINO
Ir muzikos instru
Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
mentus.
ju kuogerlausla
2650 West 63rd St. Chicago.
4604 SO PAULINA STREET
Telefonas HEMLOCK 8889

Atmintinės šv. Mišio3 Įvyks
šeštadieny, gruodžio 21 d., 7:30
vai. ryte. Gimimo Panelės šv.
parap. bažnyčioj.
Visi giminės,
pažįstami
Ir
kaimynai maloniai prašomi at
silankyti J minėtas pamaldas Ir
pas i nelsti už a. a. Ignaco sielą.
Nu’iudę:

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP

Moteris ir Giminės.

illlllllilllllillllillllllliillllnillllllllllltllUl:

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama

S. M. SKUDAS

-

MILDA

3147 So. Halsted Street

mirė gruod. 17, 1929 m., 3:25
vai. ryt. 52 rnetų amžiaus. Kl■lo iš Raseinių Apskričio, Kra
žių Parap., Papluščių Kaimo.
Amerikoje
išgyveno apie 25
metus.
Paliko dideliame nuliudime
jnoterį Prancišką, 2 sūnų Anufrą 15 metų, Antaną 13 me
tų, brolį Anufrą
ir gimines
Amerikoj ir Lietuvoj.
Kūnas pašarvotas
4510 So.
Paulina St. laidotuvės
įvyks
pėtnyčioj gruodžio 20 d. Iš na
mų 8 vai. hus atlydėtas J šv.
Kryžiaus pa.r. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pama'dų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
jrimlnes, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Moteris, Šonai, Brolis
ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Zolp. Blvd. 5203

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

3319 AUBURN AVENUE
• Chicago, III.

f

NESTOR J0HN80NS

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ANTANAS
GAYDYUBGIS

A. PETKUS

Vlrrtnla

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
nuliudimo
seserį Karoliną Maurienę. se
sers dukterį Stanislavą brolio
sūnų Juozą, brolienę Aleksan
drą Grigaitienę, o Lietuvoj 2
seseri Anėlę ir Oną.
Kūnas pašarvotas 4636 So.
Paulina. Laidotuvės įvyks ket
verge gruodžio 19. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Sv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv, Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sesuo, Seserfefė, Ęrolėn
enas.
Brolienėm Giminės.
Gimk
Laidotuvėms patarnauja grab.
Ežerskis, Blvdy 9277

KALĖDINIAI BARGENAI

A. Walskis, rašt.

A.

A. + A.

plyčia dykai.

So.

+

A.
ANTANAS
BLINSTRUB

A.

Nauja, graži ko

4424

dybos.

NERVŲ LOŠĖJAMS.
kienei skirstėsi pilnos gražių
Town of Lake. — Sv. Bar įspūdžių.
ftiandie vakare (gruodžio
Omega.
boros dienoje būrelis moterų
j 18 d.) Gimimo P. H. parapi
susirinko pas p. Barborų Bart
jos salėj 7:30 vai. įvyks rePRANEŠIMAS.
kienę ir netikėtai buvo pami
-----------Į peticija komedijos “Nervai”.
nėta jos vardinės. Moterys
atsinešė pagamintų valgių ir Katalikų Vakarinių Valsty- iVisi vaidylos prašomi suvaakimirksny viskas pataisyta. bių Konferencijos rengimo žiuoti. Komedija bus statoma
Visos linksmai laikų praleido. komisijos ir Tarybos narių su- scenoje sausio 5 d., 1930 m.
Taip-gi daug gyvumo ir sirinkimas įvyks gruodžio 19 toje pačioje, salėj.
Rezisorius.
juoko įnešė p. Česnienė. Pe d,. 7:30 vai. vak., Aušros Var■»>*!
.................
reitų vasarų ji vakacijas pra-j tų par. salėj
Humboldt Park Lietuvių PI.
leido Lietuvoj, tat turėjo daug
kliubo metinis susirinkimas įkų papasakoti.
tyvks ketvirtadieny, 19 d.
Palikdamos dovanu ir prigruodžio Humboldt Maccabee
svetainėj, 1621 N/ California
ANASTAZIA
I. J. ZOLP
STAKENIENĖ
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

Lietuvis Graborius
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel.

Malanėkite visi nariai laiku Ave., 7:.‘>0 vai. vak. Narius
susirinkti.
meldžiu dalyvauti, nes bus
Stud. P. Atkočiūnas, rašt. nn minavimas ir rinkimas val

I John A. Kass i
(KAZAKAUSKAS)

X

Watchmaker And Jeweler

~

Neriam vilnonius sveterius — sto- |
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pančlakos. Parduodam pigiai.
Neriam |
sulig užsakymų naujus sveterius Ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 1
nėrinių ir vilnonės materijos dėl
kelnių vyrama ir vaikams. Atsllankyklt ir Jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien Ir vakarais. Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie Perkame real estate kontraktua
tų.
Internationl Investment
Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.
Corporation

2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

F. SELEMONAVIČIUS

2045 W. 35 ST,

MORTGEČIAI-PASKOLOS

504 W. SSrd St. Prie Normai Ave.
Tel. Vlctory 3486

Kapitalas $500,000 99
9804 SO. KEDZIE AVENUto
Tel. Lafayette 0788-0718

Chicago, III.
Geriausia vieta pirkimui Kalėdinių
dovanų; didelis pasirinkimas deimantų ir auksinių
laikrodėlių.
Kainos yra •žemesnės, negu kur kitur.
PRIEENKAM AKINIUS K. NURKAITIS, O. D.

•

Registruotas Optometristas

X
X

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

JOHN OUSKA 8č CO.
3501 West 36th Street

