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Telefonas: Roosevelt 7791

lapooijos Imperatorius Pagerta Serali
Misionierių Darbuotoja

TOKYO, Japonija. — Koy- suteikė orderiu už didelius jo
ama Raupsuočių Prieglauda nuopelnus raupsuočių gerovei.
yra Gotemba sodyboje, Fuji
Pirm kelerių metų kun.
Drouart
ir gi sirgo. Tada imkalno pašlaitėje. Iš Tokyo gele
peratorienė našlė suteikė jam
j žinkeliu nuvykti į Gotemba i1,000 venų dovanų ir penkias
jma apie tris valandas,
gražiųjų gėlių pintines.
ji Tenai šiandie širdies ligos
. Kun. Drouartr atvyko iš
parblokštas serga garbingas
..
.
T>r
v.
•
, .
.
Francuos jaunas. Pirmiausia
raupsuočių tarpe darbuotojas
įkūrė jis misijų stotį Sado sa
kajielionas kun. Drouart de
loje. Paskiau atkeltas į Tokyo.
Lezey, 82 m. amžiaus.
Einant 70 mėtus amžiaus paJraponijos imperatorius gai- skirtas sakomos raupsuotai/
Tai pataisos įstaiga nusižengusioms moterims vos baigta statydinti Dvvight, 111. lestingosios širdies didvyriui prieglaudos kapelionu.
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LONDONAS,, gr. 3. — Iš gijos valdžia nemano mažinti Pastatymas
milionas dolerių. ^Atrodo kai-kokia senovės laikų pilis.
Maskvos užginamos žinios a-i kariškų išlaidų valstybės ap1 nušautas, kitas sužeistas
KINIJOS GALVA PASIŽA
pie bolševikų kariuomenės mai saugai.
1
DA IŠNAIKINTI PLĖ
štus. Bet kareivių maištai y- Karo ministeris pareiškia,
Arti Hammond, Ind., gele
«. ____ ___
ra tikrenybė.
žinkelių policija užtiko du jau
ŠIKUS
kad Belgija yra verčiama gin
PALAIDOTA
GIRTAVIMO
Frank Eastern AVoodhead, kluoti (fortifikuoti) visų Vonuoliu kraustant prekes iš va
AUKA
britų inžinierius patarėjas, ne ikietijos šone pasienį. Turi būt ROMA, gr. 3. — Gauta ži-1
gonų. Vienas vagilių nušau
senai gryžo iš Rusijos. Jis ipataisytos ir sustiprintos vi-/aia, kad Kinijos valdžios ta.
”
~.
tas,7 kitas sužeistas. Nušautas I Pereitų savaitę visoj Lietu- 'd. raštas “nepasako išnuomo
rybos prezidentas Čang Kai- praeitų šeštadienį mieste J. Griffith, 16 m. Sužeistas voj siautė smarkios audros. simo pasiūlymų, bet ne jokiu
pareiškia matęs Maskvoje, įsos tvirtovės ir tvirtumos.
'Gaunami iš įvairių provinci- būdu patalpų prirodymų arba.
kaip čekos agentai kovojo su - To priežastis neišaiškina- šek pasižadėjo visoj Kinijoj ( Gary, Ind>» keletas jaunų vy- E. Martin, taipat 16 m.
vienuose namuose surengė
—jos vietų pranešimai rbdo, kad perleidimų” ir griežtai parei
kėlusius maištus kareivius. A- ma. Suprantama, belgai bijo Išnaikinti plėšriuosius plėši-,
kus, kaip raudonuosius, taip pokylelį. Vaišintasi nuodingaiaudros vietomis sulaužė na kalavo, kad draugija, vėliau-i
not jo, tžuvo apie 1,000 tų ir vokiečių puolimo,
SENATAS ĮSILEIDO SE
paprastus.
,sįais
gerymais.
Pakviesta
į
mus, nuvertė stogus, išrovė šiai, iki spalių 28 d. apleistų
kitų.
i
j' ; į :
NATORIŲ DAVIS •
vaišes
18
metų
Miss
Arlene
/‘neteisėtai” užimtas patalpas
daug miško.
Woodhead taipat pasakoja NUSIGINKLAVIMO KONP rezidentas pareiškia, kad Draves. Tenai ji kriminaliniai
direktorijos ūky. Tačiau brau
jis matęs, kai črezvičaika areFERENCIJA 1932 M.
Kinija bus padalinta į apiruWASHINGTON, gr. 4.—■ Daugiausia nuo audros nuužpulta irir najpeia
nakčia aure.
mirė. renki
Penki
i-—:7,----- LJT..
užpulta
L.
4iaaipiktinimu atmetė
štavo. Jkomisarų Rykovų ir ki
^SThelmenai bus nuskirtas jauni lėbauninkai suimta ir Senatorius Nye mėgino staty- ;kente3o Tauragės, Jurbarko,
tus aukštuosius komisarus, pa GENEVA, gr. 4.
Paruo- karįjkas komendantas ir kiek“o-mnrl ™rv” Vniruv ti kliūčių įsileisti senatan natt- įSudargio ir Raudondvario mi jai daromų priekaištų, kad pa
pavesta grand jury kaipo
talpos buvo užimtos netėisėrėdžius Stalinui. Sovietų val Siamo ji nusiginklavimo komi- _•___ , , - •
lo smarki
auišsprendg
pasiūlyti
T.
T
‘
en
“
n
H*
»
Pennsylvanijos
senatori,
urėdijos.
Ypač
s,
........
__
džia tai visa taipat buvo už- sija
savo valdomuosius
P
P®
Y
valdomuos,„s plotus.
nlotos.
,dę g,^
tag>
anie.; Dav.s, buvus, Darbo sekreto- dra buvo Žemale,uose. b «gynUsi.
jungos tarybai nusiginklavimo
I. m,s pardavęs svaigalų.
I
Senatorius Nye susekė so miško išversta arba sulauteb ali-ti ’ kadanffi
Bolševikų kariuomenės daly- konferencijų sušaukti 1*932 me
Antradieni
palaidota
jaunų
}
nežmoniškai
aukštas
Daviso
iš,
žytai
daugiau
kaipi
103,000
kiedįrektorija
ggav^ r^e ne.
PROTESTAN UŽDARE
se maištai kilo kartu su vals- tais.
vyrų girtavimo auka.
; rinkimui išlaidas. Tai buvo metenų. Nuostolių padaryta
q
KRAUTUVES
tiecių sukilimais Latvijos ir
Žmonės šaukia, kad jei ne pagrindas Daviso neįsileisti tik uz medžius nemažiau kaip
Estijos pasieniais.
KOMISIJA PAGAMINO
BUKAREŠTAS, Rumunija, prohibicija nebūtų įvykusi gį senatan taip, kaip kitados tuo už 1 milionų litų.
[ Pažymėtina, kad savo senų
Apie kareivių maištus Ma
NUSIGINKLAVIMUI
gr.
3.
—
Čia
mokesčiai
daug
nelaimė,
pačiu
pagrindu
neįsileisti
keDabar miškų departamentas
skvoje inžinierius Woodhead
PROGRAMĄ
ir
padidinti.
Krautuvių
savininIi
kiti,
valstybių
senatoriai.
isaJtS
miškų urėdams surinkti patalpų draugija
rtri
. likvidavo
_
štai ką liudija;
,
.
.
v. ,. ,
kad dabar naujų butų sunku
GENEVA, gr. 3. - Paruo- ,kai>
P™S keUžmušta moteriškė
. KJC11QVViia
.ws Davis
^vlo reikale apytikres _žinias,
__ _ kiek kur ~~
.
T>. ,
..
i
•
Senatoriaus
su-“Lapkričio 11 d. ryte aš ap v.
..
. . .. .
.
. namus mokesčius, anadiep
Edwin Wasson, 20 m., *058'senato didžiuma padarė išim- gadinta miško. Išversti med- .. \
nusiginklavimo komisitaisiau rusiškais drabužiais siamoji
..... ° .
. .
• vienai dienai buvo uždarę vi- Eggleston avė., pasitaisė au- tį. Nubalsuota jį pripažinti žiai bus parduodami ūkininką-i
yvu^ Vlsuo^ient" a ai P®51
ruošti nusiginklaviir išėjau į kareivinių aikštės sija baigė
. „
...
įsas savo krautuves,
tomobilių su motina, 40 m., senato nariu.
mD
inU81» ir Jls’, 18 .,. UU. 1?,, ,J‘
ma pigesne Voi™
kaina is
is varWL
varžyti- IĮP
, 1 ...
apylinkę Maskvoje. Tenai pa mo konferencijai programų.
.
1
z
<
X ,.; ra keistas — traukti dalyko
kažkur važiuoti. Automobilius
mų.
“R.”
stebėjau susirinkusias žmonių Du kartu programa buvo skai NERIMSTA ŠIAURINES
išsprendimų iki paskutinio mo
stovėjo priešakiu atkreiptas į NEBUS MAŽINAMI FEDEtoma
ir
pagaliau
balsų
didžiuAFR
,
K()S
MAGOMETONAI
minias. Žiūrėjosi į čekos agen
mento ir, draugijai atsisųkiųs
garadžiaus sienų ir mašinos
KLAIPĖDOS
KR.
DIREK
ma
pripažinta.
Beliko
vien
T.
~
RALIAI
MOKESČIAI
tų kovų su kareiviais. Karei
nuo senos patalpos, kada nėra
priešaky buvo motina.
ITORIJA
PRIEŠ
LIETU

Sųjungai
nuskirti
nusiginkla
vių didžiuma neturėjo jokių
galimumo surasti naują, atsi
PARYŽIUS, gr. 4. — FraSūnus nežinojo, kad maši- WASHINGTON, gr. 4/ —
VIŲ MOKYKLAS
ginklų. Juos tad skerdė age vimo konferencijai laikų.
mesti nuo raštiško pasižadėji
ncijos parlamente iškelta aiksujungti vava- prezįdentag Hoover kongresui
Afr;i.„Jn°8 krumpliai
krumpliai sujungti
ntai. Toje kovoje žuvo apie Vokietijos atstovas iškėlė ??.*J f ,
mo. Nenoroms kyla klausimas
Klaipėda, X-30. E. Klaipė
id..
ometomj iudg.
* *
Jam
J
įdavė valdžios departamentų
1,000 kareivių, jų tarpe nema pasiūlymų konferencijų susau— nejaugi direktorija nori iš
kti ateinančių metų rudenį. ?.
atkreiptas prieš krikš maSllJa ^te ej° pirmyn irj išlaidų sąmatas ir pareiškė, dos krašto mokyklų draugijos
žas skaičius flr agentų.
mesti lietuvių mokyklų į gat
Britų atstovas nesutiko. Pera ,’
sumalė motinų pntrehkus jų i kad federaliai mokesčiai už Šilutės skyrius paprašė krašto
“Kada nutraukti šaudymai
vę?
trumpas laikas.
L-rivs/.i-.nvka. pli. Šaradžiaus. ė81en
direktorijų išnuomuoti du ka
ir kova, aš pats savo akimis 'trumpas
laikas. Pagaliau
Pagaliau atat- vftdaį hiia krikSčionybgs
‘ $- Neminga pajaTnas nebus mažįnami.
mbarius su koridorium buv.
mačiau, kaip agentai iš karei- mestas vokie&° pasiūlymas.
™°JaU8 mireEMIGRACIJA
Išlaidų būsimiems adminis Herderio mokyklos vyriausio
vinių išvedė kelis šimtus retė-i Kalbama, nusiginklavimo
traciniams metams reikalau trobesio šiauriniam gale lie
Sugautas (važiuotojas
žiais surakintų kareivių. Nie konferencija vargiai įvyksian ; AUSTRALIJOS GUBER
Automobiliu važiuodamas jama 3,932, 842,411 dol., arba tuviu mokyklos reikalams. Di i Per spalių mėnesį iš Lietu
ti
pirm
1932
metų.
kas nežino, kur jie išsiųsti —
NATORIUS AUSTRAi jaunuolis vakar ryte Roose-'221 milionu dolerių daugiau rektorija rugsėjo 15 d. datuo- vos emigravo į Argentiną 118
matyt, išvežti į Siberijų.
žmonių, Braziliją 21, pietų A.LIETIS
velt road ir Wood gat. skers kaip šįmet.
to rastu pzanese draugija,, kao
R
NUBALSAVO ATŠAUKTI
gatvyje
parbloškė
vienų
vyrų
aut,aka ,5nuomuo , tuos du
M
J
p>
ATSTOVĄ
I
UŽĖMĖ FAŠISTŲ
LONDONAS, gr. 4. — Au ir vienų moteriškę ir mėgino VAIKAMS UŽDRAUSTA
ktobar.ua, nurodą, kad kam..
283
TVIRTUMĄ
stralijai generaliniu guberna pabėgti. Policija pasivijo ir
LANKYTI
CERKVES
bųnai bus perduoti spalių m.,
BERLYNAS, gr. 3. — Votoriumi paskirtas Sir -Isaac suėmė.
ir nustatė nuomų. Draugija/ I Braziliją, kilus ten revoBĘRLYNAS, gr. 3. — Šia- kietijos parlamento nuolatinis Alfred Isaacs, vyriausias AuWASHINGTON, !gr. 3. — remdamasi tuo raštu, spalių liucijai, iš Lietuvos emigruoPasisakė
esąs
J.
Jeziora.
ndie atidarytas Vokietijos pa- komitetas nubalsavo atšaukti 1 stralijos teisėjas.
Einant sovietų valdžios parė 18 d. užėmė išnuomuotų patai- ti laikinai buvo uždrausta, be<
Vokietijos atstovų iš paruo
rlamentas.
*
Atidėta Fosterio byla ■ dymu, Rusijoj griežtai užTik spalių 22 d. staiga ga- dabar tas draudimas jau atTo įvykio apsaugai, polici šiamosios nusiginklavimo ko
JŪROS PLĖŠIKAI NAU
Abiem pusėm sutinkant, kri drausta vaikams lankyti cer- vo spab.ų ig d< datuotų laiškų šauktas,
“R.’
ja praeitų naktį mieste Bres-, misijos. Pažymėta, kad ta ko
DOJA MINAS
minaliniam teisine nutraukta k ves ar bažnyčias.
iiš direktorijos, kuriame buvo
lau užklupo vokiečių fašistų misija dirba tik vienas kome
ir
atidėta
byla
Fr.
Fosteriui,
pranešta, kad direktorija ne-'
PINIGŲ KURSAS
vyriausių stovyklų, kurioje dijas.
HONGKONG, lapkr. 30. — kurs kaltinamas
laikraščio PRIEŠ BOLŠEVIKŲ GA i gali perleisti kambarių moky-'
buvo turimi visoki slapti su
Pietiniuose Kinijos pakraš- Tribūne reporterio Lingle nuMINIŲ ĮVEŽIMĄ
klos reikalams, nes “visos pa Lietuvos KM) litų
VATIKANE RADIO STOTIS
sirinkimai. i
čiuose jūros plėšikai Ravo Pjudyme. Atidėta ligi vasario
talpos žemės ūkio rūmams ir
Britanijos 1 rv Rteri
8
Rado ir areštavo apie 400 i ROMA, gr. 4. f— Vatikane šriesiems darbams pradėjo jg d
WASHINGTON,
gr.
4.
katstro
įstaigai
būtinai
reika

Francuos 100 frank
19
fašistų. Kratos metu rasta baigiama statyti radio stotis. naudoti vandens minas. ToSenatoriuj)
Oddie,
rep.
iš
Nelingos.
”
Spalių
25
d.
draugija
’talijo* 100 lin
daug visokių ginklų, bombų ir -Praneša, kad Šventasis Tėvas mis dienomis nuskandinta keCHICAGO IR APYLIN- vada, iškėlė sumanymų uždrau gavo antrų ta pačia diena da
Belgijos 100 belgų
13.9«
granatų. Tai visa konfiskuo Pijug XI nekalbės pasauliui turi nedideli laivai. Žuvo 8(kėS. — Debesiuota ir šab
sti
bolševikams
visų,
jų
gami

tuotų
laiškų,
kuriame
direktoJ
Šveicarijos 100 frankų 19.4)
ta.
. '
iš tos stoties.
žmonės.
. <.čiau.
'
i < nių įvežimų į J. Valstybes.
rija
pranešė,
kad
rugsėjo
15
■ - l.
Į I i ■ Į Į į jįĮ
Vokietijos 100 markių 2X81
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DRAUGAS

Ketvirtadienis, Gruod. 4, 1930

ŠALTIS NESULAIKO AUKSO IEŠKOTOJŲ.
tori joj turi didžiuusios reikšmės. Jis parodė,
kad lietuvių tauta, nors varginama, kankina
Ifieina kasdien. ISskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00. Pu ma ir persekiojama, tačiau tebėra' gyva. AM*
sei Metu — $1.60. Trims Mėnesiams — *1.00. Vienam not p. J. Gabrio, buvusio Didžiojo Vilniaus
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
PREZIDENTO GREEN
'pasiduoti tokiai a-r kitokiai
fcįp i
tų — $4.00, Kopija .03c,
Seimo Generalinio Sekretoriaus, šis seimas
PROTESTAI.
l
pašalinei
diktatūrai.
Pirmoje
Bendradarbiams Ir korespondentams rafitų negrų- buvo galingas mūsų tautinės sąmonės pasi
r 1.
Mna, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam
-----------i vietoje turi būti šalies ir vireiškimas, priminęs pasauliui, kad lietuvių
tikslui pašto ženklų.
Kuda 1928 metais abi di-1 snomenės gerovė.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. tauta dar gyva, kad ji nori savarankiškai
-/ I U'O!
džiosios
politinės
partijos
koj
Naujo
sekretoriaus
paskykasdien.
tvarkytis, kad ji nori užimti jai priklausomų
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
. . .
. . „ .
. , ,
□
j
vojo
pirmenybę, Amerikos rimų turi patvirtinti senatas.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
’ J1
l>»rb. Federacijos preziden- Prezidentas Green žada sena
linai įvykdė 15 m. praslinkus.
vai. po piet.
tas Green paskelbė, kad jis ir te kovoti šį paskyrimų.
P-nas J. Garbrys, tarp kito ko, šių su Federacija prezidento rinki- Tai bent likimo ironija!
kaktuvių proga primena:
muose stovėsiu nuošaliai. Tas
'
D. O.
“DRAUGAS”
“Deja, mūsų"tautos idealas dar nepa reiškia, kad viešai jis nėrėm-------------------LITHUANIAN DAILY FRIEND
siektas, dar ,ne visos Lietuvos žemės surink siųs nei vienos, nei kitos par- BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA
Fubllshed Daily, Except Sunday.
K '’**
tos, mūsų sostinė dar grobuonio rankose, va tijos. Bet privačiai jo širdis
PALAIKĄ VERGIJĄ.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Munthe
karuose, rytuose ir pietuose mūsų tautiečiai buvo palinkusi republikonų
------ -----— $$.60. Three Month# — $2.00, One Month — 7te.
Burope — One Year — 17.00, Six Montha — $4.00 neša svetimų jungų. Šia proga tebus man, se pusėn.
; ■■ .
.
j Seniau Rusijos raudonieji
Copy — .OSe.
nam
kovotojui
dėl
Lietuvos
laisvės,
leista
Tais
metais
jau
buvo
aiškių
valdovai didžiausių triukšmų t
Advertlaing in “DRAUGAS“ brlngs best resulta,
Advertising ra tęs on appllcatlon.
priminti jaunesnėm kartom, kad nepridera ženklų, kad šal|^ artinasi ne- sukeldavo, išgirdę apie save !
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago nei valandėlei išleisti iš akių mūsų tautos darbas blogieji laikai. Prezi- kalbant ar rašant, kad jie Ru- i
idealo — visų Lietuvos žemių surinkimo (ten, jdentas Green priešais save tu- sijoje gyventojams įvedė ver-l
Aukso žvejai Kanadoj, pasistatę pa! v::ię. nepaisydami
kur kadaise skambėjo Lietuvių kalba) į vie- įėjo abiejų partijų programas gijų. Jie sakė, kad Rusijoj
nų galingų organizmų — valstybę, kuri ne (platformas). Demokratų par gyvuojanti pilna visiems lais- sniego ir šalčio, nepertraukia: darbo, l ave^k.iv. : v-vuktz;
butų kitų valstybių klapčiuku — pastumdė-! tija į savo programų buvo į- vė. Ypač darbininkų laisvės naujoj Mataclievan distrikte kempėj letoli Bannoekburn,
Ont.
liu, bet kuri užimtų garbingų prideramų jai į segusi platų ptraipsnį darbo teises kuoplačiausios.
VILNIAUS SEIMO
SUKAKTUVES. vieta, kaip buvo Vytauto Didž. laikais. Tad klausimais. Buvo žadama dau
Šiandie tie patys valdovai
mūsų jaunimui nereikėtų rūpintis vien verti giau, negu darbas galėjo ti- jau viešai pripažįsta, kad bol- savo darbų tose pačiose dirb- dalai pasauliui, kad jie įvedė
1905 metais, gruodžio mėnesio 4 ir 5 kaline mūsų tautos klestėjimo kryptimi, bet kėtis. Republikonų partijos ševistinė valstybė be vergijos tuvėse.
ir palaiko darbir.mkr: ver
dienomis Vilniuje įvyko Lietuvių Didysis Sei reikėtų pirma užtikrinti jai priklausomų ho programoje darbo klausimas negali gyvuoti, tad jie vergi-' Nemažas skaičius darbinin- giją, kokios nėra ir negali
mas. Taigi, šiandien sueina lygiai 25 metai rizontalinę bazę”,
buvo minimas trumpai ir sau- jų ir įvedė. Bet jie vergijos kų nežinojo to valdžios “špo būti visam kultūringam pa
nuo to labai svarbaus ir reikšmingo mūsų tau
Per dvidešimts penkis metus, nuo Vil sai. Atlikti tik paprasti for- nevadina tikruoju žodžiu. Mė- so”, tad ir atsisakė pasira- sauly.
'gina dar tai visa užslėpti kai- syti, tuo labiau, kad valdžia
toje įvykio.
niaus Seimo, mūsų tauta neginčijamai daug malumai.
" Daugelis iš mūsų, be abejo, dar atmena, padarė. Bet daug dar nepadaryta. Didysis Prezidentas Green pirmuti- kurios laisvės varžymais. Gir- sakė, jog tas pasirašymas ekaip Rusijos caras žiauriai sm’augė visus; Seimas buvo nustatęs tikslų — visų Lietuvosreiškė nepaprasto džiaug- di, šiandieniniais laikais ne- sus savanoris, tv. neverčiatuos, kurie jc valdymui drįso bent kiek pa- ' žemių į vienų Lietuvos kūnų — valstybę su-įsni0» kada laimėjo republiko- galima apsieiti be tų, ar kitų mas.
Kas-gi įvyko su nepasirašu-. Kalždos jau nebetoli. Link
sipriešinti ir bent iš tolo prasitarti, kad tokia ; rinkimo. Taigi, tas dar nepadaryta. Del to, nų! partija. Šiandie jis jau pro varžymų.
caro politika yra negudri. Kadangi caras sa- ’ minint Vilniaus Didžiojo Seimo dvidešimts testuoja prieš prezidentų lxo- ’ Štai iš Maskvos pareina zi siais? Štai kas: Jie pašalinti smų ir malonių melodijų ka
ve laikė visagalinčiu, kadangi jis turėjo mil penkių metų sukaktuves, visa mūsų tautų pri overį, kad šis nepasiduoda jo nių, kaip toj šaly raudonieji iš darbo ir išbraukti iš dirbau lėdinės giesmės jau ncbeužil•' i
yra pavergę darbininkus. Pa čių darbininkų sųrašų. To ne gio pasigiis "bažnyčiose.
žiniškų armijų ir policijų, jam rodės, jog jo valo didinti savo pastangas ir pasiryžimų diktatūrai.
Chorams ir kitiems giesmių
-tys bolševikai apie tai skel- gana. Kaikurie jų išvardijami
galybės neturi ribų, jis viskų nugalės, savo Vilniaus ir kitų Lietuvai priklausančių že Štai kame dalykas:
Šailies prezidentai
ilgus kitv pasauliui. Sovietų valdžiai sovietų valdžios priešais arba mėgėjams reikia išanksto ap
visus priešus į dulkes sutrins. Del to jis nie mių atgavimui.
ko ir nepaisė. Jo, valdžia tęsė ne tik kitoms,
Šių svarbių sukaktuvių proga reikia at- metus laikėsi papročio į’ Dar- oficialiai paskelbė sprendimų, įr Išdavikais. Ne tik jie nega- sirūpinti giesmynėliais, jei jų
Kurijos pavergtomis tautojns, bet ir pačiai ru- siminti Vilniaus Seimo iniciatorius, dalyvius bo departamentų sekretoriais kad nei vienas Rusijoj darbi- jį gauti jokio darbo, bet gan dar neturi.
Šiuo primename, jog turinio
sų tautai pražūtingų darbų.*- •- • *
i'
ir visus tų laikų veikėjus bei kovotojus iŠ lie skirti Amerikos~Darbo Fede- mokas negali atsisakyti nuo patekti į čekos agentų nemaracijos vadus. Ligšiol buvęs jam pavedamo darbo/ kad- su- jon^ įr palydėti savo galvas. “Giesmynėlį” skilta bažny
Bet, kada kįlo karas tarp Rusijos ir Ja tuvių tautos laisvę.
Darbo sekretorium Davis, vie- rasti sau tinkamesnio. Kas Taip elgiamasi su tais dar čių chorams, mokykloms • ir
ponijos ir kada 1905 metais jisai baigėsi Ru
nas Federacijos ,vaidų, išrink-, darbininkų metų vienų kokį bininkais, kurie nepriguli ko šiaip jau giesmininkams. Jį
Prezidentas p. h voveris savo kalboje
sijos pralaimėjimu, tada caro valdžios galy-'
tas senatorium. »Kada prisie-, darbų, kad gavus kur kitų, munistų partijai., Kaipo toki 'sutaisė plačiai žinomas lite
bė gerokai subraškėjo. Po Rusijos jungo esan kongresui nedaug kų naujo pasakė. Jisai kal
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
jo skirti naujų Darbo sekre- toks išbraukiamas iš darbi- jįe visados visur įtariami,
čios tautos sukilo ir sau didesnių teisių pa bėjo apie visiems žinomų nedarbu ir jo prie
(torių, nelaimė, prezidentas ne- ninku tarpo. Toks negali nio- Kiek tai gailestingumo pa- rašė taipgi plačiai žinomas
reikalavo, Revoliucijos banga užliejo visų žastis, tačiau iš to padėjimo išeities konkre
, atsiklausė Arnikos Darbo kur gauti jokio darbo ir tuii rodoma komunistų partijos kompozitorius ^.Naujalis.
kruštų. Nors caro žiaurus kazokai nagai ko čiai nenurodė. Žinoma, jei kongresas užgir>
Šiame “Gięsmynėly” randa
jo paraulymg: skirti $150,OOO.OCjO statybos dar-! Iteracijos
bet pa- «lk«, taip.Šiandie
darbininkams. Šiems
mis, sukilėlių šaudymu beį ištrėmimu mėgino
skyrė sau tinkalna vyrų, ne-į simtys ir šimtai tūkstančių, neatimamas darbas visam gy- si giesmių adventinių, lialedisukilėlius numalšinti, tačiau aiškiai įsitikino, bams, bedarbių skaičių šiek tiek sumažins.
kurie norėtų pasirinkti dar- vcnnnui bet tik šešiems mė-įnių, gavėninių, velykinių, sek
b(deiacijai.
kad tomis priemonėmis savo tikšto neatsieks.1 Prezidentas šiuo tarpu diplomatiškai pasielgė
bus, bet negali gauti jokių.
nėšiams.
minių ir kitokių. Be to yrą keDurtuvų ir nagaikų pagalba žmonių pasiryži nieko nepasakydamas apie probibicijos klau- į Tuojaus tad ir protestai
nepasiten- turios litanijos.
j Prezidentas »
mo nugalėti nepajėgė. Kad revoliucijų sustab
loover
darbiniuŠis
“Giesmynėlis” gali
dyti, caras buvo priverstas duoti žmonėms
zidento Green protestus
_
kadangi
nemažas kų varžymais. Be kitko ji pa- į maldingiems • žmonėms,_ gaii
pa- monių,
daugiau laisvės. Tai buvo didelis žmonių lai
Katalikų
savaitraštis
“
Laivas
”
praneša,
fe
iškia,
kad
protestai
neturi
skaičius
darbininkų
pradėjo sgeioe
skelbė įį aaroimniius
darbininkus atsiliepiatsiliepi-!: aatstoti
Kantiškas. Be to
.
.
.
.
leiama, nuu piutemui menui swcius u<uuiouui| piaiueju
įstoti IvantiCKas.
mėjimas.
kr.d Amerikos Lietuvių Bernaičių Kolegijos mažiausio pagrindo. Nes pas- kilnoti^ iš vienų vietų į kitas, nit^ kad jei kuriose dirbtuvė- '“Giesmynėlis” yra <daug piTos revoliucijos metu ir mūsų tautos vei l'cude jau yra $43,000.90. Taip-gi pranešame, kirtas naujas Darbo sekreto- iš vienų dirbtuvių j kitas dar- Se darbininkai bus rekrutuo- jgesnis. Kainuoja tik 60c., o
kėjai nesnaudė. 1905 m., gruodžio 4 ir 5 dd. kad blogi metai šiek tiek sutrukdė Kolegijos rius yra atatinkamas jam ski- bo įstaigas. Tai esu tik laiko jami kitokiems kokiems dar- Kantiškos dabar
kainuoja
Fondo
auginimo
darbą.
Šiais
metais
buvę
sušaukė taip vidinamųjį lietuvių tautos Vil
narnoms pareigoms,
jis yra
gaišinimas. bams, kadir tolimuose šiau- $1.50.
manyta
sukelti
šimtų
tūkstančių
dolerių
ir
vienos
geležinkeliečių
organiSovietams
negana
buvo pa- riuose ar į kasyklas, pakvies- į
“Giesmynėlis”gaunamas
niaus Didįjį Seimų, kuriame dalyvavo atsto
vai iš įvairių Lietuvos vietų, šis istorinis Sei pradėti statyti kolegijai reikalingus rūmus. zacijos vadas, bet ta organi- skelbti tų savo sprendimų, ti nei vienas neturi atsisakv- į “Draugo” knygyne. UžsisaŠiais metais Kolegijos Rėmėjų seimas į- zacija stovi nuošaliai nuo A- Farėdvta visų dirbtuvių dar- ti arba išsikalbėti. Kitaipgi kydami adresuokit:
mas griežtomis rezoliucijomis pareikalavo
'vvks
gruodžio 7 d., Aušros Vartų par. salėj. merikos Darbo Federacijos.
“DRAUGAS”
žmonėms daugiau laisvės, platesnių teisių ir
bininkus “paraginti” pasira- gali netekti darbo ilgiems niepaskelbė griežtų kovų žiauriai caro valdžiai. , Tikimųsi, kaiti seimas bus skaitlingas. Taip ir Pdgaliau Prezidentas Hoo- syti pasižadėjimų, kad jie tiek tams arba visam gyvenimui,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.
"Didysis Vilniaus Seimas mūsų tautos is- turėtų būti.
ver nurodo, kad jis nemano ir tiek metų pasiliksiu prie Gerai sovietai daro praneš-

“DRAUGAS”

GiESMYNĖLIS

Sovietų
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'IETIMIS IŠEIVlįĮ BŪKLĖ
PRANCŪZIJOJ,

(Pabaiga)
Viena laimė jei turės pakankamai
sugrįžti, tai sugrįž atgal, bet jei ne... tai
žuvęs!

Iš mūsų išeivių Prancūzijoj, taip pat’
pasitaiko, kad kiti gyvena jau prieš kele
tu metų atvykę ir neblogai, žinau vienų
lietuvę tai ponių Mikolaitienę; gyvena
netoli Paryžiaus, priemiestyje St. Maurice, G,rami rue 268 ir laiko didelį resto
ranų — valgyklų.
,
Ten kastlmnų gulima nugirsti Lietu
vos muzikų, kalbų... ir jautiesi žmogus lyg
būtum Lietuvoje. Ten dažnai iš Paryžiaus
suvažiuoja lietuviai, kurie turi'' neblogų
etygų orkestrų ir tūla sMekamba tarne
restorane lietuviška; dainelė, pasigirsta
ne kokie moderniniai Paryžiaus, bet švel

pre-

buvus

nus ir gražus lietuviški šokiai... taip mū kasdien ne prancūziškų, bet tikrai lietusų išeiviai linksminasi tame pasaulio viškų dvasių. Bet nereikia mums imti pa- .
kultūros ir ištvirkimo centre.
vyzdžio, kad nuvykęs Baltras ar Motiejus
Pati valgyklos savininkė poni Miko- taip gyvens neblogiau. O mes lietuviai
laitienė, tai maloni ii vaišinga moteris. visad esame jau tokie ir tokia nuomonė
Ji pasakojo, kad čia gyvenanti jau kelin dažnai mus nuveda net ir į pražūtį...
ti metai, o prieš tai gyvenusi Anglijoj,
O tada, jei jau koki mūsų emigrantų
iš Lietuvos išvykusi jau prieš 24 metus, ištinka nelaimė, tai vienintelė išsigelbė
liet dabar kasmet važiuoja vasaros laiku
jimo kibirkštėlė belieka mūsų konsulas
į Lietuvą su savo dukterimis paviešėti.
gerb. p. Blaveščiūnas kuris tiek gailestin
Ji turi dvi kuklias ir mandagias duk gas ir jautrus žmogus, kad matydamas
reles, tai viena Stela, o antroji jaunesnė lietuvį varge, stengiasi kiek galėdama?,
Liza, abi gyvenusios ir gimusios užsie kad jį 'kaip nors išgelbėjus. Gelbsti ne
nuoširdžiais
patari
nyje — Anglijoje, bet labai puikiai kal tik kiekvienam
ba lietuviškai, angliškai, rusiškai, pran mais, bet teikia net ir piniginė? pašai
cūziškai ir lenkiškai, nors sulyginamai pus, kad žųiogus galėtų kiek laiko pagy
dar jaunos, pati vyresnioji Stela 22 mt., venti, duoda adresus Paryžiuje gyvomuv i
o Liza apie 14 metų, bet jos sako, kad čių lietuvių ir gelbsti kiek galędųiuus, o '
labai laimingos jaustųsi, būdamos ne An kada jau nebėra jokios vilties gauti žmo
glijos, bet Lietuvos pilietėmis. Ton man. gui darbo, tai sutvarko dokumentus ir
teko visų bemaž mano buvjmų Paryžiuje gruzinu. į Lietuvų. P. Konsulo raštinėje
laibų viešėti ,tame restorane, kur jaučiau taip pat labai nuoširdi ir maloni randasi
i

Valdžia

priversta

aiškinasi

imtis

tų

Sovietų

ji

prie-

kiną

valdžia

gyvuojančiais

panelė, kuri taip pat duoda patarimus,
adresus, kad gavus darbo. Žodžiu mūsų
atstovybė Paryžiuje priešaky su gerb.
konsulu p. Blavešrčiūnu priešakyje, nevie
nų lietuvį išgelbėjo iš mirties nasrų,, ne
vienų gal sugrąžino j tėvynę ir tuo išgek
bėjo jo gyvybę, o kitiems padėjo surasti
darbų. Tai kilnus ir garbingas mūsų at
stovybės darbas. Bet sakau, kad nerei
kia pasitikėti visokiems draugų žodžiams
laiškuose ir leistis į kelionę iki tol, kol
nebus gautas fabriko kvietimas kuris
garantuoju darbų.
Borkauskas Andrius.

Sonios gimdoj linksmas juokas,
Linksmos pievoje plaštakis.
Supas, supas ryto godos,
Klega minios žaliam gojuj;

Ak ir vol sužydus sodas — •
Saulės žvilgiais suplasnojo.
Šoka šokį — vol jaunystė,
Vol laukuose žalios lankos —
Džiaugsmo gijomis suvysto
Gilų rytų baltos rankos.
Šoka, šoka pirmų šokį —

Ryto bangos burtuos plauko,
Saulės, glindoj linksmas juokus —
RYTO tOKIS.

Šnera kaimas, žydi laukus...
Joninių Papartis.

(Valsas)

Švelnios bangos šokį šoka,
Šnera ryto žydraakės;

Ketvirtadienis, Gruod. 4, 1930
> kienė, J. Lukošienė, A. Levenauskienė. Auka $5.00.
Maldos Apaštalystės Dr-ja:
------------------------- Rašo prof. Kampininkas-------------------------- ' Petras Dorša, Marijona Mar
tišienė,
Ona Pečeliūnienė,
.pionierius linksmas vąziuoja
PROF. KAMPININKO
Kotryna Matkevičienė, Uršulė
RADIO.
darbininkų “rojum ”, VaPamedinienė ir Ona Mauriežinok ir tu. Oi a tik veltui ne.
Auka $10.00.
Posakis — vyrui valdo pu-, sveikatų eikvoji!
(Bus daugiau)

j

S

l» K A U G A b

Prašau Į Mano Kampelį

I

šaulį, o moterys vyrus — du į — Drauge, —. atsakė, —
sykį pasikartojo. Vienas ge-1komisaras. — Kvailiai tevariausių Amerikos kritikų ir Į žiuoja sau, o man ir čia rorašytojų Natlian,
iki kaulų jus.
persisunkęs neapykanta link
PRAŠAU NESIJUOKTI.
moterų, tuokiasi su Lile Gišiute, garsia judamųjų pa
Mere. Ar tu tiki į burtus,
veikslų artiste. Jeigu tikėt,
užkalbėjimų?
Kaip sakoma, kad (lišiutė pa
Suzė. Ne, nes tai tamsių
eina iš lietuvių kilmės, supra.žmonių,
padaras.
sime, kokių lietuviai turi maMerė. No. Žiūrėk, aš dieno
cę, kad net tokius ‘‘priešus’’
mis ir naktimis buriau vyrui,
gali suvaldyti.

IŠ LABDARYBĖS

Kiaurakis pateko į bedarbių
skaičių. Tokiu būdu atsidūrė
kritikiškame padėjime su 5
kūdikiais. Tuomet Labdary-',
bė paskyrė Zigmontų L. Ged
vilų ir Antanas Žitkevičių,
kad parinktų aukų po namus Vytauto jubilėjus Philadelphijoje puikiai pavyko. Da
Kiaurakių pagelbai. Aukų su
lyvavo apie 2,000
rinko $02.51. Užmokėjo gazo
. žmonių.
ir elektros bilas $7.58, o už
•
t
$54.93 leido imti valgomų Šie 1930 metai
yra pava-

LIETUVIAI AMERIKOJE

PHILADELPHI A, PA.

Panašus Vytauto Didžiojo
jubiliejaus gražus ir garsi
nantis paminėjimas įvyko Pili
ladelpliijoje, lapkričio 27 d.
Philadelphijos lietuviai kata
likai tam reikalui maloniai
gavo vietinę gražių katedrų.
Nors katedra labai
---- - erdvi ir

Sakramentu Monsignoras H.
L. La m b.
Laike Šv. Mišių labai gra
žiai giedojo puikai išlavintas
katedros vyru choras. Bet
ypatingai gilų įspūdį darė ir
žavėto žavėjo “Pulkim ant
kelių ir “Garbinkime Šv. Sa
kramentų” atgiedota lietuvių
parapijos chorų draug su visa
bažnyčia.

-----------------

y. . .

! daiktų iš “bučernės” po $1.00 idintį Yytaūto Didžiojo metai.ljoj gali tilpti daugybės žmoIdilines tikrai gražiai paNorth Side. — Labd Sę- į dienų. Dar ir Labdarybės jr neveltui. Nuo pat šių me- nių, vienok vieni lietuviai v?ko ir gilų įspūdį visiems pa
jungos 6 kuopos metinis su Centrui nuvežė $110.27, spa- tų pradžios iki jų pabaigai (beveik jų pripildė. Iš dvasiš- <ferS- Gėrėjos ir džiaugės pa

sirinkimas bus 7 d. gruodžio,' lio 29 d., 1930 m.
lietuviai, matydami taip
yra, tarsi, viena nenutraukia kių malonėjo dalyvauti, kun.
tuoj po sumos, parap. svetai-: Tadgi, rodos, kad Labd. ma šventė — Vytauto Di I. Zimblys, kun. J. Karalius, į
(Tąsa ant 4 pusi.)
ne
10 kuopa nemiega.
-------džiojo 500 m. mirties sukak kun. Pr. Mockus, kun. J. Če- . . - ----Susirinkime bus renkama
Raporteris.
tuvių paminėjimas. Tas bran pukaitis, kun. D. Mikšys u
nauja valdyba 1931 metams.
gus kiekvienam lietuviui ju kun. S. Stonis. Tarpe aukštų
Nariai malonėkite skaitlingai
biliejus iškilmingiausiai ap svečių buvo Philadelphijos,
susirinkti.
vaikščiojamas Lietuvoje, ap- Arkidiocezijos Kancleris MaBe to, bus svarstoma paThe Laxative
vaikščiojamas ir čia, Ameri-Įgr. Hugh L. L*mb. _
i nelioviau kalbėjus, kad nu
[ vargelių ir bedarbių klausi
koje. Jau beveik metai, kaip i Iškilmės prasidėjo 11 va
NewYorko prieplauka. A- pirktų automobilių, ir -šiandie mas. Visų draugijų atstovai
Mėgsta jį visi
Amerikos lietuvių laikraščiai landų iškilmingomis šv. MiPirm. A. Nausėda
merikos komunistų “pionie jau juo važinėju.
įprašomi atsilankyti.
margoja aprašymais Vytauto šiomis-, kurias atnašavo kun.
1024 Center St.
rius” Eisman, paliuosuotas iš
Skanus kramtimui
I Labd. Sųjungos 6 kuopos
Didžiojo jubiliejaus.
TeL Linceln 3044
Vyras. Kas čia dabar per
Dėdės Šamo penitenšerio, vaJ.
Karalius
asistuojant
dijai metinis vakaras bus sausio 21
mint, taip kaip guma.
žiuoj a Rusijon. Ant kranto į komedijos ? Mano marškinių d., 1931. Prašomi visi north- Rašt P. Fabijonaitis
Tie apvaikščiojimai yra at konu kun. I. Zimbiiui, subdi2350 So. Oakley Avė.
n^tovi Bruklyno
komunistų saizas 32, o čia nupirkta net
liekami įvairiausiai: Vienur jakonu kun. Pr. Mockui ir cesidiečiai rengtis prie to vaka Iid. Kun. F. Kudirka
Nelaisvės komisaras ir mo 44.
erdviose salėse, kitur bažny-.remonijierium kun. D. Mikro.
2334
So.
Oakley
Avė.
Žmona. Pirkdama gėdinausuoja ranka.
čiose bei gražiose Amerikos J šiui.
Mūsų kuopa turėjo 50 ti— Gud bai, tovarišč, tik si pardavėjai sakyti, kad tu
i katedrose. Dalyvauja
jose Į Laike Šv. Mišių kun. S. StoAGITATORIAI.
kietų iš centro. Tuos tikietus
žiūrėk, negrįžk atgal į tų ka riu tokį menkų vyrų.
Į tūkstančiai susipratusių lietu-jnis, Šv. Kazimiero draugijos
Kun. K. Matulaitis
turi parduoti. Kaina 50c.
pitalistų vergija.
vių. Atsilanko į tas iškilmės Į atstovas, pasakė gražų, iškil2334 S. Oakley Avė.
Labd. Sų-gos 6 kp. prašo
—
Kas
tai
yra
iliteratas?
Stovėjęs šalę žmogelis, tapAmerikos kaip dvasinės, taiplmei pritaikintų pamokslų. Pa
visų northsidiečių, kad kas V. Duoba
■tęlėjo komisarui per petį ir — Žmogus, kuris turi užtek tik turi kų .nors paaukoti cen- I• 2328 W. 23rd St.
ir pasaulinės valdžios atsto mokslininkas vaizdžiai nupa
tinai inteligentijos nemokėti
sako:
vai bei žymūs politikai. Tas sakojo Vytauto Didžiojo nuo
tro rengiamai “bunco party” J. Dimša
— Drauge, matai, kaip tas skaityti, nei rašyti.
jubiliejus garsina Lietuvos bei pelnus Bažnyčiai ir Tėvynei
3230 So. Emerald Are.,
prid-uokite
p.
Bacevičiui,
Al the first sign of a
lietuvių vardų. Nuo Vytauto į ir darė išvadų, kad ir mes,
M. Šlikas
Striogai ar Daugirdienei.
cold or sore throat,
Didžiojo metų neliko nei vie šių dienų lietuviai, turime bū
10555 So. SUte St.
i
Senas labdarys.
gargi* with full
Visokiais Labdarybės rei no Amerikos piliečio, kuris ti Vytauto dvasios t. y. ge
strength Listeriq®.
’ i
kalais kreiptis j valdyba arba nebūtų girdėjęs Lietuvos var- rais lietuviais ir gerais kata
WEST PULLMAN, ILL.
Thes® ailments ar*
ido ir garbingos Lietuvos pra- likais. Tuomet mes sugebėsi
agitatorių*
L. R. K. LABDARINGOS ; Šv. Kazimiero Akademijos
caused by germs,
—
........
Į
eities.
Tas
tik
gali
mums
lieme
atlikti
mūsų
tautos
užda

and Listerine kilis
SĄJUNGOS XI-TOJO - Rėmėjų 1-mas skyrius: O. Na-•
Labdarybės darbuotė.
vinius.
Po
Šv.
Mišių
Palaimi

germsinisseconds.
—
Pernai
Lietuvoje
pasta-1
tuviams
suteikti
garbę
bei
SEIMO UŽRAŠAI.
vickaitė, A. Kazenaitė, J.1 Vis pasitaiko išgirsti užmenimų
suteikė Švenčiausiu
| pasididžiavimą.
Stugienė ir O. Sriubienė. Au- tinėjimų būk tai Laibdarybiės tyta 3,858 tiltai.
L. R. K. Labdaringos Sų- ka $5.00.
10 kuopa iš West Pullman,
■|ngos Seimas įvyko sekmaKILLS GERMS IN
Šv. Elzbietos Moterių ir Ilk, mažai veikia.
1S SICONOS
Rienyj, lapkričio 46, 1930. Mergaičių Dr-ja: Juzefą Kam-1
Teisybė, West Pulimane
Seimas pradėtas su Šv. Mi- tauskienė, Leokadija Vencke- Labdarybė nėra taip tvirta,1
šiomis už mirusius narius. Mi-|Vičienė ir Juzefą Stočkienė. kaip kad turėtų būti; bet nė
Relieve Coughs, Colds,
šias atlaikė kun. J. Vaičių-! Auka $5.00.
ra ir užmigusi, ne taip, ka;p
Headache, Rbeumatism
nas, asistuojant kun. A. Dek-Į šv. Stanislovo Dr-ja: A kur ir didelėse parapijose,!
and Ali Aches and Pains
sniui ir kun.A. Linkui. Pa-;Venckevicz ir F. Puleikis.
kur labdarybės darbas yra
with
mokslų pasakė kun. Mačiulio-' šv. Agotos Mot. ir Merg. apleistas.
nis.
į, Dr-ja: Stefanija Nutautienė, West Pullmano 10 kuopa
Pasibaigus pamaldoms, visi (Marijos Razmanskienė ir Ma- nuvežė būrį mergaičių į Ci-Į
delegatai pakviesti pietauti, Į rijoną Lauraitienė.
cero, kuomet ten įvyko “Tag|
Ali drn<gista—35c and 65c iara and tnbea. '
ChUdraa'a Mnaterole (milder form) 35a.
Krenčiaus svetainėj, 4600 So. Moterų Sųjungos 21 kp.: Day ’ ’ Lietuvių Labdarybės (
Better than a Muštard Plaster
Wood St., kur ir buvo laiko Natalia Maurius, Sofija Bart- naudai; dalyvavo abejuose
m
'Įkaitė, Paukštienė, Vaznienė ir Labdarybės Centro piknikuomas Seimas.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
se ir gerai pelno padarė; 10
Antr^ valandų po piet, su- Paugienė. Auka $5.00,
sirinkus pilnutė svetainė de Šv. Pranciškaus Hl-čio Or- mergaičių ir moterų rinko
RAS
x
2323 West 23rd Place, Chicago, Illinois
legatų, Centro pirmininkas, dano Dr-ja: Elena Gedvilienė, aukas ant Švento Kazimiero
HADE GOOD with
A. Nausėda, atidarė Seimų. Ona Rudminaitė, Uršulė Kelp kapinių; rengė “bunco pAPrasidės pamaldomis Aušros Vartų par. bažnyčioje Gruodžio 7
Visų pirma pakvietė kun. šienė, Uršulė Panavienė, Ur- res”; darė kolektas po namus
d., 10:30 vai. Pietūs: 12 vai. Antrų valandų — Seimo posėdžio pra
šule
Mažeikienė
ir
Marijona
sųšelpimui
dviejų
šeimynų:
Vaičiūnų atkalbėti
maldų.
džia parapijos svetainėje.
M.
Stanevičienės
našlės
su
Sveikino susirinkusius atsto- i Grybaitė. Auka $10.00.
Visi Kolegijos Rėmėjai ir palankieji aukštesniojo mokslo įstaigai
vus ir kvietė visus prie rimtoj Nekalto Prasidėjimo P-lės mažais kūdikiais, laike jos
lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į Ketvirtųjį M. K. Rė
Šv. Sodalicija; Beneta Kai- sunkios operacijos užmokėjo •
svarstymo.
mėjų Seimų.
Šame Price for Over
Sekė Seimo valdybos rin vaite, Anastazija Mažeikaitė daktarui; nž ligoninę, “bueer38 Years
ir Marijona Laurinskaitė. Au- nę” ir dviejų mėnesių rendų,
kimai. Sekantieji išrinkti:
ZSonmatoatS/
’tf. Balanda — pirmininkas,
ka $5.00.
viso $123.28.
**•»»—Eeostomicol
Šv. Franciškos Rvm. Mot. Taipgi sušelpė ir KiauraV. Duoba, M. Petrošienė-p&g,,
Efficient
S. Navickaitė, — raštininkė, ir Merg. Dr-ja: J. Jesulaitie- kių šeimynų. P. Kiaurakienė
OV POUNDS
USKP BY OUK GOVERNMTmt
A. Mikolaite, A Mažeikaitė, į nė, S. Paukštienė, F. Navic- serga beveik nuo Kalėdų, o

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Feen-amint

Got

c COLD?

LABDARYBĖS SKYRIUS

LISTERINE

j

Manionu Kilegiios Himaiii
KHVIRTAS SEIMAS

miniotu!

oa***„.-*—

pagelb.
Rezolucijų Komisija:
Kun. A. Linkus,
Leonardas šimutis,
zr
A.I Žvirblis.

į

Mandatų Komisija:
Šlikas,
A. Bacevičius,
B. Sekleckis.
M.

*

Maršalka:
Simonas Peleckas.

Delegatų Registracija:
Šv. Kryžiaus Parapija,

(Town of Ijoke)
Labdaringos Sąjungos 1
-kuopa: M. Sudcikienė, M. Kazienienė, V. Katauskienė, J.
Gedvilas, P. Kromelis ir A.
Kleinas. Auka $25.00.

........

TUBBY
r

Fisherman’s Luck.

A,t

DRAUGAS
-51-' -I

Ketvirtadienis, Gruod. 4, 1930
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CHICAGOJE

lėšomis Jos. F. Budriko mu 10 metų darbuojasi ir aukoja REDAKCIJOS ATSAKAI.
muzikos studijų. Duoda pamo
zikos krautuvės, 3417 So. Hal- naudai šv. Kazimiero Vienuo
kas balso, piano ir smuikos. i
sted St. Kadangi dabar eina lyno, be mažiausio atlygini A. Tumavich’iui (Cicero).
Choristai-tės tat naujoje
PHILADELPHIA, PA.
SIBIRO KALĖJIMAS.
CHICAOOS MIESTAS.
dainininkų kontestas, tai jų mo, o visur ir visuomet ji su Pranešimų gavome vėlai ir
vietoje ir surengė “surprise
vardai nebuvo skelbiami. Ta gražia širdimi pirmutinė dar-1 dėlto negalėjom įdėti trečiaĮ party” ir gražių dovanų įtei
(Tąsa nuo 3 pusi)
Ghicagos
miestas,
—
Ame-Įčiau
galima buvo suprasti, buosi. Gyvuokit ilgai, niūsųjdienio ‘ Draugan ’
Tų vaizdų vaidins Vyčių
kė. Pp. Medoniai iš gilumos
skaitlįngai susirinkusius į širdies ačiuoja už surprise Chicagos Apsk. rengiamam; rikos lietuvių sostinė. Čia ran kad šiame programe dalyvavo brangi veikėja.
gražias ir iškilmingas pamal party” ir dovanas.
Vytautui paminėti
vakare, dasi virš šimto tūkstančių didžiosios mūsų meno žvaigž
— Prancūzijoj yra jūrų švy
A. R. D. 2 sk. Valdyba.
das. Grožėjos ir stebėjos sve Buvo susirinkę didelis bu-'Sru°d. 21 d. Tai labai šiur-1 lietuvių. Šiomis dienomis su dės, nes dainininkų solo, dueturys, kuris laikomas tvirčiau
timtaučiai iš gražaus lietuvių rys jaunimo. Dainavo, žaidė pūlingai scena, kuomet lietu- sitvėrė “Kupiškėnų Kliubas’’. tai, operinės arijos ir paprassiu pasauly. Jis randasi ant
pasirodymo. Tomis gražiomis iki vėlumos. Po gardžių už-(*»» knygnešys patenka Sibi- Sumanytojais šio kilto-nau- tos liaudies dainelės buvo
PILNAS
EGZAMINAS
kalnb, paliai Dižon. Geram
iškilmėmis patys sau lietuviai kandžių, visi patenkinti išva- 10 kalėjiman ir baigia savo dingo darbo yra plačiai ame tikrai artistiniai atliktos ir
$5.00
TIKTAI
$5.00
orui
esant, jo šviesa matyt
sudarė didelę garbę ir drau zinejo namo.
dienas prie sienos prirakintas rikiečiams žinomas per 18 me teikė klausytojams didžiausio
SPECIALISTAS
nuo 300 iki 400 kilometrų at
ge savo mylimos Tėvynės var
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
dvokiančiam urve. Bet atsi tų Jonas Kulis. Chicagoje malonumo.
Choristas.
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- stume.
dą puikiai išgarsino.
tinka, kad tokiu pat būdu pa randasi labai daug kupiškėnu,
tyrėlį. Tikras speciaiistas, arba pro
- Daugiau tokių koncertų.
— Didžiojo traukinio gar
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
Tat garbė visiems tiems
tenka energingas jaunuolis, kurie tam darbui pritarė ir
kia, ar kur skauda, bet pasakys patB,
Matyt, kad Buariko skir po pilno iSegzaminavimo. Jus su vežys turi 100 tūkstančių ar
kilniems lietuviams, kurie ma
kuris nors žengia surakintom susirašė virš 50 asmenų.
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
lonėjo ateiti į tas iškilmes ir
i rankom, bet su viltim ir de- Lapkričio 15 d. įvyko pir tos kontestui brangios (lova kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums klių jėgų arba 82 raitelių pul
savo dalyvavimu jas papuoš Iš šv. Kazimiero parapijos ' gančia tėvynės meile iš jo mas susirinkimas ir tapo iš uos sutraukė visus lietuvių dėlto, kad jie neturi reikalingo pa kų arklių jėgų.
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
ti. Garbė visiems iškilmių ren
darbuotės.
ipasiliuosuoti; žengia per ka- rinkta valdyba iš šių asmenų: geriausius dainininkus ir dai mingumų.
Mano Radio — Scopo — Raggl.
nininkes, kurie, kas sekmadie X-Ray
gėjams, kurie savo energija
Roentgeno Aparatas ir vi
ADVOKATAI
L. GraiLapkričio 23 d. turėjom1 lėJimo slenkstį dainuodamas pirmininku -— Dr.
nį ir kas ketvergų linksmina siškas bakteriologiškas egzaminavi
bei triusu šį darbų taip sėk smagų vakarėlį, kurio progra- pasiryžimo daineles. Senelis ^įunas, vice-pirm.
pharmamas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
mingai įvykdė.
ma susidėjo iš dainų, dėklą-18tebisi jaunuolio drųsa. Sa-' cistas M. Čiurlis, iždininku— radio klausytojus.
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
Klausyt.
Valio
Philadelpliiečiams! macijų ir atvaidinta vieno |ko: “ir aš taiP Minavau ir Di. J. Kulis, raštininku ir or
vumas sugryš ufcns taip, kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
Tegyvuoja Vytauto Dvasia!! veiksmo komedija “Šalapu- i n^jau gimtųjų šalį, kėliau ganizatorium — Jonas Kulis.
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
ADVOKATAS
SVEIKINAME.
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
Skrajūnas.
jų
iš
gilaus
miego
ir
dėl
tėvy

Ofisas vidurmlestyje
Taipgi prisidėjo aptiekorius
tris”. Viskas nusisekė labai
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Room 2414
jeigu
turit
kokią
užsisenėjusią,
įsinės laisvės pats nelaisviu ta J. Kulis, agrikulturistas Pet
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
puikiai.
Dienoje pa- 1 kerėjusią,
chronišką ligą, kurį ■ ne
Bridgeport.
ONE NORTH LA SALLE ST.
pasidavė net gabiam šeimynos gy
Žmonių buvo daug ir visi pau.” Jaunuolis guodžia sene ras Kulis ir aptiekorius St. tronkos vardo šv.' Barboros, dytojui,
(Cor. I^a Šalie and Madison Sts.)
neatidėliokit
neatėję
pas
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
buvo patenkinti, nes juoko iš lį. “Nenusimink, nei viena Petrulis.
gruod. 4 d., sveikiname mūsų mane.
_____
komedijos turėjo iki valios įpjautai pigiai laisvės nepirko, Kupiškėnų Kliubas 3259 S.
žinelės.
DR. J. E. ZAREMBA
brangių darbuotojų p. Barbo
Operetė, “Piršlybos”, ku- pasiklausė gražių liaudies dai,nePirks Jos pigiai ir lietuviai. Halsted St., Chicago, III.
SPECIALISTAS
rą Naugžemienę ir linkime
Inėjimas Rūmas 1016
rių statė Šv. Kazimiero par. nelių, kurias išpildė Šv. Ceci- ^ar&as *r ašaros vaduoja tau- PS; Visos informacijos tei jai sveikatos, kantrybės ir iš
20 W. JACKSON BLVD.
LIETUVIS ADVOKATAS
choras, lapkr. 16, 1930, labai lijos choras, vedamas varg. ^as- Ant galo jaunuolis sū kiamos Veltui.
A.rtl State Gatvės
tvermės
dirbti
ant
tolesnio
Ofleo Valandos* Nuo 10 ryto iki
Jonas Kulis.
J. Kumpytės, kuris padaina- fšunka: “Kas man Sibiras? I
gražiai pavyko.
Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 8
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
kilnius
idėjos
darbus.
Kas
man
kalėjimas?
Kas
lais-1
Nedėliomis
nuo
10
ryto
iki
1
Subatomls nuo 9 iki 9
Publikos buvo beveik pd-. vo keturias daina s ir Lietu- vajai sielai kelia užstos ? ” Į
Musų gerb. rėmėja suvirs į
po piet
LIETUVIŲ
VALANDA.
52 East 107th Street
na svetainė, tad gražaus liks vos himnų M. Darkintaitė pa
Kampas Michigan Avenue
dainavo solo, akomp. J. KumČia tik kelios mintys paim
Tel. Pullman 6950-Namų Pull. 6377
tos iš tos šiuipulingos scenos, Pereitam sekmadieny teko
Choras dailiai išpildė savo pytei.
Miesto ofise' pagal sutarti
127 North Dearborn St.
dalį. Dainos ir arijos gyvos Komedijų lošė vietiniai me o tokių scenų bus tam vakare klausytis radio programo iš
Ketvergais ofisai uždaryti.
ir gražios! Įspūdis kuo pui no mėgėjai: F. Jašmontienė, keliolikų. Jos didžiausio atša stoties WCFL nuo 1 iki 2 vaL
kiausias! Ypatingas roles^iS-Į^ Zalickienė, P. Karaliūnas lėlio uždegs krutinę tėvynės po pietų, kuris yra duodamas
Pasauliniame kare
Kapitonas
Telephons Dearborn SOI T
pildė p-lė Kateliutė, p. Bra ir A. Mikulskis. Visi savo ro meile.
Seno Krajaus
Specialistas iš
zauskienė, p. Bernatonis, p.■ į les atliko gerai. Ponia F. Todėl, 21 d. gruod. turėtų
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
Lietuvių Moterys daugiau
Zimnitskas ir p. Sakalauskas. Į ja,gmotįenė buvo rezisonus. prisipildyti pilna
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
ADVOKATAS
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnebijo skausmy!
Malonus balseliai, gražios jį nuo genaį darbuojasi par. Auditorija ir pamatyti tuos
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
dainelės!
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
labui. Ji yra pasižymėjus lo istorinius paveikslus, kurie Kuomet jos turi po rankai
CHICAGO, ILL.
laptingas
ilgas.
Jei
kiti
negalėjo
jus
išgydyti,
ateikite
čia
Ir
Visa programa buvo po va šimuose tarpe lietuvių Ruči neabejotinai visus užžavės.
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
šituos puikius vaistus, natf
Local Office: 1900 8. UNION ATM
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
dovystė p. V. Medonio.
ne, Milwaukee ir Kenoslioj.
Tel Roosevelt 8719
Vakaras čia pat, bet kaž

LIETUVIAI AMERIKOJE

RACINE, WIS.

PAUL M. ADOMAITIS

PITTSBURGH, PA.

J. P. WAITCHES

pelno

parapijai.

WISS1G.

Daktaras

F. W. CHERNAUCKAS

dojamus nuo Civilio Karo

Po Kalėdų choras atkartos Negaliu nepastebėti reto at
operetę savo parapijos svetai sitikimo. Būtent deklamaci
nėje ir taipgi keliaus į Nortb jos, kurių deklamavo A. GaSide kolonijų ten perstatyti. lišauskienė, 60 metų amžiaus.
Turi džiaugtis Pittsburgh’o Deklamavo “Rudenėlis atlėapielinkė gavus tokį jaunimo !kė” ir taip gerai, kad geriau
direktorių, kaip p. Medonis. negalima buvo. Visus dalyva
vusius vakare nustebino toks
Tik dirbk ir norėk!
laisvas, natūralūs senukės ant'
Daugiau tokių vakarų!
scenos pirmų kartų savo gy
Lapkr. 22, visai netikėtai venime pasirodymas.
Be to buvo suruoštas par.
ir nežinant pp. Medoniams,
choristai ir choristės surengė bazaras, kuris gerai pavyko.
Bazaras baigės lapkr. 27 d.
“surprise party”.
Mat, pp. Medoniai, kelios Veikiant visiems sutarime,
savaitės atgal, persikėlė į ir pelno bus nemaž parapijos.
naujų vietų, tai yra 1901 Nors dabartiniu laiku siaučia
susipratę
Carson St., kur jie atsidarė bedarbė, vienok,

OFISO VAL. nuo 19 ryto Iki 1 v. p. p. ir 6-8 v. v. Nedėliomis 10-1
4200 West 28 St.
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 55*3

kodėl nesimato didelio ruolaikų.
šimosi prie to gražaus Vy
Kiekviena inoteris, kuri turi
čių Chicagos Apsk. sumany savo
vaistų sėputėje bonką Pain-« kjttHiiiHii!(mimiiwimw!iiiimiimiiiHMiiiitmiiiiniHinimiiiitHniMiiiHiiiiiiiiii£
mo; spaudoje Visai mažai ma Expellerio su Inkaro vaisbaženk-* s
niekuomet neprivalo bijoti by ®
tosi susidomėjimo tuo dideliu liu,
kokios rūšies skausmų, nežiūrint
Vyčių žygiu, tik vienas Vy ar tai butų Reumatizmas, NeoraiUŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
tukas kartai tai primena. tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos
39 METŲ
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūnų B Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
Vertėtų visiems Chicagos lie Peršalimas ar geliami ir sustingę
pasitarti su daktaru.
tuviams prisidėti darbu, da muskulai ir sąnariai.
Pain-Expelleris su Inkaro vais- _ Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy
lyvauti tam vakare ir kitus •baženkliu
yra tokis linimentas, E dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavėt pa
kuris naudojamas beveik kiekvie-: s sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
raginti.
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 5 nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės Dr. B. M. Ross
O, Vyčiai ir Vytės, daugiau metų. Tik patrinkite skaudamasis pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams,
sukruskite prie darbo; nemie- kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 5 sugrąžinimui
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm
gokite, ne/laiko
nedaug| nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikalbeliko, gi darbo galybės.
kį suteikė milionams dėkingų jč 5 l>ėklte su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už gerlausį

'DR.B.M. ROSS ~ ‘

naudotojų visame pasauly.
Labai efektyvės ir lygiai pagel-15
bingos sudėtys greitai įsisunkia =
per odos skylutes ir tuojaus pa-i 5
parapijonai, remia parapijų siekę s /kepimą kraujo suteikia ,“
palengvinimą ir atsteigia tinka-!
kas kiek gali.
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
Šįmet bazaro rengėjais ir veik momentaliai skausmas iš
seimininkėmis 'buvo žinomos nyksta.

Bijūnėlis,

Energingas, jaunas kūnas, lais

PRANCIŠKUS VENSKUS
mirė gruod. 3, 1930 m. 6 vai. ryto. 43 metų amžiaus.
Į. Kilo iš Mažeikių Apskr., Viekšnių Parap., Želenės
Kaimo.
Paliko dideliame nuliudime Lietuvoj 2 seserį ir
brolį ir gimines. Prigulėjo prie Mindaugio dr-jos ir
Svekšniečių Kliubo. Laidotuvėmis rūpinasi Laurinių
šeimyna, Tel. Yards 7176.
Kūnas pašarvotas 1646 W. 46 St. (Zolpo koply
čioj). Laidotuvės įvyks Subatoj, gruodžio 6 d. Iš ko
plyčios 8 vai. bus atlydėtas į šv. Kryžiaus par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtus j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Seserys, Brolis ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja graib. I. J. Zolp, Blvd. 5203

gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 SOUTH DEARBORN STREET
Kampas Monroe St., Grilly Buildlng, Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlloj 10 a. m. Iki
1 p. m. PanedėSiais, Scredc&nis ir Subatomis valandos praHgtnamos
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

veikėjos tarpe Racino lietu Vas nuo visokių sustingimų, skau
vių: O. Judeckienė, M. Sama- dėjimų ir gėlimų — tokis žmogui
gatavas prisidėti pri<
lionienė, O. Žickienė ir D. .visuomet
linksmos žmonių grupės, prii
Dokšus.
, žaislų ir pasismaginimų ir šita
užtikrina už 35c. ar 70c
Klebonas dėkingas visiems , jums
bonka Pain-Expellerio su Inkart
bazaro rėmėjams kurie prisi vaisbaženkliu, kurią galite gaut ■
dėjo aukomis, darbu ir atsi nusipirkt bile vaistinėje. Gėrės '
uis vaistas, negu visi brangus be
lankymu.
sigydymai pasauly.
B. V.

Apgr.—No. 8i

RąlSing tho Famiy- ra Mmulo navs i»n Uit Mrt fintsn tt atier

A. A. OUS
ADVOKATAS
11 So. La Salio St., Room 1701
TeL Randolph 0331-0332 VaL

9-1

Vakarais
8241 30. HALSTED STREET
Tel. Victory 05(2

7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos

JOHN B, BORDEN
(John

Bagdziunas

Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone

Randolph

6727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN UIGHINSKAS
UETUVIS ADVOKATAS

Tyros, Aiškios, Sveikos

1981 We»t 22nd Strwt

GRAŽIOS AKYS

Arti Lsavitt Street
Telefonas Canal 2552

Yra

didelis

tartas

Murinę vz^o. švelnina gaivina
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit*

MurintCo., Dpi. M. S.,9E.Ohio9t.,Chicago

ate

thatl

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

Knyga “Eye Care” arka “Bys
Beauty” ant pareikalavimo.

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va*
kare. Seredamis ir Pėtnyčioais nuo 9 iki &

! fther
ran

t

G R A B O R I A I:
Telefonas Tardė 11U

5

________________________ DRAUGAS

Ketvirtadienis, Gruod. 4, 1930

S. M. SKUDAS

ČH I C A GOj E

D A K T A R A I:

Ofiso Tel. Victory (627
negras suprato, kad čia kas Tslsfopa* Gaovefclll IZfel
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2374
negerai ir spruko pro duris
KOL. NAUDAI.
LIETUVIS GRABORIUS
z
laukan. Plėšikai to pabūgo ir
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
North
Side.
—
M.
K.
R.
2
pabėgo
nieko
nepelnę.
GRABORIUS IR
2433 W. MARŲUETTE ROAD Ofisas 1408 WEST » 8TREHT
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Roosevelt 7532
sk. rengia vakarę, kolegijos I
-----------BALSAMUOTOJAS
Nuo I — 11 vai. ryto. Nuo 1 vab —
Tel. Prospect 1018
Antras ofisas ir
Rezidencija
I Ir 7 Iki • vaL vakare.
naudai. Sykiu bus ir spaudos i Lapkr. 19 d. teko man vaikRezidencija 235> So. Leavltt BL Į
Turiu automobilius visokiems ret
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2316
ežiams. Kaina prieinama.
J. L ULEVIČIUS
savaitė. Vakare bus galima žčioti Polk ir Clinton str., kur Šaradomis auo t —11 vai. ryto.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Graborlus Ir
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v.
Nedėllomls pagal sutarty.
statyti naujas paš3319 AUBURN AVENUE
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Balsamuotojas užsiprenumeruoti kat. laikraš- žadama
NedėlloJ pagal susitarimą
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
'
J to butas. Kokį a£ reginį ijiaPatarnauju laido čių.
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virglnla 0036
tuvėse visose mie
Bus atvaidinta
veikalas čiau! Griuvėsiuose, tarp plytTelefonas Boulevard 1939
Residencljos: Van Buren 5(68
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš “Už gimtąją šalį”, tai pirmą galių daugelis benamių ir beRepubllc 84(4
Tel. Canal (764
ka koplyčia veltui.
Dr.
Ss
A.
Brenza
kartą toks veikalas North darbių pasistatę landynes.
3103 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Side.
| Vieni dedas duris, kiti languPatarnauja laidotuvėse kuo pigiau
Tel. Victory 1115
<141 Archer Avenue
sia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Bus gerų kalbėtojų, kurie čius. Taisos gyvenimą žiemai,
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
V*),: 11 ryto Ilty 1 po pietų
9:30 vakare
kalbės apie spaudos galybę ir [Vienoj vietoj parašyta “HooCHIRURGAS
a Iki 4 Ir ( Iki fe v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
I. J. Z O L P jos reikšmę, taip-gi bus pa- ’ver Hotel”
4608 S. ASHLAND AVENUE
2314 West 23rd Place
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3411 Kranklio Blvd.
Gydo
stalgias
Ir chroniškas Ilgas
Cbicago, Illinois
Netoli 46th St.
Chicago, III.
GRABORIUS
IR LAIDOTUVIŲ
aiškinta, kaip stovi reikalai
Skaičiau ‘ ‘ Drauge ’ ’, kad
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
,
vyrų,
moterų
Ir vaikų
VEDĖJAS
SKYRIUS
Marijonų
Kolegijos.
Lietuvoje
suvėluotas
darbas
1439 S. 49 Court Cicero, UI.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso TeU Victory (898
Bus da ir kitokių pamargiT- ant ūkių dėl stokos darbinin Res. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drei«l 9191
Kampas 46th Ir Paulina Sta
nimų, dainų ir tt.
ką, o čia, milijonierių šaly,
pietų iki 8 vai. vakarų.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
Nedėllomls Ir seredomis tik
Nortlisidiečiai nepraleiskįt žmonės turi tokį vargą ir ba
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
esat prisidėję
dą kęsti.' Ar negeriau būtų t Oakley Avenue Ir 24-tas Strąet
prie manęs.
patarnausiu simpatiš progos; kurie
21
i
kai,
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8
Telef. Wllmette 195 arba
prie išleidimo knygos, galėsij . lietuviams, kurie turi kelis
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgą*
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
CHKAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1718
dykai.
ją gauti tam vakare, nes jau dolierius, važiuoti į Lietuvą Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals Specialistai Moteriškų, Vyriškų
Laidotuvėse pa
2130
WEST
22nd STREET
Valkų ir visų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia j
gatava.
f- ir apsigyventi ir nelaukti kol
Ir Ketvergals vakare
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisą* 3101 So. Halsted St.
todėl, kad priklaubedarbė
ištuštins
kišenius.
Visi
atsilankykit.
Kampas
31
Street
bbu prie grabų lšdirbystės.
UNDERTAKING CO.
Vakaras įvyks 7 d. grucį/ALANUOS: 1—3 po plet, 7=( vak. Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Llo.
Praeitą
savaitę
greitai
va

džio, Šv. Mykolo parapijos
4916 80. MICHIGAN AVENUE Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12
(68 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tel. Kemrood 6107
Telef.
Canal
6174
žiuojant
18
gaitve
dideliam
710 WEST 18th STREFT svetainėj, 7:30 vai. vakare. ■"
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
Halsted Street, Tel.
viena
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto;
Canal 11(1
PRANEŠIMAS
P. K. P. f trokui su plytgaliais,
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
6 lai 8 valandai vakare
plyta nukrito; ją pagavo teki- apartNuošventadienio
Ir kstvirtadtenie
Office: 4459 S. California Avė.
iiiys, kuris taip smarkiai svieIŠ DIEVO APVEIZDOS
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I
Nedėlioję pagal sutarty.
. ,dė, kad pp. Mikuckų krautuPARAPIJOS.
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
AKIŲ GYDYTOJAI:
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle___________•
i vės langą išmušo. Laimė, kad
kos) po num. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai
Gruodžio 1 d. pavakary bū- '.nepasitaikė žmogui eiti; būtų
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet.
Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
vo plėšikų užpulta p. Svers- užmušę ant vietos.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel.
Virginia
1290
kienės
krautuvė,
665
W.
18
---------Musų patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 So, Albany Avė. Tel. Pros
Str. Vienas plėšikų Sverskię"Lapkr. 23 d. Bethoveno kon
nebrangus, nes neturi
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
me išlaidų užlaikymui
nę nusivarė į užpakaliniu^ servatorijoj T5uvo
mokinių
tarę.
Cor.
So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
Rezidenęija: 6640 So. Maplevvood
kambarius, o kitas pasilik© praktika muzikos instrumenLIETUVIS GRABORIUB
Avenue
Tel. Republio 7868
Nauja, graži ko
krautuvėje. Tuo tarpu negras tais. Susirinko daug tėvų paOFISAI:
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
Ofisas
4901 — 14 St. , 2924 Washington
plyčia dykai.
Nedėlioj; 10 — 12 ryto.
įėjo cigare tų pirkti. Plėšikai sikląusyti, ką. jų vaikučiai isLIETUVIS AKIŲ
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
pasilenkę cigąrętų paimti, o moko.
3307 AUBURN AVENUE
SPECIALISTAS
Tai. Canal 0257
Res. Prospect 6669
Tsl. Boulevard #177
Ponas Pocius aiškino tikslą Palengvina aklų Įtempimą kuris
esti
prležastimgalvos
skaudėjimo,
ir iššaukė vardus' smuikorią svaigimo,
aklų aptemimo, nervuotuGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
bei skambintojų ir aiškino ko- nio, skaudamą aklų karšų. Atitai
Gydytojas ir Chirurgas
sau kreiva* akis, nulmu cataractus.
įkį ir kurio kompozitorio ku Atitaisau trumpą regystą Ir tolimą 4729Rezidencija
West 12 PL
Nedėllomls
regyato.
Tel. Cicreo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST..
Susitarus
rinį griežiū ar skambina.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Rezidencija 66 00 So. Artesian Ava.
Daugumas mokinių gerai atsitikimuose, egzaminavimas daro Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
mas su elektra, parodančia mažiau
Rez. Tel. Prospect 0610
skambina pianą ir smukuoja. sias klaidas.
6 iki 8:30 vakare
Labai malonu buvo kelios va Spėriais atyda atkreipiama moky
landos praleisti besiklausant klos vaikučiams.
Tel. Boulevardl 1401
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
Ofisas 6155 South Kedzie
juunuolių muzikos.
Rez. 6622 S. Wihpple
sara. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki
Garbė mokytojams, kurie 12 po pietų.
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Gydytojas, Chirurgą* ir Akušeris
pašvenčia laiką mokinimui
Kainos pigesnės, kaip kitur
3343
S. HALSTED STREET
muzikos ir tiems tėvams kurie 4712 S. ASHLAND AVĖ.
DENTISTAI
Valandos: Nuo 2 — 4 p. ».
nesigaili lėšų savo vaikelius
7—9 vakare
Tel. Boulevard 7589
mokyti muzikos.
Tel. Boulevard 7042

STANLEY P. MAŽEIKA

VAKARAS MARIJONŲ

DR. A. 6. RAKAUSKAS

S. D. LACHAWIGZ

DR. J. J. KDWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. GUPLER

J. F. RADZIUS

BUTKUS

DR. A. A. ROTH

A. L DAYICONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO,

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

EZERSKI

DR. S. A. DOWIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

Ten buvęs.

DR. G.m?MZ.rTTCJVEZELIS
rr A s

Tel. Tardo 1820

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
B-g[
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue •
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfteld Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue

Tel. Boulevard 3201

LIETUVIŲ LAIŠKAI
CHICAGOS PASTOJE

12
15
-18
21

DR. G. SERNER,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Joskus Petras
Klasauskui J.
Kvietkus Jonas
Nilis Tony

A.

DR. CHARLES SEGAL

1545 WEST 47 STREET

Perkėlė

Sale Deposltora State Bank skersai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

savo

Kampas Halsted St.
Valandos; nuo 10—4; nuo fl—8
Nedaliomis: nno 10 iki 12.

A.

APOLONIJA
MIKNEVIČENĖ
(I’o tėvais Užemeckaltė)
mirė gruod. 2, 1930 m. 8:45
vai. ryto. 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Šiaulių Apskričio, Šiaulė
nų Parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 18 metų.
Paliko dideliame
nuliūdimą
vyrą Antaną, sūnų Povilą, mar
čią Julijoną, du anuku Povilą
ir Marijoną Ir gimines. Buvo
narė Tretininkų,
Apaštalystės
ltožančinės dr-jų Clceroj, o ant
Town of Lako šv. Agotos Ir
šv. Jadvygos dr-jų.
Kūnas pašarvotas
1422 So.
48 Ct. Cicero, III. laidotuvės
(vyks SubutoJ gruodžio 6 d.
Iš namų 8 vai. bus atlydėta 1
šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Vyras, Nuima, Marti,
Anūkai (r Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
S D. Lachatvlcz, Rooaevelt 2(18

——--- ____ -

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėllomls 10 iki 13

Tel. Canal 6^22

DR. G. I. BLOŽIS

Telef. Midwaiy 2880

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa*

JOHN SMETANA, 0. D.

numeriu

SPECIJALISTAS
Vai.:

756 West 35th St.

po

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Džiovų,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvfi

ofisą

Leavltt

St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. MAURIGE
KAHN
Z1
Gydytojas ir Chirurgai

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Boulevard 7689

Rez. Hemlock 7691

OPTOMET&ISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. II St J aukštas
Paatebėkit mano iškabas
Vai. 9:8# ryt Iki 8:10 vak. Seredoals 9:10 Iki 12 v. Nedėllomls nėr
skirtų valandų. Room 3
Pitone Canal tsss

T. A.

D.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
9 ryto Iki 6 vakare

Vai.; Nuo

Tel.

Cicero

Gera

mokestis

atsišaukti

T. A. D.
PRODUCT
3133 S. Halsted St.,
TeL Calumet 4479

Chicago

Plaza

8296,

VALANDOS:.
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Medėl. nuo 10 Iki 12 diena

«

Ofiso ir Res. Boulevard 5912

DR. A. J. BERTASH

1200

DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
Man reik tokių žmonių, Vai.: kasdien nlio 10 v. ryto iki
kurie lankytų mano kosvai. vakare

tomertus.

-----

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Rezidencijos Tel.

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 po
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare
Res.

3201

8. WALLACE STREET

Nedėllomls pagal sutarty
4847 W. 14 ST.
Cicero, UI. Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191
Tsl.

Cicero 2962

DR. H. BARTOM

DR. S. ASHER

dentistas
Gydytojas ir Chirurgai
T»CSi “■ 6558 SO. HALSTED STREET

Valandos:

10

vab

ryto

Iki

9

vai.

Vaj . 2.4 įr

7.9 vaL vakare

DRAUGAS

6

PRANEŠIMAI.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
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PADĖKA.

i lūs. Atlyginimų “Pažangos” gos. Tokių pasagų kilogramas
b-vė sutinkanti atsiimti per 7 kaštuos 90 centų. Pasagomis
Labui esu dėkinga Dr. 11. mėnesius, atskaitant iš kiek bus aprūpintos pirmoj eilėj
Lietuvių kriaučių Loealo
le. Kolektos gauta $1.75. Pa
1$ BEDARBIŲ ŠELPIMO
“R.”
Tauta be mokyklų — tai P. Barton, kuris išgydė ma vieno mėnesio algos po 5 lit. valdžios įstaigos.
269
skyriaus
A.
C.
W.
of
A.
sunkiai sužeistų (tu- Užsakant reikia įmokėti 10 lt.
daryta pasiūlymai įvesti drau bus nepaprastas, arba speeia- ,verOT tan‘a- Kultūringa tauta, no sūnų,
KOMITETO.
. .
gijon sekciją su mėnesiniais ii. .„.i.i„Vim„.
“R.” Vargonininkas prašo darbo
kuri s“S«ba- valdyti milijonus
nuluuzt'» koJ«) J>- H- p
lis,
susirinkimas
ketvirtadie

Dievo Apveizdos Parap. — mokesčiais, ligonių lankymu
tuojaus. (Italijos “koncentobemokslių, yra išmokslinta, Barton taip sugydė, kad neny,
gruodžio
4
d.,
7
:30
vai.
v.,
Susirinkimas įvyko gruod. 1 ir dalyvavimu narių laidotuišlavinta tauta. Gyvenimas tai lima nei pažinti, jog .ji buvo IŠVEŽA PO 100 VAGONŲ r ijoj ’ ’ nebuvęs). Mokinausi
Amalgametu
svetainėj,
333
S.
(
sužeista. Dėlto negaliu likti
d., knygyno kambary. Komi-, vėse, aukojant už mirusius šv.
Kauno 1-mojoj gimnazijoj.
OBUOLIŲ
rodo. Atsiminkite anglus.
Ashland
avė.
(kampas
Van
tetas nutarė šių savaitę padi- Mišias, Komunijų, Rąžančių
Muzikos mokinausi pas J.
Amerikos lietuviai, jei tik neišreiškus to, kų mano širBuren
str.).
Visi
kriaučiai
da

dinti veikimų'.
{ir kitus gerus darbus.
Paskutinėmis dienomis per Naujalį ir a. a. kun. Brazį.
bus aukštai pakilę moksle,, 8 jaučia. Ačiū Dr. H. P.
lyvaukite, nes bus viršininkų
Kvietimas.
-j X šiandicn vakare
V. DAMBRO
vadovaus su laiku ne vien j kartonui už sėkmingų sugy- Eitkūnų muitinę kasdien išve
nominacija.
Valdyba.
12208 So. Emerald Avė.
T, ., . ______________
v. ,v. ... '24 kp. priešmetinis susirinki
________
[saviems, bet ir kitus valdys. dymų mano sūnaus kojos. Dr. žė maždaug po 100 vagonų oKomitetas nuoširdžiai kvie.
.
Chicago, UI.
čia šios kolonijos draugijas.1“®8 ir ateinantiems meta/ns j West Side. — Aušros Var- Lietuvių išeivijos tautinę at- Barton ofisas, randasi 6558 S. buolių iš Lietuvos ir Latvi
jos. Obuoliai vežami palaidi,
išrinkti atstovus ir prisiųsti į vaktytos ni&imai. .
j tų Moterų ir Merginų dr-ja sparų ir kulturinį židinį ruo- Halsted Street.
A. ALESAUSKAS
nesupakuoti, dėl to nereikia
Mrs. M. Kazėnas.
... ........
komiteto
susirinkimus kurie X Viktorijai Jokubavičienė, eįs išpažinties šeštadienį gruo šia Marijonų Kolegijos RemėMOTOR EZPRESS
mokėti muito. Tačiau vokiečių
įvyksta kiekvienų pirmųdieT-^avitt Str., su lie dzio 6 d., o ant rytojaus gruo- jai. Jų Ketvirtasis Seimas įmuitinė vėl pradėjo kažin ko Mes permufuojame-pervežaLIETUVIO NELAIMĖ.
nį, 7:30 vai. vak., knygyno tuvi^ farmeria lš Wisconsin džio 7 j visos eįs įn corpore vyks gruodžio 7 d. Aušros
prie .jų kibti ir už tuos obuo me pianus, forničius ir kito
kambary.
{valstijos sumainė savo namus prįe gv Komunijos 7:30 vai.i Vartų par. svetainėje. Visos
<
Kurie nori gauti pašelpos,;ir greitu laiku važlu°ja su ryte. Visos narės prašomos katalikiškos
draugijos
ir Gruodžio 3 d. mirė lietuvis lius, kurie vagonuose buVo at kius dalykus.
Venskus, gyv. skirti popierinėmis sienelėmis, . Taipgi parduodame anglis
kam būtinai ji reikalinga, lai) ^“n“mi- Apolinaru ir dukterim ■ susirinkti į paprastų vietų 7 aukštesniojo mokslo Rėmėjai Pranciškus
Silvija ten gaspadoriauti.
Valdyba.
val. ryte.
yra kviečiami ruoštis į šį Sei- pas p-nus Nemonus, 4601 So. paėmė muitus. Prieš tokį elgi geriausios rųšies už prieina
kreipiasi j klebonijų.
X Aušros Vartų moterų ir
Paulina St. Jam darbe į ran mąsi vokiečių pirkliai savo vy miausių kainų. Musų patarna
mų.
Kam netaip greitai reika.
,
..
,
„
Town of Lake. — šv. Ceci
riausybei padavė skundų. ‘R.’ vimas yra greitas, geras ir
v ,
v
.... merginų draugija dėliai Ne
M; K. R. Reikalų Vedėjas. kų įlindo pašinas. Gavo krau
linga paselpa, prašomas ateiti
0 * ....
v
lijos gied. draugija laikys
nebrangus.
Prasidėjimo
jo užnuodijimų ir iš to mirė.
į komiteto susirinkimų ir pa-. kalto
.
.
. šventės su. v ,. .
. . ,.
_ .
reikšti pageidavimų.
|sltarg. at!Uianciame sekma?
1
brikos Lietuvių Daktarų Velionis pašarvotas grab Zol- ŠIAULIŲ KALINIAI DIRBS 7126 So. Rockwell Street
PASAGAS
Telef- Republic 5099
, . . dienyje 7:30 vai. “in corpore” džio 5 d., Šv. Kryžiaus par. 1 Draugija nutarė bendrai nu po koplyčioj, 1646 W. 46 St.
Komitetas
su labdariais
. , ..
» salėje 8 vai. vak.
Mes pervežame daiktus ir j
. savo intencija išklausyti sv.
Šiandie yra velionies korone
sifotografuoti.
kiek galės stengsis suteikti ,,.y. .
.. ,. ,
Nariai-(ės)
malonėsite
skai

Kad kaliniai nesėdėtų dyki, kitus miestus.
0
0 ,
Mišių ir priimti sv. KomuniTodėl meldžiama Tamstos rio ištyrimas.
paselpas, nors fondas da ma-1. m
....
v v
dabar
visuose kalėjimuose įtlingai
susirinkti.
„
ja. Tuo tikslu užprašo savo
būtinai atvykti Septintadieny
,1 i
.
K. Bartkaitė, rašt.
vedamas darbo principas. Šiau
Į narius tų pat dienų 7 vai. ryIŠSIUNTINĖJO PRA
ATMINK SAVO
(nesdėldieny), Gruodžio 7 d.,
Turim jau šiek tiek ir dra- i
susįrjnkįį svetainėje,
lių sunkiųjų darbų kalėjime
NEŠIMUS
NAUDAI,
Town of Lake. - Liet. Vy-'12 vai. priešpiet į Stankūno
bužių. Komitetas pasitiki, kad
bus gaminamos arkliams pasa- Kad vesdamas visus reikalus per
čių 13 p. laikys priešmetinį studijų, 3315 So. Halsted St.,
šios kolonijos visuomenė pa IŠ POLITIKOS KLIUBO
Trečiasis Švietimo ministesusirinkimų gruod. 4 d., Šv. dėl nusiėmimo bendros fotorems šį užbriežtų darbų auko
VEIKIMO.
Kryžiaus parap. salėje, 8 vai. grafijos atminčiai, kaipo Chi-'rG0S departamentas, kaip ra809 West 35th Street
mis, nes yra tokių, ku
>|iė[fcagos lietuvių daktarų (M. '§° “.Panevėžio Bialsas N r. 45,
Valytojas ir Taisytojas
CHICAGO
vak
rie jau šiandie neturi kų val North Side. —- A. L. NorthTEL. BOUL. Mll ARBA 0774
te
’
D^įr
D.
D.
S.)
grupė.
išsiuntinėjo
valdžios
ir
privaSiutų,
dresių,
vyrų
Ir
moterų
kau

Nariai-(ės)
malonė
Visados sutaupysi daug išlaidų
gyti ir kuo apsirengti, bei va West Side politikos kliubas
išvalymas Ir suprosijimas
$1.00
Kviečia A. L. Daktarų D-jos tinių su valdžios teisėmis au- tųKailiniukų
skaitlingai
susirinkti.
išvalymas,
glaziravlmas
Perkam MortgeClua ir Bonus.
romi iš namų.i
turėjo priešmetinį susirinki
’
Valdyba
kštesniųjų mokyklų direkto- ir pamušalo indėjimas .... $14.00 Skollnam pinigus ant Namų.
Valdyba.
Ateiname pasiimti ir pristatome.
Korespondentas.
Parduodam, išmalnom ir lnšlurlmų 1 d. gruod., kuriame nu-‘
——————— riams raštų, kuriuo paveda
nam visokį turtų.
2655 WEST 69 STREET
Padarom davernastes ir Plrktao
tarė kelis svarbius dalykus.
Towu of Lake. — Dr-ja Ne
pranešti
savo
mokytojams,
kad
bei Pardavimo Notariallškus raštus
ŠELPIMO DARBAS EINA
Panelės
Kaip visiems žinoma, da kalto Prasidėjimo
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Tel.
Hemlock
6484
užsisakytų A. Smetonos rašPIRMYN.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
bar šioje šalyje siaučia dide Švenčiausios m. ir m. užpra
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
lė bedarbė ir daug žmonių šė mišias šv. 7 d. gruodžio,
ATIJKTA DARBA.
Bridgeport. — Bedarbių
neturi nei duonos kųsnio. Be- 8 valandų ryto. Vardu drau Savininkas R. Andrellunas
\
.......... ■
-- ----------- >
šelpimo darbas šv. Jurgio pa
to, šalčiams užėjus, kiti gyve gijos, širdingai prašau nares
Užlaikau visokių
rapijoj įsisiūbuoja. Dovanos
tdkainlų ir zidaĮVAIRUS PARDAVIMAI
na nekūrenamose stubose ir tų dienų susirinkti 7 Valandų
orfhtų daiktų. vė
Phone Republic 4949
suvargusioms šeimynoms plau
liausios mados ra
tiesiog apverktinoj padėty. ryto į Šv. Kryžiaus mokyklos
lio,
planų rolių,
kia. Į pp. Gudų krautuvę, 901
RAKANDUI PARDAVIMUI
Namų Statymo Kontraktorius
Todėl, šis kliubo susirinki- kambarį, iš ten eisime šv. Mi
rekordų
ir t. t
PARDUOSIM su dideliu nuosto
W. 33 st. rišulius drabužių at
raitau laikrodžius Statau įvairiausius namus prieinama
liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
mas nutarė sutverti Komite-.sių klausyti ir “in corpore”
kaina.
irjrpuzlkos instru
Moliavojimo Kontraktorius
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
nešė šie: p-nia Pocienė, p-nia tų iš dviejų žmonių, kurie rū- [prie Šv. Komunijos. Kviečiu
mentus.
sų 4 kam b. apartmente. Viskas kaip
7217 S. CALIFORNTA AVĖ,
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge2650 West
Ramanauskienė, p-nia BudChicago.
Telefonas Hemlock B628
pintųsi tiems
nelaimingie- i atsilankyti visas nares iš So.
tšpoperiuojame
visokiu*
namus. nas.
>ČK
8880
Telefoną*
vaitienė, J. Bubnis, V. ŠliteChicago, West Pullman, RoseMusų kainos labai preinamos ir dar 3040 W. ea St Arti Whipple Street
šiem kaip nors pagelbėti.
Phone Virginia 2054
ris, S. Kybartas ir F. Selemobas garantuotu.
Tik kų gavom karliodų bulvių iš
land, Cicero.
JOSEPH VILIMAS
Nors
jau
čia
yra
susitveręs
Idaho. Pristatom 100 sv. ui >?,85.
Wm. J. Kareiva
navičia.
6127 S. Maplewood Avė.
Po Mišių svetainėj bus ben-1
Cibuliai 95c. Tel. Kedsle 1434
Namų Statymo
Savininku
Reikia keletu žodžių tarti1 Panašus komitetas prie Lab- dri pusryčiai, po kurių vykDel geriausios rųšies
Mažo saizo pianai,
kaip liauji,
’ Kontraktorius
apie p. F. Selemonavičiaus do-j4*™* kuoP°s> bet ir kliubas
Ir patarnavimo, šau
>reik tuoj parduot, Victar Storage,
A. M. BUTCHAS 4809-11 W. Lake St. Atdara v.
i ■
! kj •
sime į bažnyčia išklausyti su<556 So. Rockwell Street
kit
vanas. Jisai turi mezgimo ir neatsisako nuo labdaringo dar j mos, o po sumos bus priešmeGRFEN VALI,ET
PARDUOTAME:
Pentą, aliejų,
1() grojtk|1Ui nauJt> priversti parPRODUCTS
perimo dirbtuvę po num. 504 bo ir žazU veikti kontakte su
vlnis, ir įvairius įvairiausius Hard- duot |60 ,r auk9člau. yietor StoraMES
’
’
tinis dr-jos susirinkimas. Vi
Olselis šviežių kiauši
ware _ geležinius daiktus — reik- ge 48o9-ll W. UUM St. Atdara vak.
W. 33 St. Tai jis aukojo savo- Labdarių komitetu,
nių, sviesto ir sūrių
menis. Musų kainos
labai prieina
sos narės atsineškite mokesčių*
Budavojam
naujas
namus,
4«4 80. PAULINA STREET
mos.
'
PARSIDUODA
nebrangiai
pagamintų geriausios rūšies Taipgi kliubas smarkiai knygelės,
TeL Boulevard 1S8I
J. Elizalde.
dirbam cemento darbus - fun
4414 So. Rockwell Str.
nedidelė grocemė lietuvių ir
naujų sveterių, pančiakų, ke rengiasi prie savo metinio
Telefonas Lafayette 468$
damentus saidųokus, taipgi
lenkų apgyventoj vietoj. Prie
| purių. Iš viso aukojo už apie j vakaro, kuris įvyksta vasario Chicagos ir apylinkės dakta AUTOMOBILIAI muro darbas, iŠ medinių pa
Tel. Lafayette 5197
žastį patirsite ant vietos.
$50 vertės drabužių. Tokia 8 d., Šv. Mykolo parapijos
rams.
darom mūrinius, apmurinam
2534 West 45 Place
biznierius vertas paramos.
svetainėj. Tai bus nepapras
medinį namų po vienų plytų.
Gerbiamasis
Daktare:
Rap.
x
Not Ine.
tas vakaras. Nekliubiečiai ža
Atrodo mūrinis, po to jau ne- Elektros kontraktoriai,jrovedam švie
REAL ESTATE
Iš priežasties Dr. A. L.
da padaryti tokį vakarą, ko
reik pentyt. Turim namų ant sas Ir jėgų. Elektros retkmenoa Ir
Geriausios
Rūšies
Automobi

Graičiuno 60 metų sukaktu
fikščlerlat.
WEST SIDE ŽINIOS.
kio da niekad nesu buvę
pardavimo ir mainymo.
L. DOMBROW8KI A 8ON
liai
Mainysiu savo namus Chivių ir 30 m. gydytojavimo, A3018 West 47 Street
North Sidėj.
JOKANTAS BROS.
cagoj į ūkį arba namą mieste
b X Šv. Onos draugija, 2 d.
Ateik pažiūrėti musų nau
4138 Archer Avenue
Apsvarsčius kliubo bėga
Telefonas Canal 7288
Lietuvoj.
gruodžio, po mėnesinių pirmo
jausių DE SOTO ir PLY
Tel. Lafayette 7674
muosius reikalus, sekė rink.
JULIUS SLICKIS
jo antradienio pamaldų savo
MOUTH Chrysler išdirbystės
naujos valdybos, kurion pate
Telef. Republic <898
2019 W. 22 Street
susirinkime, patvirtinus pro
automobilių už labai prieina
ko darbštūs žmonės, būtent.
Tel. Canal 5529
Mallavojimo Kontraktorius
tokolų 4 lapkričio, priėminėjoi .
_ _ ,
mų kainų.
D.
GRICIUS
Maliavų
Ir
sieninės
popleroa
krau

,
...
..
,
. i pirm.
— J. Jenkus, vicetuvė. Naujas atakas.
raportus konstitucijos komi-, .
„ • , .
._.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir 2884 8o. LEAVITT ST.
CHICAGO
Kas nori važiuoti Lietu
.
. v- j ,
I pirm. — M. Andriuškevičius,'
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
sijos ir visų norių. Kad leng- F
n -za i
r*
'
,
. i ,. ». .
. rašt. — P. Zdankus, fin. rast.M von ar atsitraukti giminių
Kainos prlelnamlauslos.
2 flatų muro nanAas po 6 kamb.,
M. YUSZKA
f
GAGE BARK MOTOR
viau butų rinkti žinias apie
,
....
v
1
karštu vandeniu
šildomas, valaus!
2452
WEST
69th
STREET
, ...
.v. . . . . — V. Dargužis, fin. rast. pag. iš Lietuvos, tai kreipkitės
Įtaisymai, arti vienuolyno ir MarųuePlumbing & Heating
SALES
dvasiniai ar medžiaginiai sto«
,
tte Parko. Bus parduotas už pigių
, . v.
.
,.
, — A. Sakys, Egzekutyvin ko- į mus.
Tel. Republic 6649
Kaipo lietuvių lietuviams patar
Joe Bagdonas, Savininkas
kojancius narius, pavede vai- .
« .
kaina Nepraleiskite progos. Greit
nausiu kuogeriausla.
, , . . „ ,JX. .
,
.mitetan — P. Armonas, P.
Mes atstovaujame visas
telefonuokit.
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
dybai, A. Peldziui vadovau-i
X1 .
Republic KASI
4426 So. Western Avė.
v i- oaa
l • 'Benikaitis ir M. Andnnškevilinijas ir esame bonifuoti aTelefonas Prospect 5669
jant, atspauzdmti
200 atsi.
,
MAIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS
2 flatų plytų namas,
6-6, arti
Tel. Lafayette 8227
...
i
ii čius, koresp. — V. Rėkus,
gentai.
Mallavojame, Dekoruojame ir
Humboldt Parko. Sav. vietoj. 3349
klausimo lapelių. Išklausyta
’
r
Popleruojatne
Evergreen,
Siunčiame pinigus į visas
RR87 So. Nordiea Avė.
Chicago šapos Telef.
Namų Telef.
NAUJI GERIAUSI
labai gražaus iš Kristaus se-1 Valdybos nariai gana veik
|l,600 už namus Cary, III. Binge
Hemlock 2867
Republic 1688
AUTOMOBILIAI
iamo knygelės Jono Kudirkos- lūs ir gerai susipažinę su po- pasaulio dalis paštu ar te
Tel. Lafayette 8«2
Ofisas Ir P.es.
lių. katldžlus. Lotas 66x116, elektra,
Ir 2894
4101 H. Mosart St.
vanduo, siurės, nėr asesmentų. Cash
skaitymo ir iškelta sumany- litika, tadel tikimasi, kad at- legrafu.
ar Išm. P. Mentch, Cary, III. Tel. 40.
[J. C. ENCHER 8£ CO.
Apdraudžiame nuo ugnies
mai daryti šv. Onos rajoni- einančiais metais kliubo veiPlumbing A Heating Lietuvis
> GENERALIAI KONTRAKTORIAt
KONT RAKTO RIU8
ir kitų nelaimių. Darome
nes bei šeimynines konferen- kimas išsiplės dvigubai.
r) nR
Real
Estate
Ir
visokia
apdrauda
00 V. O. B.
Mano darbas pilnai garantuotas
Notary Public
-Pll I hlIAVK’Z/AL (</[ cijas organizuoti alkaniems I Be to, turiu priminti, kad įgaliojimus.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
Skyrius 4429 So. Palrflald
Kainos prieinamos
ateik pas mus ir persitikrink, kad
2422 WEST 69th STREET
vaikams maitinimo punktų, per šį susirinkimų prisirašė
pas
mus
rasite
geriausios
rųltas
au

Registruotas Notaras
CONTRACTORS
tomobilius už žemų kainų.
dalyvauti Vargšų Šelpimo or- du nauju nariu.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.
Koresp.
ganizacijoje 3 gruodžio ir,
Gcneraliai Kontraktoriai
eal estate
Thomas Higgins
BRIGHTON MOTOR SALES
Bernaičių Kolegijos Rėmėjų
Real
Estate
3327 SO. HALSTED ST.
Statau naujus namus ir se
PLUMBF.IUS
INC.
Seime 7 gruodžio, pasiunčiant' SKAITYK IR PLATINK
2621
WEST
71
STREET
Chicago, UI.
Turiu patyrimų per daugeli metų.
nus priimu į mainus.
lt Vataonu, 9.
TIKTAI KATALIKIŠ
Darbų atliekų rreltal ir pigiai.
O. Ūsienę ir K. Balkevičienę
Telefonas
Hemlock
0367
Telefonas lafayette OMO
2608 WEST 47 STREET
8818 80. OAKLEY AV&
Telefonas Yards 4669
KUS LAIKRAIflIUS.
8962 Archer Avenue
su pasveikinimais ir dovanė-1
Res. Grovehill 1680
Telef. Canal
Tel. Lafayette 1083

C H I C A G O J E

SEIMAS.

S. L. FABIAN & CO.

WALTER THE TAILOR

MARQUETTE JEWELRY
&RADIO

M. ZIZAS

PETRAS GRIRAS-

į

W. & L. ELECTRIC CO.

DE SOIO IR PLYMOUTH

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA AMERIKOJ

PETRAS CIBULSKIS
t

BARGENAS

ANTON LUBERT

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

P. P. BALTUTIS & CO.

JOHN PAKEL & CO.

R

