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Katalikai paaaullonya tart kfl»« «A*
dartn|, — )ne*tl J AelmyaM Ir | rtauomen* Krlataua mokate, arnaajtatl
įmonių dvaala. JSsaua fllrdlar rltABatevtmaa milijonų IlrdjrS* — tai tnuaų
ulduotla “Draugu" padla luini te
apaitaiavlmo darb* attIKA l'ttat,
■kaitykite Ir platinkite "Drauda-”

"Draugu” atatovauja organiauota
katalikų mlntj, remia nuollrdllal ka>
tellkliku draugijų. ag Jungu para*
piju tr lietuvių kolonljaa "Draugu"
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau paatialkytų tla prie*
teltlkl lauamal
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ŽIEMOS DARBO SĄLY
GOS KAUNE

FRANCIJOJ SKALDOSI IR GRIOVA
KOMUNISTŲ PARTIJA

Žiemiai

KttHBn

e-

>.

Kau

\ahi\liu

II.-

jstalnlvti

—.'j

Indėnų Komitetas Reikalauja
Indijai Savitumo
SĄMOKSLAS PRIEŠ BEL
GŲ KARALIŠKĄ ŠEI
MYNĄ
••

K/SftŽ

liesi;,i tinau).

RUOŠIAMASI DAINŲ
ŠVENTEI

kai kuriuos miesto
(larlum:
„at

vių pravednną, nusausinimą

t. Pradedant nuo lapkričio

fLjrtj/r

•»

22 d. visi darbininkai, kurie
Į buvo gavę darbo, kaipo nu
stojusieji

REIKALAUJA INDIJĄ PA
KEISTI DOMINIJA

i
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-------------- LONDONAS, gr. 24. — Tn- 2||g|
BRIUSELIS, gr. 24. —■> dijos centralinis komitetas, j
Belgų policija susekė platų kurs skirtinai nuo Simono ko-J
sąmokslų, atkreiptą prieš bei- misijos valstybės tarybos pasi
gij. karališką šeimyną. Tikslas kįrtaS) paskelbė raportą ir*
buvęs bombuoti traukinį, ku- Indijai reikalauja dominijos
Tie
riuomi į Italiją vyks sausio stovybos. Gi Simono komisija dūlių k(į
pradžioje Belgijos karalius, apie Indiją. savo raporta nas.p e tUOlT,
karalienė ir namiškiai j dūk- kelbsianti ne anksčiau vasario i
terš karalaitės Marie Jose mėnesio.
' LIBERIJ,
vestuves Milane.
* sudaro
i
! MATt
tentralinį• ikomitetą

1

Į sumoksią, sakoma, įvelti ąštuoni įžymieji indėnai ir rie i
daugiausia italai išeiviai.
nas europėnas. Šis komitetas!
Be to, susekta sąmokslas posėdžiavo bendrai su Simono 1
nužudyti Italijos teisingumo(komisija, bet atskirai paskel-, \ai^
ministerį Rocco, kurs tomisraportę. Simono komisija |”ja yr®
dienomis atvyksta į Briuselį Įgal nepasiųlvs Indiją keisti*
n<*
sakyti paskaitų.
(dominija.
nepaprai

i

kaip .pusę

'la, '’"lkr,llllo—seneliai,

invali-

j(Ia* *r Mi, turės darbo tik tris

T--7v-

»

daugiai*!

dienas p. r savaitę. Tuo tarpu

dvi tokių darbininiš—
/--T7 '40”'* ■
W
kų grupės jmi 45 žmones, ku{
. .rietus bus mokama: silpncs‘
r‘
i nienis — po 4 lit., o tvirtes
ni,' tai ultra-vtoletiniai spinduliai, kurie yra lygus saulės spin-,,,ieTO8 “ P0/’ htus dienai. l)ajudikiąi gali dažnai naudotis tikraisiais saulės spinduliais. Tad rbas Jiems bus duodamas prie
ŪD čia atvaizduota i ta, priemoniškai.
5atvh> tvarkymo. Silpniausie-
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UGNIS BESOTE

SAUSIEJI PRIEŠ PREZI
DENTO KOMISIJOS
NARĮ
VIENAS KALINYS
SUGAUTAS

VVASHINGTON, gr. 24. —
Federalis teisėjas P. J. Mc
Cormick iš Los Angeles, Cal.,
Iš Cook apskrities kalėjimo yra prezidento Hooverio pas
pabėgusių šešių kalinių poli kirtos komisijos nariu. Tai
cija vieną jau suėmė. Tai Lo- ,komisijai pavesta ištirti, deluis Stanley^ Cerny. Jis Va faršwffWMe* statymai wbb4 ša
ly negerbiami ir delko negadovavęs pabėgimui.
*
•
Įima prohibicijos įvykinti.
Teisėjas McCormick aną
Vieškeliai esą apvalyti
dieną viešai smerkė probibiLaikraščiai praneša, kad
sniego užnešti vieškeliai did 'cinius agentus, kurie dažnai
žiumoje jau apvalyti visam be “warantų” veržias i pri
vatinius namus. ,
Cook ir kituose apskričiuose.
Į Tad sausieji fanatikai da
Tad automobiliais važiuoti jau
bar reikalauja, kad tas teisė
nesama sunkenybių.
jas būtų pašlintas iš komisi
jos.

MEXICO CITY, gr. 24. —
FRANCIJOS KOMUNISTŲ Iš kalėjimo paliuosuota 20
PARTIJA SUSKILO
žmonių, kurie buvo įtariami
norėjime sukelti naują revo
PARYŽIUS, gr. 24. — liuciją Meksikoj.
Francijos komunistų partija
Be to, palmosuota keletas
suskilo į dvi dali.- Trockio ir
žmonių, įtartų sąmoksle prieš
Stalino šalininkus.
buvusį prezidentą Calles.
Trockio šalininkai, kurių yra apie 70, sudarė naują or
KOMUNISTAI PAKLIU
ganizaciją vardu “darbininkų
VO KALĖJIMAN
— valstiečių” partija.

PIRŠLIO TRAGEDIJA

BUKAREŠTAS, gr. 24. Nepaisant policijos draudimo
komunistai mėgino turėti su
ARKIVYSK&
sirinkimą. 47 raudonųjų tuo
MER PJ*
BERLYNAS, gr. 24. — Ži
jaus suimta ir uždaryta kalė
nomu vokiečiu orlaiviu “Graf
jiman.
Zeppelin” ateinantį pavasarį
MTIAVAUK I
planuota skristi į šiaurinį žem
Arkiv\vskupa<,l
PUOŠNŪS PAGYVENIMAI
galį.
j tojų patariari j
LONDONE TUSTI
Kaip pranešta, skridimas aJ uisiana tenai h
tidėtas. Nei viena kompanija
laiką.
LONDONAS, gr. 24. — šia
nenori prisiimti orlaivio ir
j Arkivyskupą’
me mieste stovi tusti puošnus
žmonių aukštos apdraudos.
ir ilgas laikas11
pagyvenimai, už kurių kiek
ESĄS NUŽUDYTAS ABISI vieną pirmiau buvo imama po
ATSISAKĖ1
5,000 ligi 15,000 dolerių nuo
NIJOS VALDOVAS
TIES
mos į metus. Tai dėlto, kad
PITTSBURG
LONDONAS, gr. 24. — Gau neatsiranda norinčių tokias
Kituomet čia1!
ta žinių, kad esą Abisinijoj aukštas nuomas mokėti. Šian (areštuota
167
nužudytas tos šalies valdovas die kas išgali tos rūšies nuo
mas moldėti, tas išsikrausto į narni už sumok1”
Ras Taffari.
bibicijos ĮstatyV1
dailiuosius priemiesčius.
Gi Egipte turima žinių, kad
Įvisi paliuosuoti1
Abisinijoj nužudytas ne val
j kių prieš juos f
KOVOJA DARBO
dovas, bet jo dėdė.
1 rodynrn.
PARTIJĄ
ATIDĖTAS ZEPPELINO
SKRIDIMAS

KARALIAUS PRIIMTAS
MADRIDAS, gr. 24. — Is
panijos karalius audiencijon
šiandie priėmė I. B. LaugMia,
naują Am. J. Valstybių aflabą*
sadorių Ispanijai.

LONDONAS, gr.

24.

—

Kaip konservatistai, taip libe
ralai smarkiai kovoja darbo
partijos valdžią. Nežiūrint to,
Iios valdžios pašalinimo vis
dar vengia. Susibėgusios ap
linkybės neleidžia to daryti.

-

PAVASARININKAI DIRBA

SHANGHAI,rl
nijos pakraščiai?1!
kiaj veikti juroj*'

niečiai.
Tomis dienojai^
ne plėšikai apkn
keleivinį garlSįj.

Pieno išvežiojimo kompani- LAIMĖJO GERĄ DARBĄ
S Chicagoj nusiskundžia, i ^aą dieną du nepažystamu
.d joms trūksta butelių, ku-jVyru užkalbino praeinantį Joe nežinia kur dingsta. Šei- jln de Costa, 19 metų. Pasiųininkės raginamos butelius
jam duoti atlyginimo, jei
ugoti ir grąžinti išvežioto- jjs nUneš kortelę į valgyklą,
ms2727 No. Clark st., ir įduos
savininkui Rieketts.
ulmtas prokuroro tyrinęJohn de Costa paklausė ir
I°Jas
įėjo j valgyklą. Ta kortele iš
Auroroj suimtas Kane ap- valgyklos savininko piktadarities prokuroro Carbary nai reikalavo tuojaus vaikinui
'riausias tyrinėtojas Mau- įduoti 3,000 dolerių, ką tas
tsen. Kaltinamas “gamblie- turėjo perduoti laukiantiems
avime. ’ ’
gatvėje piktadariams.
.
Rieketts nespėjo to reikalaMokytojal apmokėti
*vimo perskaityti, kaip ties
„ v. .
. langu iš lauko piktadariai ėKficioje pagaliau gauta rei,
..
. .
.
. . me balstis ir per langą rodvti
linga pinigų suma ir viešų-1
,
. ’
. , .. , . <
‘
, ,,
,
: .revolverius. Rieketts ui nehnmokvklų mokytojams iri
,
,
.
.» , ,
vo kas daryti. Jis sudėję i vo. 4 .
ikytojoms išmokėtos uztrau', D.n . , . ...
,
J
ką 852 dolerius if padavė vtli08 £°8*
kinui. Šis išėjęs gatvėn* su piAteinantiems metams mo- ,|igaia piktartarh( wrado.
klu valdyba neturi pinigų. Įajku
pravažiavo polic~
”
monai, tad jie pabūgę pabėgo.
Parėdyta surasti Burke
j de Costa. pinigų nepasiChicagos policijai parėdyta savino, bet atidavė Frank
įtinai surasti galvažudį Bur- ’ I’ecora, 2803 Broadway, kurio
i, kurs kaltinamas už daly- užeigoje dirbo. Šis gi piniivimą šių metų pradžioje gus tuojaus grąžino Rickętts.
ktyuių žmonių skerdynėse Gi Rieketts vaikinui J. de
ipMun garadžių.
J Costa savo valgykloje davė
'darbo su-28 doleriais savaitėv..............
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ĮUTINKITE “DRAUGĄ" |je.

Naudžiai. Višakio-Rfidos va
lsčiaus lapkričio 7 d. šio kai4
mo ūkininką Česnavičių išti-I
ko didelis gaisras. Ugnis su, naikino klojimą ir visą ten buI vusį inventorių ir pašąrą, tva
rtus ir svirnelį.. Gyvulius
jo išgelbėti, tik nupenėta kiau
lė
'^de
gė daug gero ūkininko inven
toriaus. Buvo užsidegęs ir gyvenamas namas, bet jį užge
sino. Trobesiai buvo neapdrau
sti. Gaisro priežastis tikrai
nežinoma, bet spėjama, kad
bus kilęs iš suodino kamino.
i

į
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Lietuvos mdzikos ir dainų
centro draugija energingai
ruošiasi IlI-ai Dainų šventei,
kuri įvyks ateinančiais metais.
Įvykusiame chorvedžių suva
žiavime dalyvavo ,54 chorve
džiai. Tki šiol prie muzikos ir
dainų centro draugijos jau įsiregistravo daugiau kaip 90
chorų su-4,500 dainininkų.
Muzikos komisijos pasiūly
ta šventės programa, kuri su
sideda iš vienos giesmės, hi
mno, 16 lengvesnių ir 6 sun
kesnių liaudies dainų. Ši pro
grama suvažiavimo priimta.
Dainos jau spausdinamos ir
netrukus bus išsiuntinėtos cho
rams.
“M. R.”

’ Kvėdarna, Tauragės apskr.
Nesenai šv. Vincento Pauliečio dr-ja, surengė labdarybės
loteriją, kuri davė pelno per
1000 litų.

Pavasarininkų kuopa turi
narių per 250, “Pavasarį” tu
ri užsisakę 100. Kuopa pasi
dalijusi į mergaičių ir vyrų
ratelius. Yra 11 kuopelių ir
keliolika lekcijų. Kiekvieną
Šventadienį Įvyksta bent 4—5
susirinkimai su įvairiomis pa
skaitomis. Be to, pavasarinin
kai bendromis jėgomis ėmėsi
atnaujinti šioje parapijoje už
silikusius nuo maro laikų ka
pus ir šiaip apleistus kaimų
kapeliūs. Juos papuošia gra
žinis 1 lietuviško stiliaus kry
žiais ir išgražina “Pavasario”
S-gos įr tautos įvairiais žen
klai#. Pavasarininkų tėvai ir
kiti žmonės džiaugiasi gra
žiais jaunimo darbais. ‘M. L.’

,

“M. L.”

Vy tauto Didžiojo jubilie
jaus komitetas nutarė visus
1930 metus vadinti “Vytau
to” metais. Visuose įstaty
muose, statutuose ir vyriausy
bės parėdymuose bei dokume
ntuose bus žymima, kad tas
ar kitas dokumentas ar aktas
išleistas 1930 Vytauto metais.
“M. R.”
KOMISIJA NEREIKA
LINGA — BORAH

M ASHTNGTON, gr. 24. —
Senatorius Borah tvirtina,
kad prezidento Hooverio su
manoma komisija tyrinėti pa
dėtį Haiti respublikoj visai
nereikalinga.
Anot je, Amerikos J. Vals
tybės per 14 metų toj respub
likoj kontroliuoja visus reika
lus ir turi visus reikalingus
padėties davinius. Tad kam
dar komisija ir naujos išlai
dos.
PINIGŲ KURSAS

Lenkų laikraščių pranešimu
lapkr. 23 d. vakare visai notikėtai į Vilnių buvo atvykęs
Pilsudskis aukštų karininkų
lydimas. Pilsudskis Vilniuj iš
buvo kelias dienas. Jis daly
vavo kariškuose žaidimuose.
. .
7‘M. L.”

Lietuvos 109 litų .. $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4,87
Francijos 100 frankų 3.93
Belgijos 100 belgų
13.98
Italijos 100 lirų
5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23.91
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DRAUGAS

vartojimų kontrolių
ti jojo švietimų; kadangi jinai laiko savo EUROPOS VARGAI SU
PROHIBICIJĄ.
jumos įvairios siste
pareiga ruošti visuomenei vadus; kadangi
Uelu* taadlen. Itakyrua ••fcmaiUenlaa
duoda tas jokios na
šiuos visus Lietuvos Vyčių, organizacijos
PIUENUMERATOS KAINA: Metama — *«.••, P»Ne vienos Amerikos J. Val uždraustų įstatymu
Hl Metų — |S.8». Trtme Mėnesiam* —
Vienam principus ir tikslus vykdo gyvenime Ber
Mėnesiui — 7ta Europoje — Metanu |7.»t, Pusei Me naičių Kolegija, kuri šį rudenį ruošia vajų stybės vargsta, \ užsikrovusios žmonės per peilį ve
tų — MM, Kopija .Mc.
ant savęs svaigalų proliibici- Kaip fanatikai, ti
Bendradarbiams lr Korespondentams raitų nefrų- naujų namų statymui
ttaa. Jei nepra&oma tai padaryti lr neprlMunčlama tam
“ Todėl Seimas nutaria, kad Lietuvos Jos naštų. Nuo probibieijos priešaky stovį vyi
tikslui paėto lenkių.
remtų šitų daug vargsta ir Europa. Vie vra blogos valios ži
ReCaktorlus priima -— nuo 11:M lkl 11:M TaL Vyčių organizacija visa širdimi
kasdien.
b 1
vajų ir konkrečiai prisidėtų prie šio lietuvių ur ir kitur yra daug proliibi- yrą bloga valia,
Bkelblmų kainos prisiunčiamos parelkalarua
paminklo, kurs yra patsai svarbiausis lietu cijos fanatikų. Ten i kitur tie vietos krikščiony bl
Skelbimai sekančiai dienai priimami Ud B
vių tautinės sųmonėa židinys, siūlydamas fanatikai darbuojasi Įstatymų nėra tikrosios krj
vai po piet
kuopoms, kad, josios visomis galimybėmis pri keliu žmones atpratinti nuo ten nėra nei nt
sidėtų prie šito vajaus ir padėtų sukelti rei girtavimo. Bet tas darbavima žmonių gerove.
kalingų kapitalų kolegijos namų pastaty sis neturi pavykimo. Negali Žmonių gerovė
“D R A U G A S“
v
ifid
ir turėti. Verstinais Įstatymais jų pačių valios
mui
4
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Jaunimo seimas visuomet pilnas entu žmogaus nesudoriusi, neatpra kad ta valia būti
Published Daily, Bzcept Sunday.
ziazmo. Todėl vyčiai tuojau čia pat seime pa tinsi nuo blogų palinkimų. t ūmo.
«
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SUBSCRIPTIONS: One Tear — M-M. Blz Month*
Ir
štai
sugriau
—
Three Months —
One Month — Vte. darė pradžių — rinkliavų atstovų tarpe. Bu- į ^as galima atsiekti tik žmo
■urope — One Tear — $7.M, Slz Months — M-M,
gaus valios tobulinimu. Žmo nelemtąsias visos^J
vo surinkta aukų per šimtų dolerių.
Depy — .Ma.
Adverttsing ln "DRAUGAS“ brlngs best resulta
Panašiai pasielgė ir Blaivininkų seimas, gaus valių galima tobulinti tik hibicijas, įvyks S'(J|
Advertlslng rates on applioatlon.
išnešdamas sekantį •nutarimų: “Amerikos Dievo žodžiu. Ir kada kuri lybės žmonių pat r
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. Lietuvių Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimas valstybė imasi įstatymais do išsižadės svaigalu
dideliai įvertina Amerikos Lietuvių Kolegi rinti žmones, ji užsiima nesa ir girtavimo. rJį
jos svarbų, todėl užgiria tos kolegijos vajų, vo darbu. Tokiu budu tas dar elgimųsis jiem>.
valstybėms bus
ragindamas visas Sus-mo kuopas tų mūsų bas ne vien negali turėti pavisuomenės reikalų remti ir patsai Seimas iš vykimo, bet dar daug gali dingas.
Tai gerai žineį0Į
žmogui pakenkti.
Kiekviena tauta, nors ir maža, gali im Sus-mo iždo skiria auka $100”.
Žinome gerai, kaip šioj šaly vj valdžių prii
Savo seimo nutarimų ir kuopos įvertino,
tis vadovaujančio vaidmens, jeigu yra paki
pirm įvesiant prohibicijų pui-įsavo užsispyriu į
lusi aukštai kultūriniai, turinti gerai išmo kaip pavyzdžiui 25 kuopa VVorcester, Mass.
kiai žydėjo įvairių tautų žmo-j pusėn palenkti, vi
kslinta, tautiniai bei tikybiniai susipratusių iš savo iždo ir-gi paskynę fondui $100.
Nors “ypatingų nutarimų savo seimuose nių tarpe ‘blaivybės organiza-! įstatymai, jie t I
šviesuomenę. Amerikos lietuviai tiktai tuo
cijos. Prohibiciją tas organi-;tai vykdomi ir. j
met užims vietas pasaulinėje ir dvasinėje val nepadarė Darbininkų ir Moterų Sųjungos,
zacijas apgriovė. Ji sustabdė Kas-gi iš tonob
džioje, kuomet turės mokintų žmonių, save bet ‘ ir šios organizacijos visa širdimi remia
tas neį vykdom?,
laikančių lietuviais ir ginančių savo tautos tų kolegijos vajų. Pasirodo, tokiu budu, kad blaivybės platinimų, iškėlė di
desnį girtavimų, visų įstaty Tokiu budu i fl
reikalus. Tokių žmonių mums tegali duoti kur tiktai seime tasai kolegijos klausimas
rika, bet ir Euuj
buvo iškeltas, sutiko didžiausio pritarimo. Vi mų didelį negerbimą.
aukštoji lietuviškoji mokykla — kolegija.
Europoje tas pat. Antai gsta dėl nelaiipi
sur buvo nutarta remti kolegijos vajus, kad
Tai'- mums aiškiai nurodo mūsų gyve
jos.
būtų galima įruošti kolegijai tinkami moks- Suomijoj dar carų laikais šuo
nimo patyrimas. Tiktai tie rūpinasi savo
lo namai. Tiktai turėdami gerų bernaičių ko min tauta buvo viena blaiviau
Vergas gyvoj'
tauta, kurie jaučia savo širdyje jos meilę. legijų, galėsime apdrausti savo tautų tinkaįvesta
Mūšų jauni mas, baigęs švetimtu učių mokyk* prohibiciją, šalis skęsta gir- aP*u valdžių, o
mais visuomenės vadais, kurie sekiningiaus
nuolatine baimę
las, palieka svetimtautiškas. Visa, kas tiktai
vestų mūsų kovų už lietuvių tautos būvį A- lybėje. Žmonės kas sau slap
ii
.lietuviška, jiems svetinių. Šitų padėtį žino
ta gaminasi svaigalus ir šmumerikoje.
ne vien mūsų vadai, bet jau supranta ir mū
Kas yra ve<fl
Dabar einant kolegijos vajui, nelaukime, geliuoja iš kitų šalių.
sų organizuotoji visuomenė, kuri savuose įueTas pat yra Danijoj, Šve stybės narys ?
kad mus kas ragintų, bet pačios draugijos
tiniuęse seimuose didžiausio dėmesio atkrei
ir centralinių organizacijų kuopos padaryki dijoj ir Norvegijoj. Kai-ku tis.A ' '•> » l '
pė į imūsų bernaičiu,' kolegijų, Jiad tinkamai
me atatinkamus nutarinnts, paskirdami'aukų riose Europos šalyse svaigalų
jų įmošus.
**
S
’
iš savo iždo. Visi susipratusieji Amerikos lieAmerikos Lietuvių Federacijos Kongre- I tuyiai katalikai, pradėkime šiuos naujus 1930 gazine” žurnale. Jo rašinys užvardintas1! j
se šitas kolegijos kausimas buvo labai gyvai liretus vildamiesi šviesesne ateitimi — au Princo Edvardo provincija — kur nėra di^
svarstomas. Kongresas išnešė šitokį nutari- ; Lodami savo dalį mūsų tautos židiniui — her vorsų ir piktadarybių.
mų: “Federacijos Kongresas su džiaugsmu ; naičių kolegijai.
Visoj saloj, išlaikoma vos 13 policininkė1
sutinka žinių, kad lietuvių kolegijos Įkūrimas {
J. N.
Kalėjimo jokio. Nei dienomis, nei" naktimi'!
artėja, kunigams Marijonams skiriant kole- j
į miesteliuose ir sodybose užpuolimai nežili,i;
gijos vajui vesti savo vienuolijos narį, kole
YPATINGAS KRAŠTAS.
mi. Naktimis eik kur tik nori, nesusidursi 11
gijos direktorių kun. dr. J. Navickų. Užtat
blogais žmonėmis. Niekas ten žmogaus nes
Kongresas nuoširdžiai ragina visas lietuvių
Tas ypatingas kraštas yra Princo Ed laikys ir neapiplėš.
kolonijas, parapijas, draugijas ir pavienius vardo Sala — maža Kanados provincija. YDelko taip yra, sako Dutton, maža pa"
asmenis, ypač Federacijos skyrius gausiai pa patinga tuom, kad toje provincijoje pikta laptis — gyventojai gyvena krikščioniški'
remti pastangas sukelti reikalingų lėšų ko darybės ir divorsai nežinomi. 1868 — 1927 ju gyveniniu.
legijai įkurti.”
metų laikotarpiu yra Įvykęs vos vienas diIš tos salos yra kilusių visa eilė K'1
Didelio įspūdžio ir ne mažo džiaugsmo vorsas. Tai buvo 1913 metais. Tų divorsų iš talikų Bažnyčios vadų — arkivyskupų 1
Visuomenėje sukėlė Lietuvos Vyčių seimo sprendė ne provincijos teismas, bet patsai vyskupų. Yra ir pasaulinių vyrų, kurie ši;
nutarimas: “Kadangi Lietuvos Vyčių orga- Kanados parlamentas Ottavoj.
die kanadiečiams vadovauja.
nizacija rūpinasi Amerikos lietuvių jaunimų j
Apie tų mažų Kanados provincijų plaAnot 1 )utton, ši provincija Kanudui j
išlaikyti tikybiniai tautinėje dvasioje ir kel- • čiai rašo W. S. Dutton “The American Ma davusi vienų vyriausių teisėjų, vienų a) 1
H
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Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arbu
Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.

(Tųsa)

SEL. Ak, gerai, gerai! Aš suprantu!
Dalykas yra laimi opus, o pasaulis taip
piktai sprendžia. Bet aš galiu jums padė
ti.
N. Jūs?
SEL. Aš galiu jums patarnauti! Pa
sitikėki! manim!
N. Bet kaip gi?
SEL. Aš jums viskų padarysiu, ko
tik jums reikia.
N. Tad kaip gi ? Kų?
SEL. Aš juu turiu! Parūpinsiu jums
ramų, nuošalų kampelį; paprastų iš oro
ir ne,tariamų! Bet viduje kuo puikiausiai
įrengtų: baldai, tepikai pagk naujausių
skonį... kabinetas.;. tikrai, gįažittusins į- [
taisymas, kokio kito skersai iri’ išilgai ei- ;
dums nerasi.
i
t i 1 jj
Al _

'

NARB. (Į šalį). La Roche’as tiesų,
sakė. (Garsiai). Na, ir kokia čia man
slaptybė ieškoti tokio buto?
SEL. (juokdamasis). Dalykuose, ku-.
rie slepiamu huo manęs, aš moku sulaikyt
žiingeidumų. Del to galite pažinti rūpes
tingų, uolų draugų manyje... Aš visuomet
esu pasiryžęs padaryt jums malonę. Lie
pkite, kų norit, aš paklausysiu be jokių
atsisakinėjimii... Jūs suprantate, mane.
NARB. Pilnai.
SEL. Reikia mokėti jiatikti. Aš... aš
laikausi geni papročių... Bet, kas liečia šį
dalykų... .Jei išvengiama viešo papiktini
mo... Gal būt aš perdaug manau... Bet
gera širdies mane verčia... Ir mano di
liausias noras yra matyti jus laimingus..
,

KETVIRTA SCENA.

PENKTA SCENA.
Narbonne 'as vienas.

\ os guliu atsipeikėti nuo nustebimo.
Tai,), <iabar aš neabejoju: šis Selicour’as
buvo begėdiškas “padėjėjų padėjėjas”
mano pirmtakūnui. Aš taip pat gal esu yri
ne geresnis nž kitus: kiekviens turi ydų.
Bet tokį begėdiškų dalykų pasiūlyti! Ir
dar aš norėjau tokiam nevertam savo
vaikų paaukoti? Su šituo išdaviku aš no
rėjau valstybę išduoti? Jis sakosi iš drau
giškumo norįs man viskų padaryti. Ar
gali būti mūsų tie draugai, kurie mus
vien tik apsunkina?
ŠEŠTA SCENA.

Narbonne’as ir La Roche’as.

L. R. Jis kų tik išėjo iš jūs. Gal ga
lėčiau paklausti?..
Pirmieji Michel’is.
N. Taip, aš neteisingai jus smerkiau..
MICIIEL. Tuojau reikia atiduoti 5h
Jūs man tikrai pasitarnavote, ponas La
tie laiškui.
Roche’ais, ir aš jums užtat teisingai iš
N. (į Selicoiu'ų). Tai jums jie.
SKI a Jums leidžiant! Tai reikalų savo pusės atlyginsiu.
L. R. (iš tižiaugsmo susijaudinęs) ' •
laiškui, kuriuos tuojau reikia expedituoti.
Jei darbas, tai darbas, o jei linksmintis, Ar jau supratote mane, pagaliau? Ar aš
vėį galiu laisvai galvų pakelti?
tai linksmintis, — toks mano būdas!

L A' amiiĘtsi
ijuotasbuvusio karo paminklui planas, kurį padirbo
I Yorko arkitektu. Paminklas bus pastatytas ant iš
klos Michigan ežero pakraštyje.

KUNIGĮ) VIENYBĖS IR
VISŲ KUNIGĮ)
SEIMAS.
Svarbūs mūsų gyvenimo rei
kalai verčia būtinai vėl visus
lietuvius kunigus susivažiuoti
ėjas, didinus priešų jė- seiman ir pasitarti įvairiuose
svarbiuose klausimuose. Nūnai
prieš akis mums stovi Vytau
irtų paklaustas Beekeristo Jubiliejus, Lietuvon eksžinųs, ikursijos, Lietuvos Valdžios
ir jis tiek
nuolatinė antikatalikiškoji ak
lė:
Del to, kad visa, ko neži- cija, mūsų Centralinės Orga
nizacijos, Amerikos Lietuvių
|avau, klausdavau.
Kolegija ir daugelis kitų da
Ir koks žynys galėjo taip lykų. Visuose tuose klausi
Isių žinių suteikti?
muose mes turime visi išvien
\
Kas gi kitas,, kad ne ge- kų nors žinoti, tarti ir vesti.
knygų ir laikraštis.
Užtai šiuomi yra šaukiamas
Delko išeini visuomet į visų Amerikos Lietuvių Kuni
klkonų, kai aš dainuoju?
gų Seimas. Seimas įvyks trei— Kad žmonės nemanvtu, čiadienyje, sausio 8 dienų,
1930 metais,1'į?oosėvė1t Hbtėi,
)g as' tave kankinu.
kampas 45 st. ir Madison Avė.
koridoriumi su
Meksikai, keletu vyskupų ir sujungtas
Grand Central, New York Ci
yskuipų O’Brien.
ty.
’ .
šia, kad ten žmonės yra
Seime prašomi dalyvauti vi
turi daug radio priimtuvų,
si lietuviai kunigai pilnatei
rų laikraščių ir žurnalų, nau
siais balsais be skirtumo ar
is ir daugelis važinėja ameri-'
tai Kunigų Vienybės nariai
,mobiliais.
ar ne nariai. Asmeninių pa
kviena provincijos šeimyna sa
kvietimų nebus. Šis pakvieti■ giminių turi ne tik kitose Ka-i
i mas yra visiems ir galutinis.
ei.jose, bet ir Amerikos J. Yalf
.
į
Kun. K. A.t Vasys, Kunigi}
lia, kad gyventojai dažnai kil- Vienybės Centro Pirmininkas
Kun. N. Pakalnis, Kunigų
išeina, kiti gryžta. Bet blogų
Itur gryžę neparneša ir parnešę Vienybės Centro Raštininkas
dvardo provincija turi apie 88,ijų. Jų didžiuma katalikai, gi
intai.

PATS SKAITYK IR KITU?

PARAGINK SKAITYTI

“DRAUGĄ*-

Man išdavėt apga- jūs mane paremsit, tai jis pats turės pri
jau taip ilgai būti Iši sipažinti.
NARB. Kaip tai?
mu? Ar-gi gali būti
L. R. .Leiskite man veikti... Jis atei
ii sugadintoj širdy?
dabar gerai pažįstu, na! Padėkite man!
Jis dar šiandien įteiSEPTINTA SCENA.
is teikia didelę garbę
Pirmieji ir Selicour’as.
rašytojui. Ar tai gail
L. R. (jausmingai) . Mano Dieve!
intu. Toks sveikas suįg dvasios jėgų, o toks Kokia baisi nelaimė!
KEL. Kas yra, ponas La Roche’ai?
L. R. Koks pasikeitimas vienam momčiau į vietų, gubernatisiekti, kad laiškai, k u- mente!
SEL. Kas jums? Kų reiškia šis de
js, yra pilni jam pagy
venu laiškų ir skaito), javimas, šis išgąsčio šauksmas?
L. R. Aš esu kaip perkūno trenktus!
faip kaip aš sakiau!
SEL. Bet kas gi tai?
tai darbas yru geras?
L. R. 6is nelaimingas laiškas... Jį tik
tus!
galiu kirsti, kad ne jis gavo ponus ministeris... ([ Narbonne’ų).
Ar galiu? Ar galiu aš pasakyti?
yrius.
N. Pasakykite viską!
[gi jei ne jis? L. R. Jis yra numestas!
savo siėb} atiduoti, kad
SEL. Del Dievo meilės!
lūs... .Jau greičiau jo širdis
L. R. Atleistas nuo vietos!
snė, negu protas. Kad taip
SEL. Tai yra negatimu!
tip, tikrai... jau jį turiu...
(Bus daugiau)
aa Von Narlionne’ai! Jei

i

A
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Prašau

Į

Mano Kampelį

Prof. Kampininkas

z

politikos vedėjas Strezemanas. Šis kaip gudrus politi

kas,

teisindamas

vokiečius,

did. karo kaltę vertęs Pran

cūzijai ir dėl to teismui pri-i

reikė karo metu buvusio Pran-1

eūzijos valdžios priekyje Klemanso, kuris jau ir iškeliavo
duoti savo parodymų.

Taip

darosi su tais žmonėmis, ku
rie tvarkė Europą did. karo

‘Prancūzų žurnalistai pas metu.”
kelbė, kad Dievo teisman Jau Taip rašo Kauno “Darbinin
kiami esu visi įžymiausi did. kas savo radio šypsenose.
karo dalyviai. Pirmiausia esu
Dievas savo teisman pašaukęs Girdėjote, ir Rusijos sovie- I
Amerikos prezidentą, Wilso- tų “rojuj” atsirado kontra
nų, kaip didžiojo karo lėmėjų banda. Tik ten kontrabanda
Šiais nu
ir vyriausių taikos autorių. eina ne knygomis, kaip se Atvaizde pa
Bet kad jis visų karo eigos niau Lietuvoje iš Prūsų; ne dens užlieta
dalykų negalėjęs paaiškinti, geruoju “štofu”, kaip dabar
tai paskum jį turėję eiti ir Jungt. Amerikos Valstybėse
Daugia
vyriausias rusų kariuomenės iš Kanados ir kitų kraštų,
vadas Nikolai Nikolajevičius, bet duona. Daugybė atsiradu P-nia A.
rojuj
‘miešočiiinku’ kia linkėjinl
ir Austrijos, ir Italijos ir sių
Prancūzijos. Prancūzijos karo (maišininkų) slapta maišais iŠ Kazimiero .■
vadas Fošas visų bėdų suver kaimų gabena duonų į mies mė.jų.
tęs vokiečiams ir dėl to bu tus. Komisarai, žinoma, tuos Gerb. kun.
vo pašauktas paskutinis kai •‘miešočninkus’’ gaudo ir duo L. Vyčių dv;
zerio ministeris pirmininkas nų konfiskuoja. Mat, nori, kino seimų if
dėjimo Paneli
Badeno princas ir prieš jį bu- kad žmonės nevalgytų.
taipgi Lietuvi
vusis Biulovas ir Vokietijos Tai bent “rojus”!

j
1J

nizacijos.
Ark. p-nas fl

LABDARYBĖS SKYRIUS

nuo savęs nuofc
mus.

Labdarybės Centro susirin
kimas įvyks ateinantį penkta
dienį, gruodžio 27 d., 1929 m.,
8 vai. vakare, Aušros Vartų
parapijos svetainėje. Kuopos
ir draugijos prašomos kuo
daugiausia atsiusti atstovų,
nes bus renkama nauja valdy
ba ateinantiems 1930 metams.

P-ni

K. Strubienė reiškia | Paminę ■

seimui linkėjimus.
j\‘‘
Protokolas 7 seimo tapo peri1*118 P'
' kėlė entuziaznB
skaitytas ir priimtas.

pakilo, po kiaifl
rankų plojimu,
Labd. Sųj. Centro pirm. A. Kun. A. LtJ
Nausėda išdavė raportų žo kad būtų pad;
džiu, paaiškindamas nuveiktus tižia apmokėjin^Į

j

Raportai

centro darbus pastatyme ligo-'Pa^s daro Pra<‘l
ninės ir mJjfckvMp ūkio dėl
kartų $5.00. |
LABDARINGOJI SĄJUNGA našlaičiu nai b b. Raportas nriNutari j
imtas
rankų
plojimu.
IR JOS VEIKI
Valdyba.

Aštuntasis Litfl

MAS.

P-nas B. Sekleckis paaiški jungos seimas m fl
no, jog ūkis randasi visai ne
I) Prašyti vi; ik:
Lietuvių R. K. Labdaringo toli nuo Marijonų Kolegijos.
draugijų prisid«
ji Sųjunga dėkinga dienraš
darių Sųjungos fl
čiui “Draugui” už davinių Centro Raštininkas raporto
kampelio labdaringiems reika nedavė nes aiškinosi, kad jo $10.00.
lams gvildenti. Delto labdarių pranešimas seimui būtų pana II) Kad ir tol®
tarpe turi pilnų savo pastan šus centro pirmininko kurio komos Šv. Miši« ■
d. ir Seimo diem«l
gų įvertinimų ir pasitikėjimų. raportui neturys priedo.
Labdaringoji Sųjunga auga Seiman neatsilankius Cen narius.
111) Kad ka i
ir tarpsta. Jos valdyba tvar tro Iždininkui kun. Kudirkai,
kiai jų veda. Del to yra susi finansų raportų iždininkų pa- tras prašytų kunl
klausymas, tvarka ir organi vaduodamos išdavė kun. K. kad apie Šv. A
zacija drųsiai žiūri į savo Matulaitis. Raportas išduotas padarytu rinklia'
ateitį.
detališkai, pranešant, finansų IV) Kad Aštru
Labdarybės dirva yra labai stovį. (Iždininko raportas jau pilnai užgiria Li<J
plati. Visi į jų gali sutilpti ir, yra tilpęs “Drauge” — RedJ. Labdaringosios Sa
rodos, visi turėtų būti akty Kun. K. Matulaitis pareiš tro Valdybos pu
viais nariais.
kė, jog gruodžio pabaigoje nuperkant 141 ak')
Žinoma, organizacijos vei
per spaudų bus pranešta fi V) Seimas ūži
kimas duug priklauso nuo cen
nansinis metinis raportas. Ra bos paskelbtąjį
tro valdybos. Jei ji veikli, tai
portas priimtas vienbalsiai jimo vajų.
ir narių skaičiumi organizaci
VI) Seimas rttffl
rankų plojimu.
ja augs. Valdyba — tai or
ganizuoto darbo širdis.
Priešmetinis susirinkimas.

Labdaringosios Sųjungos
priešmetinis susirinkimas bus
gruodžio 27 d., Aušros Vartų
par. salėj. Kuopos prašomos
kuodaugiausia atstovų pri
siųstu Bus rinkimas 1930 m.
valdybos.
A. Nausėda,

Centro pirm.
LABD. SĄJUNGOS SEIMO

PROTOKOLAS.

I

(Pabaiga)
P-nas Kišionis sveikina var
du “lietuviu Skalbyklos Ben
drovės” su auka $5.00.

TUBBY
, vUE-LL i'vt 8EEW ALI OVE.P
TMIS RoiuOiM
TkE. bOG Sko*)'
<S 6E.IN eetO look.m FoR MV

pOG KAM« AM t CAM'f P'MO
HIM ANYWHE£E "
<SOOD OLE. HAMK

I GUESS

LOSI'

ANGLIJOJ.

metimais, išleido įstatymų, kalus. Kliubas rengiasi įsitai nuotaiku miesto katalikiškam
kurs griežtai draudžia kali syt didelę ateitininkų čiuožy jaunimui suteikė daug ūpo ir
niams
ruošti koncertus ir ki- klų, iš kurios bus daug pel pasigerėjimo. Stok iams griežė
•
tokius meno dalykus, išskyrus no ateitininkų organizacijai, liaudies orkestras. Kad ne ke
paskaitas. Nežinia, ar čia bijo ir kliubo nariai galės gražiai, li girtuokliai, tvarkos ardy
masi kažkokios neigiamus įta sveikai pasjKutuot žiemų ty tojai ir ne pora moderniškų
kos į kalinius ar kitokiu tik ram ore. K Ii ubas stropiai ren šokių, tai vakaras būtų buvęs
slu tas Ministerijos žygis pa giasi žiemos sportui. Kliubo įš tikro labai jaukus, nes nuo
daryta. Jeigu būtų bijomųsi. nariams bus dažnai daromos taika jaunimo buvo tikrai
kokios nors įtakos, tai jau kuno mankštos, kurioms va graži: pusiau kaimiška, pu
greičiau reiktų neįsileisti įvai dovaus tam tyčia pakviestas siau miestietiška. Kauno vy
rių prelegentų su paskaito instruktorius. Kliubo tikslas čių nenuilsdamas organizato
mis, nes per paskaitas kaip — išauklėti jaunuolių gerų rius ir veikėjas yra stud. Ei
teoretikų dukevičius.
yra galima skiepyti savo idė sportininkų tiek
jas, daryt neigiamos ar tei tiek praktikų.
Laimutis.
giamos įtakos. Koncertais gi
Laimutis.
ir visokiais meno (kūriniais,
VAKARAS.
rodos, negalima padaryt jo
kios neigiamos įtakos, bet,
priešingai, muzika, menas KAUNAS. Lapkričio mėn.
IP1CIALISTAI
kaip tik auklėja žmogų, žadi 30 (L Kauno Aleksoto vyčiai
TMfl nenusiminkit, bet eikit
na kilnius jausmus, pakelia parapijos salėje suruošė šei •as tikrą specialistą, ne pas koki
uepątyrėl} Tikras specialistas, ar
Vaidinta ba
prislėgtų kalinių dvasių, at myniškų vakarų.
profesorius, neklaus Jusą kas
tunus
kenkia, ar kur akauda. bat
graži
komedija:
“
Kirpėjai
”
.
gaivina jų ūpų ir suteikia
pasakys pats. po pilno lžeguamldaugiau energijos pakelti sa Artistų tarpe buvo ir vaidy naviųao. Jąs sutaupysit laiką lr
pinigu*. Daugelis
kitą daktarą
vo, taip dažnai neužpelnytoms, bos meno studentų. Į vakarų negalėjo pagelbėt Junta dėlto, kad
neturi reikalingo patyrimo, su
atsilankė ir keletas studentų , tie
kančioms.
rėdymui žmogaus kenksmingumą.
Uąno itadlo — Sccpe — Raggt
Ministerija, išleisdama toki ateitininkų, kurie savo gra-{
Z-Ray Roentgeno Aparatas lr ri
įstatymų, pasielgė labai ne žiomis dainomis ir linksma dikas bakteriologiftkas egsamina
vimas kraujo atidengs man Jusą
pedagogiškai, tam darbui pa *---------- .■
— .. ——"mį!1
.""
tikras negeroves, lr Jeigu ai pa
tinstu Jus gydyti, tai Jusą sveikata
siaukojusio jaunimo tarpe iš
tr gyvumas sugryl Jums tsjp kaip
šaukė didelio pasipiktinimo,
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nno
ligą skilvio, brau, Inkstą, odos,
o kaliniams, kurie su džiaug
nervų, Širdies. reomatlsJAUNIMAS STATO GYVĄ kraujo,
mo.
kirminų,
uždegimo žarnų, sil
smu laukdavo tų savo myli
pną plaučių
arba Jeigu turit Mo
PAMINKLĄ VYTAUTUI
kią
užslsanėjusią.
JalkerėJuslą,
mų lankytojų, sukėlė nusimi
DIDŽIAJAM UŽSIPRE
ekrontžką ligą, kuri nepasidavė
nimo, kad juos, tartum, at
A«t gabiam ftelmynos gydytojui,
NUMERUODAMAS.
feeątidėllokit neatėle pas mane.
stumia nuo žmonių.
Laimutis.
8PECIALISTA8
PILNAS

TIKTAI

>5.00

se Anglijoj Įvyko potviniai.
įtvė Trehafod miestelio vanug nuostolių.

dybų, kad- išmokėjus ūkio
Mas, daryti tinkamus planašlaičių ir senelių prie
laidų statymui.
UI) Seimas ragina centrų
organizuoti Labdarių vajų,
kurį kviesti visus lietuprie Labdarių Sųjungos.
fili) Seimas prašo, kad
ivių visuomenė remtų Lab
rių pastatytųjų Šv. Kry
ks Ligoninę. Taipgi prašo
| kurie žadėjo ligoninėje įi*
-----------------------ti savo vardu kambarius, Į
“Pavasaris” jaunuolį —
šiaipjau žadėjo aukoti, SPORTININKŲ SUSIRINKIlietuvį išauklės doru, kilniu,
MAS.
K savo pažadus pradėtų pil- į
energingu, sųžiningu, narsiu,
[II) Seimas pageidauja, KAUNAS. Lietuvos studen ištvermingu.
‘entras ateinančių vasarų tų ateitininkų sportininkai Vytautas Didysai pats to
irių ūkyje surengtų di- yra susibūrę į sąjungų: “Ac kiu buvo ir tokiais nori ma
išvažiavimų, Į kurį kvie hilo kliubas”. Jie 1 d. gruo tyti visus ateities lietuvius.
padarė
susirinkimų,
tus Chicagos ir apylinkės džio
“Pavasaris” tekainuoja 5
dus ir prašant, kad prie kuriame nusistatė veikimo
lit. Kaunas, p. d. 88.
■važiavimo prisidėtų vi- planų ir aptarė bendrus rei

EGZAMINAS

>5.00

b

1930 METAIS

“PAVASARI”

I

irapijos ir draugijos.
Jdinas įmigta lygiai 6 vai.
Lre, kun. A. B. Baltutis
[ulbėjo maldų.
fczidiumo valdyba:
tuozas J. GriŠius, pirm.,
sma Kaminskienė, rašt.

JETLJVOJE

LIETUVIII VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

E.

ZAREMBA

Inėjlmaa Rumas 1111
W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valapdos: Nuo 1* ryto Iki
» oo pietų. Vakarais nuo B Iki T
Nedėliomis nuo lė ryto iki 1
po pietą.
S*

25*
— yra
už gėrę dantų

košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Iš Stoties

w. C. F. L. 1230 Kilocycles

Large Tube

Nuo 1 iki 2 po pietų

AUS DARBO TRUK.■
DYMAS.

Kauno studentai,
nkoję jaunuoliai ir eucha
linkai ės lankydavo kalė, ruošdami kaliniams pasn, linksmindami gražia
litą, rašinėliais, dainomis
Jdamacijomis. Bet pastalaiku Teisingumo MihSįja, nežinia kokiais su-

Iš Stoties

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

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
This l« s Famons Vlvanl Bat anrl lnclndee fare powder, 11.0#; Routr, 75c.
Ttaane Cream |l.«0, Depllatory 11.00.
račiai Aatrlngent 11.75, Bath Salt 1.00,
Tollet tVater 11. SS. Pcrfume 12.75, Brllllantlne 75c, Skln tVhltener 75c. Totai
▼alue 111.00. Spėriai prlce, 11.17 for all
ten pleces to Introduce this liną.

Vardas
Adresas
Siunčiame per pafitą COD
Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

Bea Van 58O-?th Avenue, New York

t’s What Counts.
AlOvų DOMI CRY A60UI THAT
IhE&t PVI2E POODlES ACE
Mine AMO IM GOtMCTO 6»0E
You OME 0F 1HEM To BEPLACE
THE PET Ttv HAVE lOSV SO
cheeb OPncmj AMD FoBCET.
ABOOl hank

AAM \ /KO StR.
601 PVf DOG
HAMK’S tošį
«E CHASŠtO AėKJTMte]
bCt (M HEBE AM
AiOvul CAM'ThAjOj
.HIK- OHBOOC*

e r-

♦500
Z.

J.

gera kaina

[(Musų korespondento)

And

DR.

SAY HAMK
A

REAL

\AIOT A TO Y ’

NIPE
TIPE

w?iif
MMIMC,
omtf
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|SOO

v,.
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.
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DRAUGAS

Ketvirtudienls, gruod. ‘26 1929

“DRAUGO

LIETUVIAI AMERIKOJE

ius ir pagrąžintus, bet, klingų vietų, pirmų amžiaus
krikščionių kankinių, antka
Asilieka ta pati
fle: metams .... $6.00 pių- ir katakvunbų. Taigi ta
pusei metų .... $3.50 knyga turėtų rastis kiekvie
pe, metams .... $7.00 noj lietuvių šeimynoje. Ne tik
jusei metų .... $4.00 Chicagos, bet ir toliau. Taigi
įmeratas, žinias, pa paskutinė proga, nelaukit il
ris etc. siųskite:
giau, gal pritruks. Da per Si
is” Pub. Co.,
tus du mėnesiu yra užtikrinta,
So. Oakley Avė.,
o toliau nežinia. Knygos kai
Chicago, Illinois.
na $1.50. Knygų randasi
“Draugo” knygyne:

WESTVILl£, ILL.

ĮVAIRENYBĖS.

ĮNEŠIMAS visiems

mė po Europą ir Įspū Arba pas pati autorių.
Rev. P. Vaitukaitis,
džiai.
lyga išleista gerb kun. 2745 W. 44 St. Chicago, III.

Vaitukaičio Tų knygų Pinigus siųskite čekiais ar
ęelis įsigijo ir labai paten
ki šia knyga. Tų knygų puoapie šimtą (100 paveikslų
Kausiu bažnyčių, stebu-

MELROSE PARK, IL

Išėjo Iš Spaudos Nauja

J

j

LABDARIĮĮ CENTRO
VALDYBA

giau sušelps iki pasveiksiu.

I agitatorius.

jo. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui)
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .........
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .............
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) __
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.)

30c į
30c
30c
30c
30c
30c

Per„
dėt

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:

Reikalaukite tuojau

5>

DRAUGAS’ PUB. CO.

di'.

Chicago, Illinois

KdlSlfi'y the Family- 'rb* lamosanttvilKng to anyibinn to
■
.
'ir» t u vės. sr»ūF~|
Betose mos
, JOnH'Sae Hts'S
CM g i

j

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, 111.
lis

T -------------------------------■-------------------------- "C------- -----

IES BROLIŲ RAŠTINĖJE
rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudą (incompanijose.
žoini ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
j, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
Larašoini įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai,
pai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai,
mey Orders”.
gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
V
ai į Lietuvų ir Lenkiją per paštų ir per telegramų,
ii ant pirmų ir antrų morgečių; parduodami pinui morgečiai;
ir antri ir pirmi morgečiai.
išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
grąžą pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Irisuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.

itehes Bros. Corp.

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

2334 S. Oakley Avenue,

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.

1

Širdingiausia dėkoju mielaširdingiems žmonėms, kurie
asmenini, ir per organizacijas
mane vargšų ligonį per 5 me
tus sunkioje ligoje lankė ir
šelpė, duodami galimybės iš Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Oak Forest prieglaudos iš
Tei. Lincoln 3044
vykti i mineralinės suraus šal
tinio, Mieli Valstijoj, vunas Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.
pasigydyti, kus palengvino
skausmus ir puliuosavot iš tų Ižd. Kun. F. Kudirka
vargo namų, Oak Forest, Ilk,
2334 So. Oakley Avė.
prieglaudos, kur ne mažas bū
AGITATORIAI;
relis vargdienių vargų ken
čia be jokios išeities (reikia Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.
neapleisti jų). Už tai jums,
brangus broliai ir sesutės lie A. Valančius
tuviai, negalėdamas kitaip ati
1226 S. 50 Av., Cicero, ill
dėkoti, tariu širdingai ačiū. į
J. Dimša
ačiū.
3230 So. Emerald Avė.,
Sugrįžus iš Sanitorijos, nors
Tel. Victory 1566.
sveikata yra geresnė, liet tla
sau duonos negaliu užsidirbti, M. Šlikas
10555 So. State St.
taigi turiu vilties, mažu kas
Visokiais Labdarybės reiiš lietuvių pasigailės manęs
vargdienio ir nors kiek daų- kalais kreiptis į valdyba arba

— Parašė —

1

CICERO. ILL

Vargdienio Padėka.

'KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’

j

k

2334 So. Oakley Avė. Chicago
Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

r

styta pinigais. Iš po kepurai- j ko, skepetų, diržų ir visokių
tės drykso juodi plaukai, su papuošalų.
Kiekvienas dalykas pačių
pinti į daug kasų ligi juostos.
Dienraštis
į
Lauksiu nuo jūsų, brangūs Ant gražučių kojų jos dėvi iš dirbtas ir liudija apie jo savininku stropumų. Visuose dir-1 ^Lovauja orga|
puoliai ir sesutės lietuviai, už iuvinėtus odinius batus.
Galutiniame kambary, kurs j kiniuose pasireiškia geras sko j' Jonienę. „
uojautos sekančiu adresu:
Trumpos žinutės.
atskirtas, net paslėptas uždan nis ir paveldėtas meno jaus-Į
Draugų
Joseph Lapinskas,
Nors laikai nepergeriausi,
gomis, sėdi vienų viena jauno mas. Visame yra kokia nors, pM’ vlBa
1411 So. 49 Avė.,
bet Šv. Petro ir Povilo parapi
Cicero, 111.
ji ant didelių, minkštų pne- ar priprasta arba prigimta to-į^os centialii^
ja, pasidarbavimu kleb. kun.
galvių. Ji gražiai apsiredžiu torių ypatybė. Tokiu būdu;’1* -*-*•
J. Bartkaus ir 'parapi,jonų at-j
si, ir jos rankos jau ligi pu vestuvių namai patiekia gy-jr^<oie* Taip-įJ
mokėjo tūkstantį dolerių pa-,
sės rudais dažais nuteptos, ventojaurs visako, kas tik jų j lu’a visas kil
rapijos skolos.
tas žymi jos garbingų vietų, širdis džiugina: brangių, gra darytas kata
jas. Vieni kit
Totorių, vestuvių papročiai. Įlankoje ji turį veidrodį ir be žių papuošalų ir išrinktų ska
Barbora ir Mykolas Burbai
perstojimo į jį žiuri. Kaip numynų — . daug matyti ir sukūrėme ga
k. a. Šv. Kit
įtaisė gražius, bažnytinius ru Totorių vestuvės visai «.vo.|ilgrf TOstuvi, 5venB
daug ragauti.
,aip ilgaį jaunoji turį ; Jaunoji turi visų laikų ra dešimtis moki
bus; juodų kapų ir arnotų, tiškos ir neturi jokio panašukuriuos klebonas partraukė iš nio į mūsų vestuves. Kada į- veidrodį žiūrėti, visai neatsi miai sėdėti ir žiūrėti į veid ‘ ‘ Draugas’
vyksta vestuvės, kviečiami kreipdama, kol jaunikis atė rodį. Ji nieku nesirūpina, o liau pagelbėtą
Praneijos.
taip pat svečiai, bet vyrai su jęs jų išvaduos.
Jaunas Parapijonas.
laukia tiktai savo mylimojo vių kolonijo
sirenka pas jaunikį, o moterys
i burtis krūvi
arba vyro.
Kas
šitų
žiurėtimu
į
veidro

į marčios namus. Namuose
Už keletos dienų pasigirsta nius židiniu
girdisi aiški muzika be melo- di noli,na Riekti, nesupranarklių trypimus ir pilna zova ■nūs. Tų “Di
taina.
Gal
ji
turi
į
veidrodį
,
di jos, ritmiškas ir greitas grieda atjoja josios vyras, įpuola pindamas dii
Šv. Jono Krikštytojo Draugija. į
anį- fieįtų, smuikų, bara žiūrėdama atsiminti praeitį ar
žinias, jų pJ
Priešmetinis dr-jos susirin bonų bei blekių. Muzika pana iš veidrodžio norį gauti žinių į kambarį, pagrobia iš mote damas bei ni
kimas įvyko 15 d. gruodžio. ši į jazbando muzikų. Įdomu apie ateitį, o gal ji ten turi rų tarpo busimųjų žmonų ir likams kaip
Susirinkimais buvo labai skait susipažinti su marčios na- rasti naujam gyvenimui monų. ant arklio užlsisodinęs išjoja painius karti
lingas. Nariu dalyvavo netoli mais. Namuose sukasi daugy-1^4 galima tiktai matyti kaip Tuoj susirenka marčios, kai- simus.
šimtas. Apkalbėta daug svar bė jaunų ir senų moterų, ku- paldjdelę ant margų priegal-1įmynai ir artimi ir ima juos “Draugų’
akimis1'^“’’
Prasnwjs Jie joja ir
bių dalykų. Po to buvo valdy rios gyvai šnekasi, bet muzi-r1^
i,..
..
•
i
r
.
i
i
šaudo
paskui
juos. ...
Jis savo tūkstančių ž|j
bos rinkimas 1930 metams. ka visus perskamba. pni„: ziurj į veidrodi. Jos netrukdo „
žmona nešinas pasiekia savo gas” norėt
Valdyba paliko beveik ta pa sienas sėdi ant priegalvėlių 1
draugių linksmas džiūga- namus ir būna apsaugotas vieno lietuvį
ti: pirm. — V. Kudul, vice- senosios moterys, kurių vei- vnna^ nei Mullos ati’lIanky';nUo persekiojimų,
ir ten įnešti
pirm. — J. Žvirblis, prot. rast. dai saulės nudegti ir iš karš- inas» l<urs <Jai yav0 palaimini ,
lankios lieb
— A. Urbelis, fin. rašt. — R. čio visai geltoni. Iš jų pase-!m4 teikia. Tai yra sulig to-! Naujuose namuose jau vis “Draugas”Miegamasis
Kalans, ižd. — A. Jonča, iždo nusių veidų žiūri gyvos, vilio torių papročiais jungtuvių ak kas parengta.
kambarys
puikiai
išdabintas pasauliui iii
globėjai — J. Maseliunas, M. jančios akys, kurios viskų ma tas.
puikiomis antldodėmis bei gra išgirdo lieti
Šimanskis ir J. Kasiulis, tei to ir visu kuo rūpinasi.
Svečiai visokiais būdais vai
sų dainas.
sėjas — A. Prabiščius, rašt. šinami. Daug avinų išverda žiais pagalviais. Visur pridė “Draugai
Senutės rūko pypkes ir ge
ta visokių labai gražių bei
rašt. — F. Brazas, maršalka
mą. Ryžiai verdami dideliuo
skanių skanumynų. Čia dide- ■ *<artū save i
ria iš puodo be ausų stiprių,
— J. Žvirblis, karūnos ir Vė
se variniuose katiluose. Viskavų ir valgo nuo sti- L
•
•
i H saldainiai į auksinį popie , džiaugiasi
liavos nešėjai — R. Urbelis ir saldžių
. ... vv
. ...
• •
kas daroma išdidžiai bei iškil- . . .
. . T>.
...
klinių lėkščių saldžius vaisius
rių
įsiausti
ir
visokių
kitokių Įraa‘
J. Tamelis.
mingai. Visų gražiausias daly gražių dalykėlių, kurie jauno- Dabar, 1<
ir konfitūrus. Taip jos pasako
Tuojau po Naujų Metų nu
kas tai marčios kraičio kam
jasi ir gaivinasi visokiais ska
sios pirmąsias dienas pasal
tarta turėti naujų narių vajų
barys. Lyg parodoje visas krai
numynais. Vestuvės yra dide
tis liūva išstatytas, kad kiek dinti ir namus.užmiršti pade
per pirmus tris mėnesius, bū
lis ir svarbus gyvenime įvy
da.
tent sausio, vasario ir kovos.
vienas ji galėtų matyti. Sie
kis, turį jos žino įvertinti ir
Nauji nariai bus priimami
nos, stalai, divonai kraičiu
kilnumų parodyti.
puo 18 iki 25 m. dykai; nuo
apkabinėt. Čia galima matyti Tarnas. Už kų gi mane, po
Gražios totorių mergaitės.
25 iki 45 metų už pusę įsto
visų krūvų gražiai sudėtų, pa nas, atleidi? Ak, aš nieko ne
Tos visuomet linksmos, su šyp
jimo mokesties.
čių austų vilnonių drabužių dariau...
sena akyse, laibo ūgio, drą
Draugijos balius įvyks tuo
su gražiais išsiuvinėjiniais, Ponas. Už tai aš ir atlei ! gijas, visa®
sios, baltais dantimis. Jos pa
jau po Naujų Metų. Manoma,
kaklaraiščiai iš linų arba šil- džiu, kad nieko nedarei.
Nors “1
sveikina svečius baimingu pa
bus labai įdomus, nes į ko
sitikėjimu, kaip jis pas šil
misija pateko veikliausi drau
tų kraštų moteris yra sutinka
AUJOS DAINOS
gijos nariai: B. Januška, Ig.
mas, nes tos moterys jaučiasi
Ruzinskas ir J. Januška.
laisvos ir tvirtos savo hare LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
Gruodžio 11 d. mūsų drau
STASYS NAVICKAS
me.
gijos nariui Vladui Selkaičiui
Moterų bei mergaičių dra 1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
padaryta operacija. AVest La
bužiai margi ir ryškių spal 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
ke ligoninėj, Melrose Park,
sura .1
vų, nors ir iš paprasto šilko 3. Ko liūdi mergužėlėt-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
III. Operaciją darė Dr. Brust.
arba pačių austi vilnoniai, su 4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
atsi .1
Narys.
;T
apsiūtomis rankovėmis bei 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
tęst
gražia saga susegtu diržu. 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
Mergaitės dėvi mažių apvalių 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c Į
aksomo kepuraitę, kuri apsag- 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c '

in m\

'

lt. Kampas 107 ir Michigan Avė. TeL Pull. 5950
Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. SekmaAdieniais uždaryta.
»
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“Sargyk
FRANK L. SAVICKAS

Sports Editor,
726 West 18th SLreet
Phone: Canal 1603

LIETUVOS VYČIŲ B0WLING LYGOS.

AVest Side No. 1
Providence No. 1
Bridgeport
AVest Side No. 2
Brigbton Pk.
So. Chicago
North Side
Marąuette
Providence No. 2
Roseland

VV.
32
31
31
27
16
16
16
15
14
11

Ii.
19
11
11
15
26
26
26
27
28
31

Pct.
762
738
/738
643
381
381
381
357
333
262

Providence No. - j riu

straip?
tymui dviejose rungtynėse. Įslo sričių.
Pavieniai svaidininkai ne- tojus su
daug kų parodė, vien tik Ku- laimėjimai,
bis, Pi-ovidenee No. J, su “Sargybą
235 ir Rethvick So. Cliicago, j
sveikatos i
su 224. Abu gavo po $1.09,
.
taip apsi-,
kaipo dovanų už aukščiausius^.^
žaidimus šio vakaro.
sigydyti p
Pereitų utaminkų žaidimų
nebuvo. Sekanti žaidimai į- “ Sargy k,
rioinis dv;tie
vyks sausio 7, 1930.
gyvenimo
BRIDGEPORT
174 139 137>7. a. bedievė
Kabelis
141 169 199i tvirkimu ii
Micevičius
“Sargy 3
159 189 211 į
Mažeika
199 157 172.randa įvaitĮ
Urba
Gramontas
147 197 178 gų iš mok.-j811 833 897 įr visuomei.

nusileido

1

•'

i

INDIVIDUALIS STOVIS.

Lukas AV. S. No. 1
S. Zauras AV. S. No. 1
Vaičiūnas AV. S. No. 1
Mažeika Bridg.
AV. Laurynaitis Marą.
Gedrainis AV. S. No. 1
č’ernauskas Prov. No. 1

AVabol AV. S. No. 2
P. Zauras AV. S. No.
Rnbis Prov. No. 1
Zemekis Prov. No. 1
Gramontas Bridg.

PROVIDENCE No
189
Zemekis
176
Micionis
161
Rubis
142
č’ernauskas
•
lot)
893

189. 1
188.18
185.38
185.21
184,28
NORTH SIDE
182.41
Urbonas
189
181.13
169
Manstavich
Pauža
131
179
Kisielius
155
Drazdauskas
796
175.10 i
175. 8 1 SO. CHICAGO

J. Kisielius N. S.

Kibelkis
Regasius
Zevatkauskas
B. Pečiulis
Redvvick

Pavilonis Rose.
17'
A. Kibelkis So. Chi.
170. 7
Kaminskas AV. S. No. 2 168.28 AVEST SIDE
Praeitų utarninkų
Įvyko
daug permainų mūsų Lygos S. Zauras
stovyje. AVest Side No. 1 ra Vaičiūnas
telis da sykį užėmė pirmų Žemaitis
vietų, kuomet laimėjo visus Gedrainis
susirėmimus nuo Roseland ty Lukas
mo ir tuo pat kartu Bridgeport išstūmė Providence No.
ROSELAND
1 ratelį iš pirmenybes, susily Sukis
gindami su jais antrai pozi Malkevičius
cijai nuošimtyje.
i F. Pavilionis
VVest Side No. 2 ratelis da-i Bučius
sigavo vienu žaidimu arčiau'M. Pavilionis
lyderių mūsų Lygos, paimda
mi viršų trijuose susirėmi
VEST SIDE
muose su Marąuette bowleAVabol
riais.
Kaminskas
North Side laimėjo du kar
Jakobaitis
tu nuo So. Chicago ir tapo
P. Zauras
lygiam stovyje su So. Chica
Kalasinskas
go ir Brighton Park, kurie
LEO DIEGEL WINS

Leo Diegei, representing the
Agua Caliente cluh of Mexico, retuined the professional
golfers’ chanrpionship at. Los
Angeles. He defeated Johnny
Farrell 6 and 4 in the finai
round.

| “Sargybo

293

171 į 6 lit., puse,

166

144 numeris K>;

235

166 bai brangia

149

158

135

135

173

141 j

149
149

199*

, Metiniamjda priedų
888 774 įdorius ir Ioį
į Adresas:
128 1291
“Sargyboj

211

es

186-1

D. L. K. VJ1
MING&

125 į

819 771 i

JA LA

185
198
293
147

1681 Poną.' Jum
132 tiko Ameribi
167. zentanlas,'
158 su Provizorė
224 1431 (ižiojo VytitO
lio 957 768|biliejui įniks

idėjinės eksbs

No. 1
168
146
165
168
183
830

201 18t1 i Kursi ja išpili?
155 211 !*gūžės 26 'd.ui
167 186 žinomu laivitĮ
Balti ko ii
169 217
179 160. darbuojas iii

174
138
131.'
195
159
797

172
167
127
143 1-- i suinteresuoti.il
174 1,’6 j informacijų 0l
783 6^,dokumentų.
j tuvos pasų ?•
2
162 1531 Patartina ia1
184 140 Į d kaip galit11
136 292 i lokalius ag
179 177Įteiks visas C11
158 158 j ekskursijų.

No.
163
297
153
214
185
922

871

819

MARQUETTE PARK
153 131
J. Sapitas
Puniskis
Šnekutis
145 146
Shimkus
144 139
185 194
Laurynaitis
T. Sapitas
184 124
811 734
BRIGHTON
Mitchell
Mikais
Masiunas
Daasinas
Kupris

3

144
133
152
155
191.

i

PARK
144 135
159 176
134 161
129 .178
128 144
676 794

! komitetu iri
gentų susivH'm
.daryt šių edj
ga. Speciak
1skebianioji
į ruošta išdak

961

836pašvęsto-111

atmintinu įv
rūmų ir ma/1'
i kurie
joj
lll
šiame la ikrui'1
131
sijas kelbiini
J 03
193
— Negalė
157
, nė vienos <li-r*
695
daiško vyrui.
Į — 1<U gį tt 1

1561 - Daugiai
170 gų.
158 —
1431
Tel. Vii
isiĮ
8118

DR. G1

LIETUVIS AKI

PROVIDENCE No. 2

Markūnas
Daukša
Savickas

AV ii bertas

128
157 j

174!
135 į

156 1
759

Ofisas

r »

3265

s. f

Valandos

o

2-ras Ofis’
Tel,

iRti Tai. lfldaray 8819

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL ■ DR. R. G. CUPLER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals
Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl
tr Ketvergais vakare
Į dieną, lr 8:30 lkl 9:28 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antra, ofisą (su Dr. Laurai
čiu — "IrSuj Belskio-Rakščio aptle
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
Prospect 1930.
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Res. 6841 S. Albany Avė. Tel. Prospect 1S80. Nedėtomis tik pagal su-

Į
j Res. tel. Van Buren
Į
I
J

| 4608 S.

Netoli 4«th Street

DR. T. DUNDULIS

tartj.

Chlcago. III.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
vak.

Tel. Wentworth 3000

DR. H. BARTON

AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKIS

CHIRURGAS
157* Milvvaukee Avė.
Saite 100
Tel. Brunsvrlck *624
GYDYTOJAS

Rez. Tel. Steivart 8191

ASHLAND

Valandos; nuo 2 lkl 7:28 vai.
i aasdlen. Nedėlloinlz nuo 1 lkl 2 vai.
' po pietų.
I.

Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Kertė So. Western Avenue
Tel. ProBpect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 v. v.
0098'
Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Canal 3118
Namų
Lafayette

DR. A. L YUŠKA

Ofiso Tel. Vlctory 6892
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

OFISAS

Ofiso lr Rea Tel. Boulevard 8912

DR. A. A. ROTH

1900 S. HALSTED STREET

DR. A. J. BERTASH

l

2464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. VVALLACE STREET

NAMAI

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valku lr visu chronišku ligų

4193 ARCHER AVĖ.

. Valandos: prieš pietus pagal sutartį
I Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago
arti lįst Street

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

VALANDOS:

ADVOKATAI

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS

A. A. OLĮS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2436 West 69 Street

ADVOKATAS

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p.
v, v. Nedėlioj nusitarus.

11 So. La Šalie St., Rootn 1701
|Tel.

Randolph

0331-0332

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

Vai.

9-6

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vietory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
,
Pėtnyčios

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

JOHN B. BORDEN

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. į

Armitage

DENTISTAI

DR. S. BIEŽIS
IR

CHIRURGAI

X — Spinduliai
Ofisas 2201 AVest 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
Rezidencija: 6640 So. lfaplevrood
Avenue
Tel. Republic 786S
Valandos 1 — 3 A 7 — 8 v. ,v.
NedėlloJ: 10 — 12 ryto

i Ezamlnuoju akis ir prirenku akinius

LIETUVIS ADVOKATAS

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

DR. VAITUSH, 0. D.

Tęl. Canal 9267

Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTAS

Ofisas:

4G03
Tel.

S. ASHLAND AVĖ.
Blvd. 9459

Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tol. Lafalette 4184
Vai.:, 12-3 vai. kasdien

SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6660 S. Arteslan Ava
Valandos. 11 ryto lkl I po pietų
6 lkl 8:89 vakare

DR. GHARIES SEGAL

Office Boulevard 7042

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredsmis ir Pėtnyčiouiis nuo 9 iki 6.

Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. DIKSELIS

DR. K. NURKAITIS

JOHN KUCHINSKAS
?

sutartį

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315

*

pagal

Nedėlioję

GYDYTOJAS

2822

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Tclephnne Roosevelt *O*O
Banele: 8 Iki * ryte Tel. Repub. *600

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefoną* Canal 2552 ,

Office; 4459 S. California Avė.

Susitarus

DR. W. F. KALISZ

Telephone Randolph 6727

Vai.: 2 lkl 6 po pietų, 7 lkl 9 vak.

Nedėliomis

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
(nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAS
1145 MILWAUKEE AVENUE
105 W. Adams St. Rm. 2117 šventadieuio ir ketvirtadienio Valandos: 12 Iki 2 ir 6 lki 8 P.
Bagdziunas Borden)

(John

DR. A. J. JAVOIŠ

Chirurgas

REZIDENCIJA
j4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888
Phone

Lafayette

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

JOSEPH J. GRISH

LIETUVIS AKIŲ

(Juozas J. Grišius)

SPECIALISTAS
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

lt E H I D E N C I J A:
6515 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHDS

Palengvins aklu įtempimą
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950 lr 6377

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

Miesto Ofise Pagal Sutartį:

4712 S. ASHLAND AVĖ.

127 N. Dearborn Street

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt

St.)

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

Central

LIETUVIS

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS
114 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:96 lkl 6 vai. vak.
ooal Office; 1900 So. Union
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.

Pritaikyme akinių

dėl

North Side

Oydo
gasvyrų.
jausius
elektros

visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

staigias
lr chroniškas Il
moterų Ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray tr kitokius
prietaisua

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų B
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare
Tel. ofiso Canal 2119 Rea Bo. kkorc
2238, arba Randolph 6809.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Attornev & Counselor at Law

Chicago, III.

RUSIJOS

Ofisas ir Laboratorija

F. P. BRADCHULIS

Tel. Vietory 2394

DR. HERZMAN
Ueral lietuviams žinomas per 26
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Avė.

3112 South Halsted Street

Chirurgas

Nuo a — 4 a
7—9 vakare

IS

OPTOMETRISTAS

ADVOKATAS

Gydytojas,

DENTISTAS

25 METįĮ PATYRIMO

6926

DR. V. A. š MKUS

DR. A. J. GUSSEN

Tel. Franklin 4177

Telephone

Boulevard

3343 SO. UALSTE ) STREET

Tel. Boulevard 7589

Rooms 928 lr 935

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo
pietų: 7—8:99 vaitais
Nedėliomis 19 lkl 11
TELEFONAS MIDWAY 2889

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių
1801

South

Ashland

Tel. Yards 0994

Avenue

Platt Bldg.. kamp. 12 Bt 2 aukštai
Pastebėklt mano iškabas

Rezidencijos Tel. Plaza 8299

LIETUVE DENTISTt

Valandos nuo 9:29 ryto lkl 9:29 va
X-Ray
karo. beredorals nuo 9:29 iki 12 v.
2127 8. CICERO. AV. CICERO. ILL.
rytA. Nedėliomis nėra skirtų
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 1-9 P. M.
valandų. Room S.
Trečladlena
navai
sutarkna
Canal 9191

VALAN DO*:

Nuo 19 tld 11 dieną
1 po pietų.

Nuo S

lkl

Nedėl.

nuo 10

lkl 12 dienų.

darbuoti sekantiems metams. Veronika Pnl
no St. (Šeri
Pirm. O. A. Ncvulytė, vicepirm. — F. Šatienė, fin. rašt. 9).
Trečių do\ )
— A. Statkienė, prot. rašt. —
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais L. Račkauskienė, r/xl. — P. kolas Yurkusfl|
n
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
Lietuvis Graborius
Vaičekuuskienė, ižd. globėjosAvė. (Serija
Patarnauja laidotu- I
vėse kuoplglausia. Rei
M. Barščienė ir p. Kelpšienė.j Visi laimė
kale‘ni(>ldžfu atsiSauk- '
Gerb. “Draugo” Red.
Gerbiamieji:
Valdybai išreiškšta padėka atsišaukti j
tl, o mano darbu busi
Širdingai ačiū Tamstoms
te- užganėdinti.
gausiu delnų plojimu už jų ninkę p. B. Nj|
Mums labai patiko ir links
už koncertus per radio iš
Tel. Roosevelt ?!»15
pasidarbavimų
praeityje. Auburn Ave.fl
ma buvo klausyti gražios lie
Arba 2516
KYW stoties.
Yra
daug
vilties,
tuviškos dainos per radio. La
2314 W. 2«rd Place
Labai mąolnų girdėti tokius
Chicago, III,
kad nemažinus darbuosis ir
bai nuliūdom, kad pereitas
įspūdingus koncertus iš liau
1930 m., Sųjungos ir visuome
Town of 1 I
koncertas buvo paskutinis.
dies dainelių.
Simpatiškas —
zimiero
Akąjį
nės reikaluose.
Lauksime, kada tie koncertai
Malonu buvo girdėti adv.
Mandagus — J
Sausio 5 d., 5 vai. vakare 1 skyriaus i:j
bus atnaujinti.
Mastausko ir p. L. Šimučio
Geresnis ir Piges
p. P. VaižekaUskienės namuo- party” bus
Dėkojam visiems daininin
kalbos.
nis nŽ kitų patar-1
se kuom vvkdins savo nariu IKryžiaus pai flflfl
kams už jų gražų dainavimų.
Ar negalima, būtų ir toliau
Iš anksto pį
navimas.
Linkim “Draugui” ir Peoples
tęsti tokius koncertus, nes ne sidienų niekas
Furniture Co. kuogeriausio
visos da mūsų dainelės išdai
Tame vakarėlyje įvyks me tų, nes kart^
(pasisekimo.
nuotos, ne visos mūsų daini
tiems pakenk
tinė knygų revizija.
Su pagarba
ninkės ir ne visi chorai , dai
PAGRABŲ VEDĖJAI
mėjų
“buncoPirmininkei prisiminus apie
Didysis Ofisas:
Antanas Olbikas.
navo.
K. Zaromskis.
Šv. Kryžiaus ligoninės fondų, būna tinkam
4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Tards 1741 U 1743
kurį globoja Apskritys, kad Mat visuom^
SKYRIUS
įrengus kambarį, 20 kuopos riems tikslai
4447 So. Fairfield Avenue
sųjungietės ir vėl parėmė tųjį
SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
kilnų tikslų, sudėdamas dau
Tel. Cicero T794
X Nek. Pras. P, Šv. mer giau aukų. Aukojo šios: Rač PLATINKI!!
SKYRIUS
gaičių sodalicija džiaugiasi kauskienė $5.00, M. Stevenson
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201
valdybos rinkimų rezultatais $1.00, A. SterbienS $1.00. Vi•8
X Zuzanos ir Povilo Giržai- ir rengia planus didesniam,
so
Brightonparkietės
sudėjo
čių šeimyna šiomis dienomis veikimui.
$18.00. Be’ tų, pasidalinta bi
padidėjo sunumi. P-nai Girlietais Apskr. rengiamosios
MGIAUSIA8 LIET. GRABORIUS.
žaičiai gyvena Bridgeporte,
CHICAGOJE
pramogos — “bunco party”,
VYSK. VALANČAUSKO
Laidotuvėse
pa 818 W. 33 PI. Gandrų “intarnauju
geriausia
kuri įvyks gruodžio 29 d., MODERNIŠpj
DR-JA.
ir pigiau negu kiti troducino” Br. Yuška. Sunui
todėl, kad prikiau- '
i
West Side.
3140 So.
aau prie arabu n.,'druas skirtas Zenonas-PoviIš
ligonių
lankytojų
rapor

dlrbystės.
Bridgeport. — Gruodžio 12
las.
KETV., PĖT]
OF7SA8
d. vyskupo Valančausko drau to pasirodo, kad kuopos fin.
•«> West 13 St.
Gruodži«
Tel.
Canal
4174
gija laikė priešmetinį susi rašt. E. Statkienė da vis te
SKYRIUS:
8233
“THE TM
So. Halsted Street
rinkimų, į. kurį atsilankė ga beserga namuose, tat geistina,
MUSŲ ŽINELĖS.
Tel. Vlctory 4088
01
na skaitlingas būrys narių. kad. netik lankytojos pildytų
Apsvarsčius bėgančius rei savo pareigas, bet ir visos ki Dalyvauja
Marąuette Park. — Moterų
Phone Boulevard 4139
NAUJAUS
Sųj. 67 kp. gražiai rengiasi kalus, išklausyta raportas iš tos aplankytų niusų gerb. dar
Luoto
jų.
''
*
VIT j
prie savo vakaro, sausio 5 d., buvusio balio. Pasirodė, kad
Kalbantis
1930 m. Statoma komedija draugijai liko gražaus pelno. Ponios F. Šatienė ir P. Vai
GRABORIUS
cekauskienė
tapo
išrinktos
ap

GraV
“Nervai”.. Loš L. Vyčių Cbi. Tuojau nutarta rengti kitų
lankyti
antrų
kuopos
ligonę
Musų patarnavimas
balių
tuoj
po
Velykų.
,
Apskričio dramos artistai po
rteucmet sąžiningas lr
vadovyste gerb. p. Ig. Saka Po to buvo renkama valdy p. B. Mankiem* ir suteikti suMbranfus, nes netart
ose Išlaidų užlaikymui
ba sekantiems metams. Vien rarninimų nuo kuopos.
lo.
įkyrių.
LIETUVA
X Mūsų sųjungietėms rūpi balsiai išrinkta senoji, bū Prie kuopos > prisirašė A.
Nauja, graži ka
Fot 1
šis vakaras kuonaudingiausia tent: pirm. — L. Jucius, nut. Reiuenčienė iš ;‘Rockford, III.
plyčia dykai.
rašt.
—
P.
Samoška,
fin.
rašt.
į Džiaugsmas yra kuopai suC. G. L#
praleist. Be komedijos “Ner
3307 Auburn Avenne
1
—
F.
Bičiusas,
ižd.
—
J.
Ra’
laukus
naujų
n&rę
į
savo
buvai”, bus prirašomos naujos
Kų' tik iš P«
relį. Labai malonu priminti,
narės, bus prakalbos aiškinant cevicia.
judi*
Malonu pažymėti, kad ši dr- kad 20 kuopa stiprėja, didėja nauji
Moterų Sųjungos naudingumų.
bus rodomi 1
ja sutartinai veikia, nors na gražioje vienybėje.
Kalbės gerb. kun. A. Baltutis
merikoje.
rių turi 120, bet veikiant iš
Graborius ir Balzamuotojas
Aurelija.
ir mūsų kuopos narė p. Dona
vien, iždas auga. Jau sukelta
Mes sutei
Tautiečiai1*
Kaminskienė.
kiam manda
virš $3,000.00. Taip veikiant
progos aplami
gų, draugišku
X Parapijos choras smar
draugija gana puikiai gyvuo
patari.avimą.
ne Lietuvų lU^
kiai ruošiasi prie koncerto,
Patarnavimai
ja jau net 33 m. ir galės to
se iškilmėse***
sausio 12 d., 1930. P. Janu
visose Chlca
liau gyvuoti.
gos dalyse t»
Nauji iš Lietuvos jndamie-Je progos
šauskas nesigaili laiko repeti
priemlesėuose
Bet
kaž
kodėl
pereitam
su

Grabai pigia i
cijoms, nes jam rūpi, ka,:l> pir sirinkime kilo klausimas, kad ji paveikslai bus rodomi se atsilankyda
net už $2 5
minėtų viet
mas viešas choro pas i rody ši taip puikiai gyvuojanti dr-> kančiose vietose:
OFISAS
8288 South
mas su koncertu būtų visapu ja turėtų likviduotis ir iežko- Gruodžio 27 d., 7 vai. vak.
Visas iškM
Halsted S«
Vlctory 4088»«kai
sėkmingas.
Po
koneer"J
į" '' įrieglando’s
kokio
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to bus Šokiai.
U k|iubo gparmi, Ar ,ik ne. laja, W»bansia ir Paulina str., ksmų komei
6.j
4424 8o, Rockvvell M*,
X Verkėją p. Domą Raminsi |1U, {ia koks ypati5kas sn0. Clncago, III.
to kainų Ci1
virginia 1288
kienė bnvo “grippe” knn- ,kalbis ir partyTi5ka lnintiS)l Oniodžlo 28 ir 29 d., 8 Vai. 1929 m. Lii’l
T- ’
IV
kinama, bet jau sveiksta. Jų ka(, gunaikinU8 vysk. Valan- vaJ<arais 18
ir Union Avė. 33 So HaJlA1
•v- •
prižiūri Dr. Jovaiš.
čausko vardu draugijų? Nes Parapijos salėje, Chicago, 111.13 d> ]930 ,,
Telefonas Yards 1188
kai kuriems nariams, mato- Į Gruodžio 31 ir sausio 1 a., Town of la)
J. Z O L P mai, nemalonu minėti vysk n- 8 va^ vft*are Marąuette ParK SRUsio 5
po vardas.
(parapijos salėje, 6820 So. gvet Ind.
GRABORIUS IR
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
BALHAMUOTOJAfl
Vietoj to, visus narius ir M &shten«w Avė., Chicago, III.
VEDtJAS
Sausio 6
Turiu automobilius
visokiems
draugijos
dabartinį
vardų
už-'
Paveikslai
yra
labai
8
er
i
Kenosha,
enosba, f
1650 Weit 46th Street
reikalams. Kaina prieinama
traukti ant savotiško party- *r įdomūs. Patartina kiekvieSausio P
3319 AUBURN AVENUE
Kampas 48tn Ir Paulina Sta
viško kurpalio. Mat, vienmin- nam iuos pamatyti, neg tų daTel. Blvd. 5108
svet. Wau)
Chicago, UI.
narių draugišku- bjM da »i«kas nematė ir dau
.
oi
Nulludimo valandoje
kreipkitės tižkumas,
Sausio
prie man pa
patarnausiu simpatlB- mas, darbštumas kai kuriems 8>au nematys.
n^10 . L
kal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
t. Spi
| Paveikslus rodys ir aiškins sveį
negu kitur KopiyBa dėl Barmenų jau nubodo.

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

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

I

J. F. EUDEIKIS KOMP.

CHICAGO J E

ŽINIjJ-ŽINELĖS

J. F. RADZIUS

MII

A. MASALSKIS

A. PETKUS
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STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

dykai

LIETUVIS GRABORIt'S

Didelė graži koplyčia dykai

BUTKUS

718 WEST 18 STREET

J. Luleviciua
GRAnORIT’S IR
BAIDAM l'OTOJAM 1

Patarnauju

cimartUnvd ‘ co.
P.

Tel. Roosevelt 7532

laido- !

tuvėse visose mie
sto
lr
miestelių
dalyse.
'Modernilka koplyčia veltui.
8102 8. Halrfed
St. Chicago, 111.
Tel. Vlctory 1115

Pradi

Nariai, pažinkime tokius a- Jonas K. Milius.

no

B. Hddley Ue.
Koplyčia Dykai

West 18th Street
Canal

8181

gitatorius ir žiūrėkime kur jio'
.— —..

nori dr-jų nuvesti.
liz.

Narys.

____
IŽ 8ĄJUNGIEČIŲ SUSIRIKKIMO.

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

EZERSKI

Žemaitis.

Brighton Park. — Gruodžio

Gruodžio 18

,<fU I929„ šv.

Jurgio parap. salėj įvykusioj

PAC

Šv. Kazimiero Akad. 2 sky
Medini*
Į riaus “bunco paflty” dovanas ant Bridg
[laimėjo šios; .. ,|(( .
kambariai aja
Pirmų dovanų

—•

auksinį kambariai t iaj

8 d. įvyko Moterų Sų-gos 20 laikrodėlį — B. Liebonas, 16121
kp. priešmetinis susirinkimas. So. 50 Court, Cicero, III. (ŠeriOfisas
Valdyba tapo užgirta ta pati ja 9, numeris 2K
4603 S. Marshfield Avunue
ir prašyta, kad apsiimtų pasi- { Antrų dovanų ‘Bed spread’
Tsi. Boulevard 9277
LIETUVIS GRABORIUS

Įžanga"
Rodys ir a

parsiduodi
pirmų moi
BEN.

J.

2242 W.

Ketvirtadienis, gruod. 26 1929

KALĖDINIAI BARGENAI
-

NESTOR JOHNSONS

$1 vcrčios tiktai
..'pBrlausl is visų “lce Skeltai" visokių
! IflHp1) del vyrų. merginų Ir valkų «K gg
W
1.50 verdi os už .......................... *

69c.

Taipgi užlaikom Įvairiausių
sabovų dėl valkų ir mer
gaičių.

IflHĮ ELEKTRIKOS
SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
levnp.kėn. Tiktai ............................................. t..............................ggc setas
Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eglaitės.
■ ■ >,

&D DELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

f

Setas šešių peilių Ir vldelčių "Stainless Steel'
^Įveisti.
Juodom Kriaunom setas

kurių nereikia

iy Įkaitom Kriaunom setas

JOHN DERING
14 So. Rockwell Street
Tel. Lafayette 4689

Del geriausios rųšies
^fir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY

KRgsMą
PRODUCTS
JaįTOŽy Olsells šviežių klaušl-

amova
3518 So. Halsted Str.

alų, sviesto Ir sūrių.

TĮCį. Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1189

žiausias Teatras Chicagoj

REDOJ IR KETVERGE

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Gruodžio 25 ir 26
HEARTS IN EXILE”

iyvauja Dolores Costello. Iš
'eniirio Rusijoj caro laikais.
taphone Vodevilio

aktai

lbantieji paveikslai, dai-

muzika, pasaulio žinios,

s atsidaro 1:30 vai. po p.

Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
Co., dabar perėmė vigų
blsnj J savo rankas Ir duos visose Bo
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimų.

A Hardvrare

HARDWARE PAINTS

& WALL PAPER
Palnters A Decorators
J. 8. Ramanclonls, savininkas

3147 So. Halsted Street
TeL

Vlctory

7381

T A X O S.

Jorintįeji žinoti, kiek kai»s just} namo ar loto Taxos
1928 metą. kreipkitės pas

Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

A. OLSZEWSKĮ
I S. Halsted St. 2nd Floor 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
gausite pilną informaciją

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontraktorius

Navininkas R. Andrellunas

4556 So. Rockwell Street

Užlaikau visokių
lukslnių ir sidaorinių daiktų, vėllausios mados rs- Tel. Boulevard 0214
dto, planų rolių,
M. YUSZKA & CO.
vhgSy ly^gj rekordų ir t. t.
Taisau laikrodžius
PLUMBINO & HEATINO
ir muzikos instru
Kaipo lietuvis, lietuviams patamau
mentus.
ju kuogeriausla
50 West 63rd St. Chicago.
4604 SO PAULINA STREET
Telefonas HEMLOCK 8189

1RIDGEPORT KNITTING
SHOP
Neriam vilnonius sveterius — sto
ka ir plonus, taipgi ir vilnones pan
ikas. Parduodam pigiai.
Neriam
■lig užsakymų naujus sveterius Ir
uaome senus. Vilnonlos gijos dėl
brinlų ir vilnonės materijos dėl
[elnių vyrams Ir valkams. Atsllanįykit ir Jsitikrinkit musų prekių gebme. Atdara kasdien Ir vakarais.
Bkmadleniais nuo 9 iki 4 po pte-

Slundlam užsakymus J kitus mii

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama I vienų dienų
Perkame real estate kontraktna

Internationl Investment
Corporation

F. SELEMONA VIČIUS
IM W. SSrd St. Prie Normai Avė.
Tel.

Kapitalas $500,000.99
9894 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-8719

Victory 3486

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

JOHN OUSKA & CO.
3501 West 26th Street

