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Į Posėdį Sušaukiamas Lenkijos

Seimas
VOKIETIJOS ĮSKELTAS PRIEŠ LENKIJĄ
PROTESTAS YRA RIMTAS
SKAITLINGI AREŠTAVI
MAI ITALIJOJ

ROMA, gr. 5. — Pastaro
mis dienomis italų fašistų val
džius slapta policija visoj ša
ly atliko skaitlingus įtariamų
jų areštavimus.
(

\V

.DR- D- ZAUNIUS KVIEČIA LENKIJA
| DERYBAS

VOKIETIJOS PROTESTAS
IŠJUDINO EUROPĄ
BERLYNAS, gr. 5. — Vo
kietijos
iškeltas protestas
prieš Lenkiją už atliekamas
lenkų žiaurybes su vokiečiais
Aukštojoj Silezijoj išjudino
Amerikos Jaunuolių Raudonojo Kryžiaus organizacija
Europą. Vokietijos iškeliami išsprendė pasiųsti kalėdinių dovanų Guarįi salos (Marianskundai prieš Lenkiją yra la na salų grupėje) vaikams. Siunčiama 18,000 dėžučių su
bai rimti.
dovanomis. Atvaizduojama, kaip sakomos organizacijos
Protestą svarstys T. Sąjun-' jauna narė dėsto tas dėžutes vienam lai vių
£ San Francisco
gos taryba susirinkusi į posė-, uoste.
dį ateinančių metų pradžioje

Už priešfašistinį veikimų areštuota apie 800 asmenų. Iš
jų tik 40 sulaikyta kalėjimuo
se ir iškelti kaltinimai. Kiti
visi išklausinėti ir jpaliuosuoti.
Kalbama, kad policija suse
KOMUNISTŲ RIAUŠES
kusi kažkokį sąmokslų, kurio
LEIPCIGE
priešaky buvę radikalai.
Tarp areštuotų yra ir viena
buvusi amerikietė, mirusio po LEIPCIGAS, Vokietija, gr.
4. — Komunistai agitatoriai
eto de Bosis žmona.
į demonstracijas išvedė kelis
šimtus bedarbių. Kilo riaušės,
SUŠAUKIAMAS LENKŲ
kurių metu nušautas vienas
SEIMAS
demonstrantas ir sužeista aVARŠAVA, gr. 5. — Len pie 20.
kijos prezidentas Moscicki į . Drezdene riaušių metu su
posėdį sušaukia naują 1 Lenki žeista 8 riaušininkai.

KĖSINOSI PRIEŠ ISPANI
JOS MINISTERJ PIR
MININKĄ

Cook apskrities iždininkas
McDonough praneša, kad už
DERYBOMS VESTI SIČI O BERLYNĄ
1928 metus reikėję surinkti
PRADE JUS GRUODŽIO 15
233,162,829 dol. įvairių mokes
nių. Betj surinkta tik 181,414,KAUNAS, gr. 4. — Lietu- ngusi į derybas su Lenkija
:619 dolerių. Žmonės ikišiol tad
vos užsienių reikalų ofisas pa- sustatyti sąlygas, kuriomis
nesumokėję 51,748,209 dolerių
skelbė, kad užsienių ministe- einant būtų baigtas tarp abie
arba 22 nuošimčių.
ris Dr. Zaunius pasiuntė ins jų šalių neoficialis karas.
Vieni nemokėjusių neturi pi trukcijų (nurodymų) Lietuvos Dr. Zaunius stato pasiūly
,nigų, kiti šiaip nemoka saky pasiuntiniui Berlyne, kad jis mą, kad taikos derybos būtu
dami, kad mokesčiai peraukš- praneštų Lenkijos valdžiai, jog vedamos Berlyne ir prasidėti. Kiti yra įmokėję tik dalis, Lietuva yra linkusi ir pasire-1 tų šio gruodžio 15 d. „■ ,
pagaliau kiti yra kreipęsis į
teismus.

Tai ne kokia apskričiai pa
dėtis negavus tiek daug mo
kesčių.
Bet reikia atsiminti, kad už
1929 metus mokesčiai išpuls
balandžio 1 d. ir bus 20 nuogimžiŲ aukštesni. pagaliau mo
. .. . v ,
•« i
kesčiai uz 1930 m. ispuls
gruo•ir d., 1931-m.-, ir-bus 30
HOOVER PRANEŠA APIE nuošimčių aukštesni.
PRAMATOMĄ NEPRI
TEKLIŲ IŽDE

MADRIDAS, gr. 5. — MiWASHINGTON, gr. 4.
nisteris pirmininkas Berengu- 'Prezidentas Hoover be kitko
er P™™ lai^tininkų kuo kongresą perspėja, kad jis
pą. Vienas reporterių J. Lli- būtų taupus, nes apie kovo
zo mėgino pirminifiką nušauti, mėnesį pramatomas 180 milibet neveikė revolveris. Tuo ionų dolerių nepriteklius valsjaus suimtas. Jis sakosi tuo ■ tybės ižde. Atsižvelgus į tai,
būdu norėjęs reikšti protestą federaliai mokesčiai už pajaprieš nepakenčiamas gyveni mas negali būt rhažinami.
mo sąlygas Ispanijoj. Sako,
jos seimą. Posėdis turi prasi Hamburge vienas policiniu už tas sąlygas yra kalta val BŲRMOJ ŽEM£S DRE
dėti ateinantį antradienį.
kas užmuštas ir keletas su džia, kurios priešaky yra BeBĖJIMAS
žeista.
'
irenguer.

Ątrado prapuolusius
“warantus”

Atremontuota Aušros Vartų
Bažnyčia
Vilnius, X-ll. E. “Slowo” lestiną ir Palestinos reikalapranešą, kad nuo 1928 metų ms parinkti pinigų, nes palydaromas Aušros Vartų bažny- ginti Lietuvos žydų tarpe yra
čios remontas eina prie galo. tgana tikrų turtuolių, ~.,7
Remontas buvo pavestas prof. Sionistų revizijonistų vadas
Glušeckiui. Tačiau vyriausias Žabotinskis atvažiavo lapkri
remonto darbų vadovas buvo čio 8 d.
“R.”
prof. Rutkovskis. Prof. Glušeckis savo ranka atnaujino fre BROOKLYNE SUSPROGO
ŽIBALO KUBILAI
skas iš XVIII šimtmečio, ku
rios puošia bažnyčios sienas.
Profesorius tą darbą dirbo iš NEW YORK, gr. 5. — Ties
tisus metus ir padarė labai ne East upe Brooklyne suspro
tikėtų atradimų. Ant sienų bu go 10,000 galionų žibalo kuvo atrasta naujų gražių' fres- bilas, prigulįs Standard Oil

, Spalių pradžioje teisėjas
,Lyle policijai išdavė 26 “waj-antus” areštuoti visuomenės
priešus — gaujų vadus. 16
,««Warantų” kažkur prapuolė.
,Į)abar staiga surasti ir ieškomį reikalaujami visuomenės
kų. Jos buvo atkaištos ir at- kompanijai. Liepsnų ir dūmų
priešai.
naujintos. Dabar niūrūs baž kamuoliai baisiausiu trenks
Aiškinama, kad “warantai” nyčios vidus visiškai pasikei mu šovė į padanges. Tuojaus
nebuvę prapuolę, bet buvę tė. Naujai atrastose freskose po to sprogb kiti toki pat se
Vaizduojami fragmentai iš Šv. ptyni žibalo kubilai. Kilo bai
“paslėpti.”
Teresės gyvenimo (Aušros sus gaisras. Gaisrininkams pa
Vartų bažnyčios patronas — vyko apsaugoti aplifikinius
MacDONALD VICE-KALONDONAS, gr. 5. — Pyu Už grąsftiimus kalėjimas
Šv. Teresė) ir įvairios tikėji namus. Sudegė apie J 60,006
RALIUM?
UŽDAROMOS CIGARŲ
Nuo vienerių metų ligi 20
JAPONIJA NENORI AT /miestą, Burmoje, sugriovė že
mo paslaptys. Jos buvo užta galionų žibalo.
DIRBTUVĖS
mės drebėjimas. Mirė 22 as- kalėjimu teismas nubaudė JaSTATYTI KOLONIJOS
pytos per paskutinius bažny Sprogimo priežastis kol-kas
LONDONAS, gr. 5. — Iš
meniu.
cobą Kier, 41 metų. Iš vieno
J ’• 1
čios remontus. Taip pat buvo neišaiškinta.
keliama rimtų pasiūlymų In BERLYNAS, gr. 4. — Pa TOKYO, gr. 5. — Hankowo
Kai-kufie kiti miestui ir-gi advokato grąsinančiais laišrestauruotas kitas didelis ba
dijai vice-karalium paskirti didinus valdiškus mokesčius ■mieste, Kinijoj, išgriauta ja- apgriauti.
r
P8 reikalavo 10,000 dol.
žnyčios papuošalas — gražios MILIONAI PROHIBICIJOS
ministerį pirmininką MacDo- už taboką, Badene uždaromos poniečių kolonija. Kinijos val
_____________ Grąsino nužudyti advokato
VYKINIMUI
istorinės medžio klaupkos. Šio
naldą.
visos cigarų dirbtuvės. Nete džia pasiūlė Japonijai atsta IŠ BEPROČIŲ LIGONINĖS <]vį
mergaites.
mėnesio gale įvyko iškilminga
Šiandieniniam vice-karaliui ks darbu1 apie 13,500 darbini tydinti koloniją. Japonija ne
PAL1UOSAVO
ŠEŠIS
[
altoriaus konsekracija ir baž WASHINGTON, gr. 5. —
lordui Irwing tarnyba baigsis nkų.
30-laI dienu
sutinka.
Prezidentas Hoover įteikė ko
nyčios pašventinimas.
balandy.
< '
BEACON, N. Y., gr. 5. — Už nusižengimą prohibicingresui prohibicijai vykinti
DAVĘ VIENĄ MILIONĄ
SAUGOJAMI VALDIŠKI
Trys ginkluoti vyrai įsibrio- jai 30-iai dienų kalėjimu nu- UŽ SVETIMUS PINIGUS išlaidų sąmatą taip, kaip sau
AREŠTUOTA 50 STU
DOLERIŲ
BŪTAI BERLYNE
vė į valstybinę bepročių kri-, bausta Mrs. Cornelia Mum,
sieji reikalauja. Prohibicijoa
BAUDŽIA
DENTŲ
minalistų
ligoninę
ir
paliuofii
m
.
našlė,
2224
W.
Mar
vykinimui reikalinga daug miNEW YORK, gr. 5. — Pa
BERLYNAS, gr. 5. — Pra gavo šešis kriminalistus.
cptette rbad.
* Karino apygardos teisinas lionų dolerių. (
HAVANA, Kuba, gr. 5. — skelbta, kad šiame mieste be
sidėjus parlamento posėdžiui,
nagrinėjo buvusio Aukštadva Sausieji reiškia didelio pa
Čia studentų riaušių metu žu darbių šelpimo fondan davę
policija stipriai saugoja parla
NUBAUSTAS MIRIOP
“MOTINA” JONĖS BUS rio policininko, Pilypo Darg- sitenkinimo.
vo vienas policininkas. Areš vieną milioną dolerių Rockemento rūmus ir visus kitus va
-------------- PALAIDOTA ILLINOISE
iviainio bylą. Jis už pasisavi
tuota 59 studentų.
felleriai — tėvas ir sūnus.
ldiškus būtus. Neleidžiama ri LOUISVILLE, Ky., gr. 5.
________
nimą žemės mokesčių (100 su
CHICAGO IR APYLIN
nktis žmonių minioms.
— Už savo močiutės nužudy- WASHINGTON, gr. 4. — viršum litų) nubaustas l’Ą
KĖS. — Pramatomas lietus;
mą R. Lee Bc-nnett, 27 m. tei- Qv. Gabrieliaus bažnyčioje į- mėn. sunkiųjų darbų kalėjimo. maža temperatūroje atmaina.
36 ŽUVO SPROGUS
smas nubaudė mirtimi.
/vyko gedulingosios Mišios už
“R M
mirusią senutę “Motiną” Ma
DINAMITUI
PINIGŲ KURSAS
IŠLAIDOS VALSTYBES ry Jonės. Pamaldų metu baž
RINKS PINIGUS PA
nyčioje tarp kitų buvo Ame
APSAUGAI
LESTINAI
Lietuvos 100 litų ,
Utlll
WASHINGTON, gr. 5.
kai, pareiškia prez. Green.
rikos Darbo Federacijos pre
Britaniins 1 sv stert
i 8»
Amerikos Darbo Federacijos
Anot jo, lapkrity visoj šaly
WASHIN,GTON, gr. 5. — zidentas Green ir naujas Da
Francuos 100 frnnk'
19'
prezidentas Oreen praneša, buvo 4,830,000 bedarbių. Žiemą
Prezidentas Hoover kongresui rbo sekretorius Doak.
100 lin >
Y2l
kad bedarbių skaičius nema bus gal apie 7,000,000.
pasiūlo sumažinti išlaidas ka
Mirusios lavonas paimtas j
Belgijos 100 belgų
13.5A
žėja, bet didėja. Eina žiema
Tai tik pasakos, kad laikai
riuomenės ir karo laivyno iš- įMount Olive, III., kur bus pa
Šveicarijos 100 frankų 19.41
laikvmuL
,
ir podraug dar blogesni lai gerėtų.
laidotas.
Vokietijos 100 markių 23.81
1 . .I
.
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“DRAUGAS”
Iitlna kasdien, liskyrus sekmadieniui
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6 00, Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europojo — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųttna, jei neprašoma tai padaryti ir nep/islunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

__ ____

,W panaikinimo karo stovio, .lai užmezgimo
normalių kaimyninių santykių su Lenkija,

aplenkiant Vilnių. Del to, .nors skaudu yra
net prasitarti, vienok faktas pasilieka faktu,1
kad tokia savo politika Lietuvos tautininkai
eina prie Vilniaus išsižadėjimo.
I
_ .

„
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ĄnMllnf,iim36 VflJVlI Dantuku
Y

eit. lygia, pr.es

tris metus, kada p. Voldemaras, susitikęs su

OVTDIA NERIA JURŲ DUGNAN.

Rašo Dr. A. Lauraitis.

TėVŲ pareiga.

.
Kiekviena motina arba te-

Pne to žalingo mūsų tauta, žygio tauta- vas nori> ka(J
ninku vyriausybė pradėjo

Penktadienis, Gruod. 5, 1930

vaikufiai

h. kitįvi()nuj mi_

-
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,
nutej prisirengia, reikalui pri"Pi Icj-iirluV i ii Tautų Šio
rww To
rvKnu posėdyPilsudskiu
Sąjungos
Tarybos

kauliu, kas sudarko veido iš
vaizdų. Jeigu tik tų vienų da
lykų jūsų šeimos dantistas
prižiūrės iv neduos dantuką
ms iškrypti, .jis jums sutaupys
desėtkus arba ir šimtus dole
rių už kų reikėtų išmokėti už
suvarinėjimų į vietas iškrypu
sius dantukus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
•
. . . w.x
siėjus, už juos nukentėti, kad
je, Genevojc, 1927 ... gruodžio 10 d. rezo- jįe
vai. po piet.
liucijoj pažadėjo Lenkijai taiku t. y. nuimt. ,ų ¥[wtillgai tai ilwtinktyvi.
_ L Ikaro stovį. Visa tauta tada griežtai užpro- į* priela„kumas yra iSreij.
“DRAUGAS”
testavo ir dėlto p. Voldemaras nedrįso savo kima8 )inkui kf|dikil) jt mažu
L1THUANIAN DAILY FR1END
Kam tarnaują dantys.
pažarlų įvykinti gyvenimam Jo neužbaigta TaiIiuCifl> neg j ateiti8 ir w.
Published Daily, Except Sund&y.
Dažnai . motinos,
atvedusios
SUBSCRIPTIONS: One Year — $5.00. Six Mouths darbg, dabar vykdo dr. Zaunius,
žmogus, ■ M
rankose. Visi ......
,
: *• -<
"- 7 '
— $3.50, Three Months — $2.00, One Month — 76c.
Europe — One Year — $7.00, Slx Months — $4.00 kuris Lietuvos politikoje nes.orentuoja, kuris lžinome kad tėvl, ,msiryžimas 'kudlkl P™ ‘■“‘■sto argiuuen. • f'-**.
Copy — .03c.
net galvoti lietuviškai negali, kuriam mūsij ,:uo8 .gelbėti
priderančiai *UOJa’ ka< PlrmleP dantukai
Advertising ln “DRAUGAS" brings best results,
tautos troškimai yra svetimas dalykas.
auklėti yra begalinis.
•
beturi būti taisomi, nes jie išAdvertising rates on appllcation.
Išrodo, kad tautininkai, per keturis me- J Ligoje, kuomet kūdikis ken- ' kris. Iš kur jos gauna tų ide“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago
kad pirmieji dantukai netus neteisėtai valdydami kraštų, sistematin- &a įr ^ega karščiu arba kita jų,
...... .
.. ,v
xv>-4<W|
essgai ruošėsi prie susitarimo su lenkais be Vi)- kokia sunkia liga, argi moti- 7?
J“““1’ nes Jie *
niaus. Jei jie nedrįso galūtinai susitarti 1927 na, žiūrėdama į kenčiantį kft-..
.į°S neigĮJ0 hj
Atvaizde parodoma, kaip Švedijos pr ';
laivas OviDIENOS KLAUSIMAI ar 1928 m., tai dėl to, kad. tauta dar turėjo dikį nenorėtų užimti jo vietų? ’ironJšk^ ule^ lš autoritetui-. dia skęsta vidury okeano. Keleivinis lai o. C. M v.; >-i",
daugiau laisvės, nebuvo taip prislėgta ir šni- Taip, iš tikrųjų, ji su mielu
šaJtinil}- Tai >’ralabai
gavęs ,šauksmų pagelbos, laiku atvyko dramos vieton, išgelIpcis
apstatyta.
Ji
dar
pajėgė
protestuoti.
Ir
noru
tų
padarytų,
jeigugaledelė
klalda
ir
ko
«
reK
‘
iau
m
°bedamas Ovidia kapitonų ir visų įgulų. Net laivo katė, ir ta
TAUTININKAI ISSIŽADA VILNIAUS.
tinos supras tų klaidų, tuo ge- išgelbėta. Atvaizdas nuimtas nuo laivo Mauretania.
----- -----,
j protestavo. Šiandien jau tautininkai mano, tų
riau bus vaikams ir patiems'____________ ,________________________________________
Chicago Tribūne gavo žinių iš Kauno, I kad jiems pasisekė tautos valių surakinti,
Galima drųsiai pasakyti, jog
tėvams.
kąd Lietuvos užsienių reikalų ministerija da- ' jos baisų visai užčiaupti, dėl to drųsiai pra- daug yra atsitikimų, kad vai-,
LONDONO KLEBONAS,
yra pasiryžusi save lėšomis
vusi instrukcijas savo pasiuntinybei Berlyne 1 dėjo daryti žalingas Lietuvai sutartis su už- kučiaj nukenčia iš priežasties Dievulis apdovanojo kūdikįĮ
KUN. K. MATULAITIS
ganytojų gydyti, koi jis vėl
pranešti Lenkijos vyriausybėj, jog Lietuva Į sieninis, drųsiai daro pasiūlymus lenkams įtėvų
(tėvų apsileidimo.
su dvidešimts dantukų; dėsi-J
stos prie darbo.”
SUPARALYŽIUOTAS.
esanti pasiruošus pradėti derybas su Lenkija tartis, nekeliant Vilniaus klausimo. Reiškia,1 Tas neatbojimas ir apsilei- mts viršutiniam ir dešimts Že-,
,----------Laiško gavėjas praeitų vasuformulavimui sųlygų užbaigimui neoficia pirma tautų retežiais apkaustė, jai burnų už- dimaa aiškiai pasirodo ant mutiniam žandkaulyje. Jis su- Cunard Linijos liet. skyriaus | sal.^ lrnkggi phs gerk ‘kun.
lia karo tarp Lietuvos ir Lenkijos. Dr. D. čiaupė, o dabar jų plaka,
kiek jie'domės atkreipia kas-1 s^atė tuos brangius perlus spe yew Yorke vedėjas p. Pijus [Matulaitį, vadovaudamas Iiliet.
ais-.link
sveikumo vaikučių dantų- '(šališku būdu tiksliai. Jis rei- Bukšnaitis šiomis ' dienomis I ekskui-sij^ pet Londonu
Zaunius pasiūlęs, kad toji konferencija įvyk- ;į
Bet, mes, Amerikos
lietuviai esame. 1
.
.
..
vi •
v zi v v n
iv t i
pet Londonu į
tų Berlyne, gruodžio 15 d.
į vi. Ir dėl to, žinodami, kad karo stovio pa- kų nuo kurių jię^ labai daug RalauJa’ kaa KieKvienas is tų gavo iaįškų nuo vieno Lietu- Klaipėdų. Kun Matulaitis 111a
Mes norėtumėme, kad tai būtų Tribūno naikinimas tarp Lietuvos ir Lenkijos tai bū-1 nukenčia. Galinga sakyt, kad ma^ų perlų pasiliktų-burnoje VOįJ jįpĮo;nato? datuotų Lon- Įonjaį priėmė' ekskursininkm^ korespondento prasimanymas. Tačiau, žinant, tų galfitinas Lietuvos išmušimas iš tos tvir-i mažas tėvų skaičius žino kas apribuotam — paskirtam lai- jope lapkr. 15 d., kuriame raecve, paiodė gražiųjų
kaip negudriai tautininkai — paižangiečiai tos pozicijos, kokioj ji stovėjo ntfo 1920 m., vaikučio burnoje dedasi, ne- kui ir kad per tų. laikų tie pe- goma:
bažnytėle ir suruošė gražų
veda Lietuvos užsienių politikų, visko iš jų .žinodami, kad tasai karo stovis, tai buvo vie-1 žiūrint, kad nuo pat užginii- r,ai atliktų jiems paskirtus
Nudžiugau išgirdus, pramink, ’ietuvių kliube Jis
galima laukti.
natinis, bet griežtas protestas prieš Lenkuosimo iki 14 arba 15 metukų di- uždavinius. Nuo motinos yra
pavasary rengiatės vėl paž^dė’O surengti iškilmingų
Prieš porų dienų mes rašėme apie pada smurtų; taip-gi, žinodami, kad Lietuvoje žmo- dėlės permainos vaikučio bur- reikalaujama, kad ji priziūrė- vyj{tį gu ekskursija Lietuvon priėmimų lietuvių kliube kiek
Pasilinksmini- vienai Cunard, Linijos eksrkiusias sutartis tarp Lietuvos ir Latvijos. nes neturi laisvės užprotestuoti prieš vyriau-'noje įvyksta. Kiek iš mūsų vi- tų, tu<>s niažiukus- organėlius prQ
ekskursijai Lietuvių Kliu i ursi-;ai kuri tik keliaus LieMes pabrėžėme, kad susiartinimas sū lat sybę, kuri sąmoningai eina prie Vilniaus iš-' suomeuės žino, kuomet pirmie- tiek, kiek ji prižiūri kūdikio
kiek
plaukeliuz,
veid»
ir
piršta
n,be
n,.c,ai ke
viais yra geras dalykag, tač^ųjguila,kpdtų.s ,vf4<išjiųx),-, iiy:e pakelkime griežtų protestą, 'ji dantukai išdygsta ir
—.“—-i
suruo&iin mielai
kad, tįk
tik |uvon per Londonu,
susiartinimas nmsų tautoje' padidina žaizdų pasakydami, kad Lietuvos fantininkų'* Vyriau- jiįjų turi būti. Taiposgi laikas, gelius. Kiekviena motina rusveįki ir drūti. Tas apgtiilėtina, kad taip vi— apsunkina Vilniaus atvadavimo klausimų, .sybė nedrįstų eiti į jokius santykius su gro- 'kuomet tie pirmieji dantukai pestingai prižiūri, kaj jos kū- ]engv.ag jaįktas mūsų draus-! sjems ųiųlonų
ir drauginga
Latviai visada Varžavai aklai bernavo. Jie tbuonių tauta lenkais, kol jie neatitaisys Lie- turi išpulti ir užleisti vietas dikis būtų švariai apr' ytas, niįng.aį įr patnotingai koloni-1 ga^y|oj^ įštįko
ši baisi nenepritarė mūsų teisingiems ir šventiems šie- tuvai padaryk kruvinos skriaudos t. y. kol kitiems? Galima spėti, kad vi- plaukeliai sus uotų v ei e iš
Viena nelaimė tik ištiko iaimg#
kjmams į Vilnių. Del to su jais iki šiol arti- Vilniaus krašto nesugrąžins.
sai mažai, o gal nebūtų gali- nupraustas, nose ė nūs uosti
saujalę Londone, kuri,
R»p.
mesnis susitarimas jokiu būdu nebuvo galiLietuviai, budėkime, nes tiršti pavojaus nia surasti nei vieno, kuris ta, o kad ir ne ūtų nųs uost> Įurbūt, sujaudins ir Tamstų,
Inas. Tautininkai su latviais vis dėlto susita- debesiai temdo visą Lietuvos gyvenimų. Ne- žinotų, o vienok ta physiolo-, ^a’ldako > °g° neatsiti < ų. e
vįsl^ gerbiamąjį ir taip Kalnai vandenyno dugne,
rė, nežiūrint to fakto, kad latviai net pa-' teisėtumai, netvarka viduje pakerta tautos piška permainata labai sva-, kuk ’s mūsų įnaniAcių ir i kolonijos mylimų kleKonų kun.' p0 didžiojo karo vėl atgijo
*’K’ jog
'
"
x
__
_-. _r._x -jie jokiu pigumą, o nedovanotinos klaidos užsienių rbi «‘ūsų augantiems žiedams ve įų rūpiuąs) as m vaiul K Matulaitį šių savaitę su- susidomėjimas tyrinėjimais, o
brėžė,
tas
sutartis
pasirašant,
erų am u ų !e nn o sau in
ft| ižava Kai tik šiomis ypaf. iQr„ gehi'ėmis. Štai nebūdu nepripažįsta Lietuvos teisių į Vilnių. politikoje išstato visų valstybę į didelį pavo- — vaikučiams. ■
Tai buvo aiškus Lietuvos tautininkjų pakry
'i Kūdikio dantukas, kuris tu
r , . . ,
dienomis (lapkr. lo) Sukanka. semai grjzo vienas Vokiečių
pimas į pro-lenkišką politikų, tai buvo atvi-------------retų iškristi šeštam mete, ne- ( pantu uždaviniai yra seka- 1,0
nietlJ klebonavimas Jie- laivas, tyrinėjęs Atlanto van• Vokietija, kaip jau seniau buvo praneš- turėtų pasilipti burnoj iki 10 nti.
4
tuvių kolonijoje Londone. Žmo'denyno gilumų dvejus metus,
ras politinio kurso pakeitimas, Lietuvai nau
gus buvo pilnai sveikas, stip- peP tų laikų buvo padaryti kedingo iki šiol laikyto jieutraliteto su Rusija ta, paduntė griežtų protestų Tautų Sąjungai metų; arba pirmasis dantukas,
sulaužymas. Žodžiu, tai buvo aiškus pasida dėl mažumų žudymo Silezijoj rinkimų metu. .kuris turėtų iškristi apie 10 1) kramtyti maistų, 2) pa- rus, gerų norų kupinas ir n tūkstančiai matavimų. Pavimas lenkiškos diplomatijos užmačioms.
Voltietija reikalauja, kad tas klausimas smul- metukų neturėtų būti išimtas,'gelbsti ištarimui žodžių, 3) pa Jokiu būdu j invalidų nebuvo ’rirodo, kad per Atlanto vnnSakoma, kad po'tų sutarčių pasirašymo į l.ineniškaį būtų ištirtas. Jei vokiečiai negau- kuomet vaikas tik šešių metų. gelbsti veido išsivystymui ir panašus. Tik, staiga,, pasklido į Jenyno vidurį, iš pietų į šiauKauno spauda (greičiausia “L. A.” valdžios siu si .isfakcijos iš Lenkijos pusės, manoma, Perilgai užlaikymas pirmųjų jo išraiškai, 4) atsitikime pil- kolonijoje liūdna žinia, kad’rę> eĮna virtinė kalnų, kurių
oficiozas ir lenkiški laikraščiai) ragino vy- kad tarp Vokietijos, Lenkijos, o net Prancfl- dantukų yra taip kenksmingas, mų dantukų — patarnaujf klebonas suklupo, besipraus-!aukštis siekia Alpių kalnų
damas namie, ir kad kairėji1 aukštumo. Tuo budu, važiuokfino pusė ^apo atimta. Iijjant per Atlanto vandenynų,
viskas įvyko jo iškilmingojo žmonės, nieko nejausdami, tar
jubilėjaus išvakarėse’... Kolo- tum Nojaus laivais, perplauVerste buvo verčiama pradėti derybas su Į toriška politika vis į didesnius konfliktus žastim kreivų dantų, bepropolenkais ne dėl Vilniaus klausimo išrišimo, b/t Lenkiją įtraukia.
rcijonališkai išaugimo žand-Į
(Bus daugiau)
inija yra begalo sujaudinta ir. kia kalnų viršūnes.
r
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KALĖDy LAIMĖ.
Vieno veiksmo šių laikų .vaizdelis.
...............

P. Jozef Staub.-

Sulietuvino; A. MASIONIS.
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VEIKIANTIEJI ASMENS:
‘
Vincas Daugirdas — fabriko darbininkas
Mnrolis Daugįidis — jo senas tėvas
Praniukas
f
Stasiukas — jo vaikai
Dvainys — n6mų, savininkas
Dr. Milvydas — gydytojas
Petriukas — jo sūnus
Jonas — jo tarnas

PASTABA. Toliau, patogumo daliau
Karolį ir Vincų Daugirdus vadinsime vieEų Seneliu> antrų Tėvu.
SCENA: Vargingas, bet švarus, su
■kokliniu pečiumi darbininko , kambarys.

Vidurinėje ir dešinėje sienoje durys. Kam darė ir tas fabrikas, kur jis pirmiau gau- tie! Dabar tikras palaimos laikas. Duok
pe stovi spinta. Kairėje, iš pryšakio, skovi (Javo tokį puikų atlyginimų. Dabar diena t^d ir mums bent truputį to Kalėdų džiau
mažas staliukas ir minkšta kėdė. Toliau, iš dienos jis ieško darbo ir ligi šiol vis J gsmo, tos laimės. Tik truputį. Tu nepaniescenos gilumoje, matyti didesnis stalas. ,be jokių pasekmių. O, kad jis bent šian-i kinai vargingos Betlėjaus kūtelės, nepadien surastų gerų, mielaširdingų žmogų ' niekink ir šio menko mūsų kampelio; ApI SCENA.
ir gautų pagaliau darbo! Kitaip šis skur lankyk mus šiame skurde ič suteik mums
Senelis.
das būtų jau per didelis. Bet aš tikiu, kad savo gausių malonių. (Klaupdamas) Die
SENELIS. (Truputį sulinkęs, įeina (Viešpats mūsų .neapleis. Tik už tų mei- viškasis Betlėjaus Kūdikėli, pasaulio Išlazda pasiremdamas per šonines duris). lę ir pagarbų, kurių man visuomet iš šir- ganytojau, pasigailėk mūsų vargų vargsMiega. Vargšė moteris!.. Bet ačiū Dievui! dies rodo, jie užsipelnė' gausios Dievo pa- lančių, atsiųsk. į šį vargingų kampelį
Miegas tokiame skurde yra geras sura- laituos. Kiek kartų jau aš rengiausi išei- nors mažutį Kalėdų džiaugsmo spindu
mintojae. O skurdas juk dabar mūsų kas li į prieglaudų, norėdamas palengvinti lė lį ir neapleisk-mūsų nelaimingos ligonės,
dieninė duona. Senai jau nieko nebeturi jiems tų sunkių vargų naštų, bet jie apie ‘Neapleisk ir.mūs visų! (Atsikeldamas ir
me. Bet toks sunkus vargas, tai karti, o mano išėjimų ,nė klausyti nenorėdavo. Ar- sėsdamasis). Nors truputį Kalėdų džiaug
karti duona... Visa paguoda šia'm skur ta, kąi aš visą mėnesį pragulėjau lovoje hiiio ir laimės.
de, kad ji kenčia ne iš savo kaltės. (Sė sunkiai sirgdamas, su kokia meile ir rū
H SCENA.
dusi ant kėdės). Kaip ji vargšė dienų pestingumu jie mane slaugė! Be to, ir
Senelis, Dvainys.
naktį dirbo virš savo jėgų! Ir štai ji da už pavyzdingų savo vaikučių auklėjimą
bar turi atgailoti už tai ligos patale.
Dievas negali jų apleki, Štai, šiandien
DVAINYS (įeina). Labų vakarą!
O sūnus? Koks jis išblyškęs, sumen Kūčių diena. Visas paMuUlįs džiaugsmin Vienų vienas tėvai ?
kęs! Bet, žinoma, visai nenuostabu: taip gai laukia Kristaus užgimimo, visi renSENELIS. Labų vakarą, ponas Dvaimaitinantis, kaip dabar maitinamės, dau ginsi tinkamai sutikti tų brangią šventę, ‘ ny. Vienas, kaip matote. Sūnus įeško dargiau negalima norėti. Tartum tyčia užsi- pas mus gi Vargas ir skurdą#... O Vieš]Mi- bo, vaikui išėjo į bažnyčių, o moteris ten

■

=

(rodo į duris) sergąs
DVAINY&. Serga? Aš visai nežino
jau. Bet kų padalysi, jau taip likimo lem
ta.
SENELIB. Žiųoma, lemta.
DVAINYS. Hm, jūs, tur būt, įspėjate, ko aš čia atėjau.
SENELIS. Rodos, taip.

DVAINYS. Laikos, kurį aš savo
nuožiūra ir taip ilgai tęsiau, dabar jau
baigiasi ir ilgiau laukti aš negaliu. Man
dabar būtinai reikia pinigų.
SENELIS. Fonas Dvalny, turėkite
dar nors truputį kantrybės.
DVAINYS. Man rodos, kad aš jos
jau perdaug turėjau. Pagaliau kantrybė
aš savo sąskaitų negaliu apmokėti. Kili
kaip tik neturi tiek kantrybės su manim,
kiek nš su jumis.
SENELIS. Bet jei kitaip, iš tikrųjų,
.negalima?
į

(Bus daugiau)

k

sutiko didelė laimė. Kažin ko
kiu bildu ji buvo užsilikusi
nekrikštyta.. Jai susirgus, su
-------------- Rašo prof. Kampininkas.--------------------------sirūpino jos sielos likimu na
miškiai. Labiausiai tuomi rū
PROF. KAMPININKO
į
— Baisu, koks tamsta esi
pinosi jos sesutė, Mrs. Ditto.
žiaurus. Kiekvienas juk nia
RADIO.
Sekmadienį, tuojaus po su
uto kad tas mušamas žmogus
mos, klebonas, nesėdęs net
Clilcagos sanduricčių orga . yra nepilno proto.
pusryčių užkąsti, jos prašo
ne Zosė rašo;
— Jis mane buvo užpuolęs,
mas, nuvažiavo ir apkrikštijo
“Paskutiniuose
laikuose !— atkirto farmerys. Be to, jis ligonę sanatorijoje. Ligonė
kaž kodėl Sandariečius laiko yra visiškai idiotas.
mirė naktyje iš sekmadienio j
ne lietuviais”.
— Bet, ar žinai tamsta, kad
pirmadienį.
Redaktorius
rods turėjo toks pat idiotas yra ir tas
Taigi Krikšto malone ap
paaiškinti Zosei — kodėl? žmogus, kuris taip negailes
siausta mergelės siela apleido
Bet visa tylomis praleido, o tingai kitus muša.
ši pasaulį. Ji pas Dievų.
I
.
.
Zosė ir po šiai dienai nežino, I
*
Ligonė.
kodėl sandariečiai
laikomi
PRAŠAU NESIJUOKTI.
Po sunkios operacijos Moni
nelietuviais.
ka Andriukaitienė sveiksta. Ji
Žinoma, ne prof. Kamp.
Futbolo aikštėj.
pasiilgus laukia valandos grybiznis pavaduoti sandariečių
Vienas žiūrėtojų. Aš iš ank žti namo iš ligoninės pas sa
redaktorių, tačiau norisi Zo
sto galiu jums pasakyti ty vo vaikučius. Jei gijimas eis
sę patenkinti. Taigi, Zosei,
mų skorų, prieš pradėsiant ,kaip ėjo iki šiol, tai ligonė
trumpai.
žaisti.
) galės gretai pradėti vaikščioSandariečiai yra tikri, kaip
Kitas žiūrėtojų'. Na, pasa i ti.
daugelis sako, cieilistų braI
kyk.
\
Nedarbas.
ciškai. O mūsiškiai cicilistai
— Nieko ir nieko — prieš
Nedarbas sužnybęs laiko
tik lietuviškai šneka, lietuviš
pradėsiant žaisti.
Rockfordo lietuvius. Jų tarpe
kai l ašo, iš lietuvių duonelę ir
lyra daug nedirbančių. 'Kiti
mėsytę valgo, bet lietuvybė
Policmonas (pasivijęs auto i jau kelintas menuo be darbo
jiems tiek apeina kaip Afri
mobilių). Labai dailu, tamsta {Kitiems tenka dirbti tik dvi,
kos beždžionėms kultūra. Da
darai 60 mylių į valandų.. Tai tris ar keturias dienas savai
bar bus aišku, Zosei.
gi, dėlto turiu malonumo į- tėje.
teikti “slipų”.
Visi jaučia nedarbo žnyples,
Važiuodamas miestietis au
Ištikrųjų bet nekurios šeimos jau arti
tomobiliu pamatė, kad farme ' Automobilistas.
rys botagu muša žmogų. Sus dailu, kad galiu jau taip va vargo ir skurdo.
Raporteris.
tabdęs automobilių, sako far- žiuoti, nes tik vakar išmokau

Prašau Į Mano Kampelį

j

automobilių valdyti.

meriui:

MELROSE PARA, ILL

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD,
U. z
_________
Novena.
\ Lapkričio 29 d. vakare pra
sidėjo Novena prie šv. Panos
Marijos, Nekaltai, Pradėtos.
Ji dabar tęsiasi ir baigsis
sekm., gruodžio 7 d. 3 vai.
po pietų. Novemų laiko pusė
tinas žmonių būrys, daugiau
siai Marijos Vaikelių Sodalicijos ir Nek. Prasid. draugi
jos narės.
Šių draugijų visos narės
sekmadienį eis bendrai prie
Šv. Komunijos, paskui turės
bendrus pusryčius po pietų 3
vai. baigs NoVenų, bus pri
imtos naujos narės ir po to
turės pramogėlę
parapijos
svetainėje. Ten bus žaidimų,
prakalbų ir kitų pamarginimų.
Pramogėlėn laukia ne tik
narių, bet ir kitų svečių. Bus
malonumo gražiai praleisti
kelias laiko valandas.
^Merginų Sodalicijos rengia
mos pramogėlės beveik visuo
met nusisekdavo. Šį kartų ir
greičiausiai nusiseks.

....

Žinių pluoštelis.
Lapkričio 29 d. įvyko Šv.
Jono Krikštytojo draugijos
“Kepurinis balius”. Nors oras buvo labai prastas, bet ba
lius pavyko. Liks nemaža pel
no.

žmonės sudėjo net aukų įtai
syti svetainės virtuvėje ge
roms spintoms indams, ir ap
taisyti laiptams, kad perdaug
smalsūs negalėtų laižydamiesi
žiūrėti, kaip šeimyninkės ga
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
mina skanumynus.
_ .
.
_
. Įl skyriaus susirinkimas įvyko
Tai padarius, liks dar vie-!or,
o • • 1 •
,
,
„ .
.
į 30 d. lapkričio.
Susirinkimų
nas darbas išpuošti svetainę.
T
,
_ •
...
,
,
atidarė pirm. J. Zvirbus malTuomet .11 bus malonus kam-1 ,
.
y.
, .
..
. . , .
. , ..
da. Apsvarsčius skvriaus bepehs susirinkti rockfordie-1
v.
,
* , .,
r
gancius
reikalus, skaityta
čiams lietuviams.
kvietimas į Kolegijos Rėmė
Mirė.
jų metinį Seimų. Kvietimas
Trečiadienį, gruodžio 3 d., priimtas ir išrinkta atstovai:
liko palaidota Katarina Ka- J. Žvirblis, A. Švilpauskienė
valiauskaitė, dešimties metų ir P. Čižauskienė.
mergaitė. Ji sirgo " truippau į
Jos liga angliškai pavadinta
Viešpaties Jėzaus Kančios
“meningitis”. Ji pavojinga arkibrolijos (susirinkimas įvyir užktečiama.
ko 30 d. lapkričio, italų paraTų mergelę prieš mirsiant pijos svetainėj. Susirinkimą

kita, kad ir veikiau Brazili-j tuojau prikimba kokia nors
atidarė pirm. M. Janušaus
joj nebuvo galimybės bent liga, kurių čia netrūksta ir
kienė. Perskaityti nutarimai
ir priimti. Baigus svarstyti dr
kiek sustiprėt, gi kuomet už galutinai sunaikinu žmogaus
jos reikalus, tartasi apie da
ėjo sunkūs laikai, tai jau nebe sveikatų.
Šiaip ur taip, reikia tikėtis,
lyvavimų Marijonų Kolegijos Niekam nėra paslaptis, kad laikas stiprėt, net ir galvot &■
Rėmėjų Seime. Visi nariai ir Brazilija yra labai plati ir pie tai. Bepigu lietuviams kad vis tik kada nors vėl visnarės sutiko ir išrinkta atsto dalinai nemažai turtinga. Bet Šiaurės Amerikoj, kadangi Įkas grįš į normales vėžes, o
vai; P. Čižauskienė, K. Mise taip pat niekam nėra paslap ten buvo laikų, kuomet dar- j tuomet, gal, ir lietuviai, po
vičienė, J. Žvirblis ir N. Vait tis, kad ji didelė darbininkui binįnkaį galėjo šiek tiek su- {skaudžios pamokas, gudriau
kevičienė. Paskirta auka $5. vargo šalis, o ypač. mums, lie taupyti ir atsargai, ir/antra, (pasirūpins apie ateitį,
visi organizuoti tai ir bfo
Tūias.
tuviams, ir kitiems europie
Vargšų šelpimu Melrose
.
čiams, kurie visai neprigimę giems laikams užėjus da nePILNAS EGZAMINAS
Parke mažai kas rūpinasi, iš prie tokių gyvenimo sųlygų, taip greit badas į akis pažiū
$5.00 TIKTAI $5.00
ėmus Labdarybės 9 kuopų,
dėl kurių daug, ir labai daug, ri. Bet Brazilijoj viskas kito
SPECIALISTAS
kuri kelinti metai, kai šelpia
niška. Už ekonomijų, tai jau Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
reik nukentėti.
neturtingas našles, kiek išsi
Čia pati Šalis kalta, bet kas tikrą specialistą, ne pas koki nepav.
.
t
tyrelį. Tikras specialistas, arlrn. proi Kalbant vien apie lietuvius,
gali.
llCPlfl, Org&niZUOtUlT)Q. tui jau fesorius, neklaus jūsų kas jums ken(Irusiai galima pasakyt, kad ir nntv< lietnvini 117 tni knlti kia’ ar kur skauda- bet Pasakys PatsLapkričio 30 d. įvyko kuo iš visų tų keliasdešimt tūks II paiyt lltHUViai UZ tai KHltl, po p|jno išegzaininavimo. Jus super tų keletu metų visai taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
pos
susirinkimas. Tartasi, tančių lietuvių, kurie Važiavo kad
.
.
_
kitų daktarą negalėjo pagelbėt jums
pradžios nepadarė; O dėlto, kad jie neturi reikalingo pakaip galima daugiau pritrauk čia laimės ieškoti, tai tik ma jokios
, •
...
i,
.
, .
.
tyrimo, suradymui žmogaus kenksti lietuvių katalikų labdary- žas labai nuošimtis, ir tik da kaip prisėjo blogai, tai nėra mingumų.
bėn. Kuopos valdyba deda linai, atsiekė savo tikslų., O jokių savyšalpų, jokių orga-; Mano Radio — scopo — Raggi.
bakteriologiSkas egzamlnavipastangų, šaukia susirinki kiti visi buvo gyyenimo ap nizacijų ir nėra prie ko glau- Į Kiškas
mas kraujo atidengs man jūsų tik
•
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
mus, bet Melrose Parko kata dilti ir sunkiai apgailestauja utis.
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
likai nekreipia dėmesio. Aiš padarytų klaidų. Bet jos ati Tuomet ir nestebėtina, kad vumas sugryš upis taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
ku, kame priežastis. Tas vis taisyt jau nėra galimybės.
kaip Brazilija yra didelė, vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo nerkas paeina nuo neturėjimo I Prieš metus, ar dviejus, da tnin
mos !, vų
’ širdiesUrnų>
' reumatizmo,
kirminų,
taip beveik
neveik visa
visa ir
ir vrn
yra mus
u4degimo
ai;pnų plaučlų
arba
nuolatinio lietuvio kunigo, buvo šiek-tiek pakenčiama, brolių lietuvių pėkščių basom ! jel&u turit kokią užslsenėjuslą, jslchronišką ligą, kurį ne
dvasios vado, kuris paragintų kadangi darbų buvo užtekti ir kruvinom kojom išvaikščio kerėjusią,
pasidavė net gabiam šeimynos gy
katalikus prisidėti prie to me- nai. Nors atlyginimas uždar- ta, beieškant duonos kųsnio. dytojui, neatidėliokit neatėję pas
mane.
laširdingo darbo.
DR. J. E. ZAREMBA
bų ir visų laikų buvo gana Vienas, kitas, žinoma, tokiu
SPECIALISTAS
Kuopos susirinkimai būna menkas, bet vistik šiaip taip būdu ir susiranda šiokį toki
Inėjimas Rūmas 1016
kas paskutinį nedėldienį mė žmonėms davė pragyventi. darbų, bet tokiom sųlygom,
20 W. JACKSON BLVD.
nesio, italų parapijos svetai Bet jau kaip šiais paskuti- kad, saugok Viešpatie! GyveArti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki
nėj, tuojau po lietuvių pamal niais metais. Gyvenimas ant namas vietos biauriausiuos
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
dų.
tiek pasunkėjo, kad, ištikrųjų, barakuos tarp visokių sveika
po piet
Vargšų pietelis.
tų naikinančių gyvumų; dar
yra ir kuom nusiskųsti.
Darbininkų, gailimą sakyt, bas sunkus ir gana pavojin
Draugija šv. Jono Krikšty didesnė pusė liko be darbo. O gas, o apie užmokėsiu nė ne
tojo priešmetinį susirinkimų kurie da ir dirba, tai ir nei klausk, tik džiaugkis, kad
whM aoothlng Žemo ta uaall
Right
from the first touch, antiseptic,
laikys 21 d. gruodžio, 1 vai. pusę neuždirba to, kų uždirb šiaip taip gauni pavalgyt.
healing Žemo takea the itching
misery out of mosųuito bites, raahes,
po pietų, Vaičiulio svetainėj, davo prieš metus. O pragyve Žinoma, prie ' tokių sųlygų
and many other akin afflictions. Try
ant 23 ir Lake gatvių. Visi nimas labai mažai atpigęs. žmogus ilgai pakęst ir negali,
it also for itching, peeling toes.
Bathera and other outdoor folka
nariai būtinai turi atsilanky Svarbiausiai tai gyvenamieji
thank cooling Žemo for relief from
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
ti, nes turime daug svarbių būtai labai brangūs.
Pimples and dandruff fade when safe,
Šie GYDUOLĖ, KURI
antiseptic Žemo is applied. It indalykų aptarti; taip-gi bus iš metai visas pasaulio valstybes
stantlv eaaes razor-amart. Alwaya
havei Žemeo nearby vherever^ou go.
duotas raportas iš praėjusio sunkiai palietė visokiais kri VISAD GELBSTI
Any druggist. 35c, 60c, f 1
Tos
"New
and
Improved
Gold
balio ir renkama nauja val zinis ir bedarbėm, bet vistik,
Medai Haarlem Oil Capsules”,
dyba 1931 m.
reik pripažint, kad mus, lietu žinomos kaip gyduolė inkstų,
This new cheese
Valdyba.
vius, gyvenančius Brazilijoj, kepenų ir pūslės bėdose, yra ma

Iš BRAZILIJOS PA
DANGĖS.

SIU ITCHIHG EHDS

tai daug sunkiau palietė,
kaip kitoj kurioj .nors valsty
bėj. Ir dėl ko? Del to, kad
Jaunamečių “bunco” pavyko. lietuvių kolonij Brazilijoj yJaunametės Sųjungietės tu ra labai jauna. Tai viena. O
rėjo “bunco party”, lapkri
čio 10 d., gerai pasisekė. Vi eiti, nes turime labai svarbių
sos narės darbavosi, tikietus dalykų svarstyti.
pardavinėjo ir pririnko daug
Pirmininkė.
“praizų”, kurių visiems užte
ko.
i•
1 '■
Jaunametės turės susirinki
mų gruodžio 5 d. 6:30 vai. va
kare. Kviečiu visas narės at-

CICERO, HL

lonios ir lengvos imti. Jos turi
gydymo galios, kuri išpopulerisavo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrinkite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”
vardo kiekvienoje dėžutėje.

koijDMeau
▼

MAARLKM

Pasauliniame

Specialistas iš

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
2323 West 23rd Place, Chicago, Illinois
Prasidės pamaldomis Aušros Vartų pa r. bažnyčioje Gruodžio 7
d., 10:30 vai. Pietūs: 12 vaJ. Antrų valandų — Seimo posėdžio pra
džia parapijos svetainėje.

Visi Kolegijos Rėmėjai ir palankieji aukštesniojo mokslo įstaigai
lietuviai yra .nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į Ketvirtąjį M. K. Rė
mėjų Seimų.

treat
R

Digestible
as milk
itself I

Seno Krajaus

PatenteJ

Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rich mellow cheese flavor
plūs added health ąualities in
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Etery one
caneatitfreely!
Velveeta spreads, slices, melta
and toasts beautifully. Try a half
pound package todąy.

KRAFT

kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UiSISENĖJUSlOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speclališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmą kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p. Ir 6-š ▼. v. Nedėliomis 10-1
4200 West
8L
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5672

Marijonų Kolegijos Rėmėjų

KETVIRTAS SEIMAS

OIL

WISSIG.

Daktaras
Kapitonu

Kalėdos Artinasi.
/
Artinantės Kalėdoms Šv.
Petro ir Povilo choras darbuo
jasi. Jis niokosi Kalėdų gies
mių, kad tų šventę paįvairin
tų. Girdėti ir kitokių daly
kų mokosi, bet su tais pasi
rodys kada nors vėliau po
Kalėdų. Turbut, ar neduos tik
^koncertų 1
Rengiasi baigti.
Šiemet darbštūs Šv. Petro
ir Povilo parap. žmonės, vi
sur vadovaujant sumaniems
parapijos komiteto nariams,
atliko labai daug audingų
pagerinimų svetainėje ir ap
link. Padaryta žymi pažanga
visur. Pagerinimai bus tęsia
mi toliau. Nekurie duosnūs

.

3
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Y/elveeta
V

The Deliciou* New Cheese Food

M
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ounett for 2$cwt?
ure.

DR. B. M. ROSS
i

BAKING
P0WDER

UZTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
30 METŲ

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
pasitarti su daktaru.
Jo gydymai tapo Išbandyti Ir pripažinti Išgy
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
Dr. B. M. Rom
nes Ilgas, chroniškus, nervų, inkstų Ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti Ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti Ir išsigydyti pirm
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę Ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite Ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausi
gydymą jus mokate no daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B M. ROSS

erficient

IT) DOUBLK ACTINC
MIILIONS OF POUNDi UfFD BV
OUO GOVtRNMINT

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu-

matic aches & paine, apply Muaterole, the "counter-irritant”

35 SOUTH DEARBORN STREET
Kampas Monroe SL, Grilly Bullding, Chicago.
Imkite elevatorių iki penkto augšto
*
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. Iki 6 p. m. NedėiloJ 10 a. m. Iki
1 p. m. Panedėilals, Seredožnis ir Subatomls valandos prailginamos
nuo 10 a. m. iki t p. m.
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F. Burba pakeista p. Uršule
Gudiene, iždo globėjos — p.
1 Anelė Pukienė, p. Agota Janu
Kuopos pirmininkė poni šauskienė. Buvusiai fin. rašt.
Helen Nedvarienė, 1 kps. p. F. Burbai kuopa padėkojo
pina. Susirinkimus veda in už praeities darbuotę.
teligentiškai, mandagiai; jai
Poni
Uršulė
Gudienė.
nereikia šaukt pakeltu balsu
I Kaip aukščiau minėjome, 1
ir daužyt stalo, kaip teko ma
kp. randasi pirmutinės sųjun
tyt' kaikurias “pirmininkes”
gietės ir veikėjos. Tarpe jų
tai darant
susirinkimuose.
p. Uršulė Gudienė, kuri M.
Poni II. Nedvarienė visuomet
S. priklauso nuo pat jos įsitariasi visais reikalais su kuo
steigimo. Jinai II M. S. Sei
pos narėmis, nieko sauvališme, Įvykusiame Bostone, bu
kai nedaro.
vo išrinkta Centro pirm. vi
Užtai ir šiabje susirinkime
sos Sų-gos. Jinai pasižymėjo
jinai nors ir prašėsi paliuokaipo pirmoji eilučių ir vei
suot jų nuo pirm. pareigų, bet
kalėlių rašytoja — Uršulė
visa kuopa entuziastiškai iš
Gurkliutė. Jos veikalus ir
rinko jų vėl 1-mos kps. pirm.
šiandien tebestatoma scenoje.
jau šeštiems metams. Mes di
Tad sveikiname p. Gudienę
džiuojamės savo gabia pirm.
kaipo 1 kps. fin. rašt. ir lin
ir sveikiname jų iš naujo, linkime pasisekimo.
kėdamos koilgiausiai VadoI Tos sųjungietės, kurios mo
vaut mūsų kuopai.
kėjo ir dirbo, kuomet Sų-gų
reikėjo “iš nieko” pradėt,
Nauji tarimai.
Aptarus ir išklausius Įvai netik nąrius suorganizuot, bet
rius raportus, 1 kp. reng ir iždų sudaryti, pasišventu
ti privačias Naujų Metų lauk siai dirbo praeityje, nei min
tuves savo narėms jų šeihioms ties neturėdamos gauti kokį
ir kviestiems svečiams. Nutar atlyginimų. Jos ir šiandie gar
ta šaukt “extrų” susirinkimų bingai stoja priekyn organizašiam dalykui galutinai susi jos. Mums tokios veikėjos
brangintinos, nes jau praeity
tvarkyti.
Poni Berniee Ambrazas, mū
sų kps. nut. rašt., davė įneši
ADVOKATAI
mų surengti vėliau pramogė
lė bedarbiams šelpti. Šis su
manymas priimtas ir palikta
ant toliau.
ADVOKATAS
Ofisas vidvrmiestyje
Pirma kuopa turi seniausias
Room 2414
nares ir gabias sųjungietės I ONE NORTH LA SALLE Bl.DG.
!
ONE NORTH, LA SALLE ST.
ir renkant valdybų niekuomet (Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
nėra vargo, kad tai kas ar
rašyt nemoka ar negali už
imt kokios vietos.
Musų visos narės “gramaLIETUVIS ADVOKATAS
tnos” ir tinka valdybom.

C H I C A G O J E
BEDARBIŲ ŠELPIMAS.

Bedarbių
šelpimta» šv. Jurgio par. ple
čiasi. . Parapijos salėj kasdien
gauna pietus 60 vaikų. Vaikų
valgydininie daugiausia dar
buojasi zakristijonas.
Jisai
nuo savęs duoda cukrų, pienų
ir kavų. Kitus užkandžius sukolektuoja. Atsiranda moterė
lių, kurios žada po kartų sa
vaitėje duoti bent po vienus
pietus. Iš tokių pirmutinė pa
sirodo p-nia Barbora Naugžemienė, kuri vaikeliams duos
pietus savo vardo’ dienoje.
Pastaruoju sykiu
bedarbių
fondan aukojo M. Šalčiuvienė
$2.00. Drabužių aukojo J. Rim
kus, p-nia Antanaitienė, p-nia
Pauliokienė, K. Sargaitis ir
viena žydė. Ji savo pavardės
nenorėjo garsinti.
Šelpimo komiteto susirinki
mai esti kas trečiadienį šv.
Jurgio par. salėj. Kviečiami
prie to darbo prisidėti visi, ir
visi pavargę parapijonai atsi
šaukti. Kai kurie pavargėliai
yra drovus ir kuklus, nenori
atsiliepti. Jei kas žino tokių,
tai lai komitetui praneša.
Atsiminkite, kad drabužiai
ir avalinės neturtėliams bus
dalinama parapijos salėj per
komiteto susirinkimų kas tre
čiadienį.
Aukuotojai drabužius gali
sunešti į pp. Gudų krautuvę,
901 W. 33 St., kur randasi
komiteto raštininkė.
Bridgeport.

—

Pereitų trečiadienį įvykęs
komiteto susirinkimas buvo
skaitlingas ir gyvas. Tame
susirinkime p-nia Budvaitienė, gyvenanti 3239 Auburn
aVe. pasižadėjo dirbančių mo
terų vaikus pridaboti ir valgydyti per dienų už mažų at
lyginimų.
„
Ten buvęs.
MOTERŲ SĄ-GOS 1 KPS.

SUSIRINKIMAS.

—

atėjo vėliau, nebebuvo vietos;
daugelis žmonių turėjo grįžti
namo.

KARVIŲ ŠAUKIMO ČEM
PIONAS.

Tų vakarų komisija gerai
darbavos. Kiek man teko pa
tirti, draugijos pirm. p. O.
Taujenienė daugiausia tikietų
išplatino.

Draugija Šv. Petronėlės yra
viena didžiausių moterų drau
gijų; turtinga. Turi veiklių
narių, kurios jei jau kų vei
kia, tai ir nuveikia.

Patartina draugijai kokį
vakarų surengti bedarbių la
bui, nes randasi lietuvių, ku
rie labai reikalingi pagelbos
maistu, kuru, drabužiais ir t.
t. Draugijoj yra pasiturinčių
narių; katros aukos bedar
biams, gali aukoti vardan drBytautų name. Pelno liko ir
kuopa labai dėkinga kps. ižd. PETRONELIEČIŲ ‘BUNCO’. jos.
p. B. Bytautienei už davinių
Aš tikiu, kad Šv. Petronė
Bridgeport.
—
Draugija
Šv.
savo namo kuopos pramogai.
lės draugija nutars šelpti var
Petronėlės
buvo
surengus
Poni B. Bytautienė už savo
guolius per sekantį susirinki
kps. garbę visuomet stoja, tai “bunco party”, lapkr. 19 d., mų, kuris įvyks gruodžio 7 d.
“true blue” sųjungietė ir Lietuvių Auditorijoj. Vakaras
Lauksime žinių.
paVyzdfs, kaip reik vienybę labai pavyko. Prisirinko pil
Varguolis.
na svetainė žmonių. Katrie
palaikyt.

J. R. Schribner iš Springfield, Mo., 76 m. amžiaus, lai
mėjo karvių šaukimo kontestų
Pacific Slope Pienininkystės
parodoj. Oak., Calif. 16 pasižy
mėjusių “šaukėjų” iš įvairių
valstybių dalyvavo konteste.
— Amerika turi už 30 bili
jonų litų aukso ir kiekvie
nam žmogui išeina po 320 litų.
— Kol bitės surenka svarų
medaus, turi aplankyti 56
tūkst.žiedų.

RICHMAN RICHMAN RICHMAN RICHMAN
BROTHERS BROTHERS BROTHERS BROTHERS

PAUL M. ADOMAITIS

Made by 3,800
Stock Owning
Workers*

J. P, WAITCHES

Šiame susirinkime nutarta Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
Subatomls nuo 9 iki 9
iš naujo, kari kuopa laikysis
52
East 107th Street
didžiausios vienybės, liežuvKampas hlichigan Avenue
nešėms bei kps. tvarkos ar j Tel. Pullman 5960-Namų Puil. 6377
Miesto ofise pagal sutarti
dytojoms neturi rastis kuo
127
Nortli Dearborn St.
poje vietos. Mūsų kuopas dir
Ketvergais ofisai uždaryti.
ba rimtus darbus ir niekais
neužsiima. Kur vienybė, ten Telephone Dearborn 0667
galybė.
Štai, sųstatas 1 kps. valdy
bos: pirm. — p. Helen Ned
ADVOKATAS
varienė, vice-pirm. — p. A.
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
Aleksiunas, p. Teklė Petkienė,
chicago, ill.
Nuo 9:80 Iki S vai. vak.
nut. rašt. — p. Berniee AmLocal Office: 1900 S. UNION AVM
brazas, padėjėja
p. Iz. Ged
Tel Rooeevelt 0710
▼ai. nuo f Iki 0 vai. vak.
vilienė, ižd. užgirti p. B. Bi(Usklrlant aeredos)
tautienė, jau devinti metai
tas pareigas* eina, fin. rašt. p.

Eslablishod
,879
'

A. A. OLIS

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St.. Roora 1701
TeL Randolph 0311-0002 Vai. O-l
▼akaraia
1241 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0602
T-l vai. vak. apart Panedėllo Ir
POtnydlos

JOHN B. BORDEN
(John

PRAHClttUS VENSKUS

Bagdzlunas

Borden)

Paliko dideliame nubudime Lietuvoj 2 seserį ir
brolį ir gimines. Prigulėjo prie Mindaugio dr-jos ir
Viekšnieoių K Ii ubo. Laidotuvėms rūpinasi Laurinių
šeimyna. Tel. Yards 7176.
Kūnas pašarvotas 1646 W. 46 St. (ZoIįio koply
čioj). I^ahloiuvės įvyks Suimtoj, gruodžio 6 d. Iš ko
plyčios <S vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laiddtuvėse.

Seserys, Brolis ir Draugai.

Laidotuvėms putarnuuja grab. I. J. Zolp, Blvd. 5203
K

105 W.

Adams

St.

Rm.

2117

Telephone Randolph (727
2151 W.

22

St.

e

iki

Audimo kaloierius

Aksomo kalnierrai

DUBELTAVA

IŠEIGINIAI

9

vak.

Telephone Rooeevelt 9090
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Trijų šmotų

Naujos stailės

TUXEDO

KAUTAI

KRUTINĘ

BIZNIO
SIUTĄ!

SIUTUOSE

«
Bene tik populeriškiau-

Tikrai mėgiamas-fasonas

sias modelis šiame sezo

šių žiemų. Tinka dieno
mis ir vakarams. La
biausia mėgiamas Navy
Blue ir Oxford pilki Mel
tonai, Boucle’s ir Vicunas. Saizai pritaikomi
visokiems stuomenims ir
lietnenims.
Ii

ne...mėlyni, oxford pilki,

rausvi, tamsiai languoti,

ADVOKATAS

mirė gruod. 3, 1930 m. 6 vai. ryto, 43 metų amžiaus.
Kilo iš Mažeikių Apskr., Viekšnių Parap., Želenės
Kaimo.

Nuliūdę:

1 kps. dvasios vadas yra J.
M. didžiai gerb. pralotas M.
L. Krušas. Tai turbut vienin
telė kuopa Amerikoj, turin
ti taip aukštai stovimti/asmeIš valdybos sustato matome, nį savo dv. vadu. Gyvuokit ir
kad 1 kp. moka sau pasirink veikite pirmos kps. sųjungie
ti vadoves. Valio, visai valdy tės.
Koresp. >
bai. Veskite mūsų org. tiesos
ir gražių darbų keliu; mes vi
sos Jums padėsime nuošir- JO MAL. PRALOTUI PA
dziai.
DARYTA OPERACIJA.
Poni B. Ambrazas perstatė
naujų narę, kuri rašysis pa
Pirmadienyje, gruodžio 1 d.
šalpos sk. Musų kp. visos pil Šv. Kryžiaus ligoninėje pada
nos narės, ir kaipo anksčiau ryta gerb. Pralotui M. Kru
siai susitvėrus kuopa, turi dau šni operacija. Operacija pa
giausiai sumokėjus
pinigų vyko gerai ir gerb. Pralotas
Centran.
jaučiasi gerai. Tikimasi grei
Beje, išklausyta raporto iš tai sugrįžtant namo.
Rap.
“bunco party” įvykusios pp.

F. W. CHERNAUCKAS

Priešmetiis susirinkimas 1-mos kps. įyko gruod. 2 d., šv. Jurgio
ir.' mok. kambaryje. Narių,
irs susirinkimas ir nebuvo
luktas atvirutėmis, susirinko
ražus būrys ir reikalus svarė gyvai ir tvarkiai.
Bridgeport.

#

t

je parodė savo gabumus ir
pasišventimų idėjiniam dar
bui. Jos ne samdininkės, bet
tikrai pasiaukojusios moterų
idėjai.

maišyti ir įvairus kito

kie nudirbimai. Šviesios,
vidutinės ir tamsios spal

vos. Visokie saizai.

Musų tuxedo siutas, su
kuriuo eina marinas išei
ginis bruslotas be primo
kėjimo, yra aiškus Ricliman Bros. užpelnąs. Yra
tai ištikro augščiansias
laipsnis stailiškos ver-

Naujai

tė8-

ma rimtos išvaizdos.

Iii II

rausvų,

naujai

mėlynų, naujų' madų, ir
mėlynai pilkų...nauji mo

pečių iš
vaizda...naujos pilnumos
linijos. Leiskite mums
pritaikinti jums. Ir žino
deliai...nauja

e

JOHN UICHINSKAS

ALI
0.2

LIETUVIS ADVOKATAI

22nd Street
Arti Lsavitt Street
Telefoną* Canal 2552

2221 WmI

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredeuū* ir PėtnyČinmis nuo 9 iki 8.

114 - 118 South State Street

6400 South Halsted Street

4011 W. Madison Street

3220 Lincoln Avė.
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C H I C A G O J E

GRABORIAI:
Telefonu Tardą liti

Ofiso Tel. Victory 8487
BAZARAS ŠV. KRYŽIAUS kydamos į bazarų, kur galė Telefonas Grpvehlll 8288
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 3174
site nusipirkt kų tik norėsite.
LIGONINĖS RĖMĖJŲ.
v
LIETUVIS GRABORIUS
Gydytojas ir Chirurgas
Turėsime gardžiausių pyragų,
Didelė grali koplyčia dykai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS*
718 WKST 18 STREET
Sy. Kryžiaus Ligoninės Rė donutsu, keksų, ir viskas 2433 W. MARQ.UETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 83 8TREET
GRABORIUS IR
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Weatern Avenue
Tel. Roosevelt 7532
mėjų Antrasis Metinis Kalė namie pagaminta. P-ni Do- Nuo t — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antros ofisas Ir
Rezidencija
i Ir 7 Iki 9 vai. vakar*,
Rezidencija 2859 So. Leavltt St.
dinis “Charity” bazaras j- wiat Monacs atsilankusieuis
Turtu automobilius visokiems rei
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2339
■•rėdomi* nuo 9 — 12 vai. ryto.
kalams. Kaina prieinama.
j. lUlevičius . vyksta gruodžio (Deceinber) patarnaus.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-9
Nedėllomla pagal sutarti
GrabiihlmuotojaS' 4, 5, 6 ir 7 tkL, Ligoninės
3819 AUBUftN AVENYJE
Nedėlioj pagal susitarimą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 po
O dabar- prie gražiausios
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vada
Patarnauju laido- Kliubo kambaryj. P-ni S. Pri
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimo.
budos, būtent žaislų “toy Ofiso Tel. Virginia 0039
etoVėSeirVlZest^nū ^dski yra bazaro
generalė
Telefonas Boulevard 1939
Rezidencijos: Van Buren 5858
booth”, kuri prižiūrima Pra
dalyse.
Moderniš- | užveizėtoįa
Tel. Canal 4764
Republic 8444
ka koplyčia veltui, j
mogų Rengimo
Komiteto.
Kaip
ir
pereitais
metais,
šį
3103 S. Halsted
Liūdnos būtų Kalėdos, jeigu
* LIETUVIS GRABORIUS
Ofiso Valandos:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
st. Chicago. m. , kartų prirengta
daug būdų
Patarnauja laidotuvėse kuoplglaujūsų vaikučiai paliktu neap
Tel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki
Į pripildytų įvairių dalykų.
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
dovanoti žaislais. Jie netrokš
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30
vakare
CHIRURGAS
P-ni
R.
Peters
prižiūri
ran

2 Iki 4 ir • Iki 8 v. ▼.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2511
ta kų ypatingo. Mažutė lėlelė
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
IR OBSTETRIKAS
2314 West 23rd Place
Nedėliotais nuo 10 Iki 12 ryto
kų siuvinių būdų. Madonų ma
arba traukinys priduos jiems Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas
Chicago, Illinois
NTetoIi
46th
St.
Chicago,
III
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ tyt .tokį puikų rinkinį siuvi
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
daug džiaugsmo. Todėliai ir,
VEDĖJAS
SKYRIUS
nių.
Nieko
čia
netrūksta.
Kų
1439 S. 49 Court Cicero, III.
šiais metais palinksminkite
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tet Victory 4893
Res. Tel. Mldway 6512
širdis ilgų laikų troško, tųi
Tel. Cicero 6927
juos čia įgytomis zabovomis.
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Dreyel 9191
Kampas 46th Ir Paulina Sta.
šioj būdoj bus galima gaut.*
pietų Iki S vai. vakaro.
Neprošalį primint, kad jos1
Tel. Boulevatd 6203 - 8413
Nedėliomis ir seredomis tik
I “Art” būdų prižiūri p-z‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nubudimo valandoje
kreipkitės
bus galima nusipirkt čionai
iškalno susitarus
Akis negai
prie manęs,
patarnausiu simpatiš R. Lustgarten.
Oakley Avenue ir 24-taš Street
už
tų
pačių
kainų,
kaip
ir
kai,
mandagiai, gerai
Ijr pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wilmette 196 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
atsigerėti dėl tokių puikiu
negu kitur, Koplyčia dėl’ šermenų
CH9CAGOJE.
kitose
krautuvėse.
Būtų gir
Ir X-RAY
Canal 1713
Specialistai Moteriškų, Vyriškų
piešinių, gražių paveikslų
Laidotuvėse pa dykai.
Valandos: 2 iki 4 p. p. Ponedėllots
2130
ĮVEST
22nd STREET
tina
leisti
pasipelnyti
Rėmės
Valkų
Ir
vlaų
chroniškų
ligų
tarnauju
geriausia
ir Ketvergaia vakare
daug kitų gražumynų.
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8101 So. Halsted 8t- ■
joms, negu svetimtaučiams.
todėl, kad priklau
P-ni P. Zalatorius didžiu®
Kampas 31 Street
sau prie grabu lšP-ni S. Biežis, Šv. Kryžiaus
dlrbystės.
UNDERTAKING CO.
jasi savo Kalėdinės Eglaitėj
VALANDOS: 1—8 po plet, 7 l'vgk Tel. Lafayette 6793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
Ligoninės
Rėmėjų
pirmininkė,
Nedėllomla
Ir šventadieniais 10-1)
Ęaredalų
būda.
Nežiūrint,
k|
4910
SO.
MICHIGAN
AVENUE
III West lt 8treel
Koplyčia Dykai
Tel. Kenvrood 5107
Telef. Canal (174
taipgi
daug
darbuojasi
pasi

savo eglaitei
710 WEST 18th STREFT jūs norėtute
SKYRIUS: 3238 S
,
Valandos:
Halsted Street, Tel.
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
PRANEŠIMAS
gauti, šioj būdoj matysi^ sekimui šio bazarėlio.
Canal 8181
Victory 4988.
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Nuo 8 lai 8 valandai vakare
I
“for sure”.
Žinodamos, kaip reikalinga Apart šventadienio Ir ir atvirta
Office: 4459 S. California Avė.
Pilnų eilė “groceries” yr ir svarbu prisidėt prie • Lab
Plione Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėlioję pagal sutartį.
prižiūrima p-nios J. Jaeobiį. daringojo darbo, nuoširdžiai
AKIŲ GYDYTOJAI:
atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
LIETUVIS GRABORIUS
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle“A. ir P.” arba “National” kviečiame visus atsilankyt ir
kos) po num. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet
krautuvės neturi didesnio pą- paremt mūsų pradėtųjį labda
Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST,
sirirtkinio. Ateikite ir būkite rybės darbų. Atsilankykite į
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel.
Virginia
1290
įtikinti.
į bazarų ir savo Kalėdų dova
Kusi; patarnavimas
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
Visuomet sąžiningas Ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
Šeštadieniais
didžiuma
m£
nėles
nusipirkite
čionai.
nebrangus, nes neturi
'V
pect 19 30. Nedėliomis tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
me Išlaidų užlaikymui
ten) daug laiko praleidžia kėtartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
Lauksime jūsų skaitlingo
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
FHK
pime įvairių keksų, donutsft
LIETUVIS
GRABORIUB
Avenue Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
OFISAI:
ir t. t Ši šeštadienį užmiršldrį
Valandos 1 — 3 & 7 *— 8 vai. vak.
Ofisai
4901
—
14
St.
2924
Washington
’
-Ė
LIETUVIS AKIŲ
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
te apie kepimų. Sutaupysi tfe g v. Kryžiaus Ligoninės Rem.
10-12, 2-4, 7-9
12-2. 4-6, Blvd.
1603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
,-SPECIALISTAS
daug laiko ir pinigo atsilak- !
,
-------3307 AUBURJA AVENUE
Tol. Canal 0257 Res. Prospect 6659
’ Tel. Boulevard 9277"
Palengvina aklų įtempimą
kuri*
LIUBLINO
UNIJA.
.i., .... -■.i.n
esti
priežoatlmgalvoa
skaudėjimo.

S. M. SKDDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

S. D. LACHAWICZ

. ŪR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

Dr*. S* A. Brenza

DR. A. RAČKUS

I. J. Z O L P

OR. R. C. CUPLER

J. F. RAKIUS

BUTKUS

DR. A. A. ROTH

A. L DAVIGONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

. DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GO.

A. MASALSKIS

DR, S. BIEZIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

EZERSKI

-

j...,

'
..

,

.

ivalglmo, akių aptemimo, nervuotuM<». skaudamą aklų karštį. Atitai-

OR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Liublino Unijų galima skai- sau kreivos akis, nulmu cataractus
Rezidencija
i lyti kaipo įžanga į šimtmetitrump* regyste lr tolimą 4729 IVest 12 PL
Nedėliomis
Tel. Clcreo 2888
Susitarus
i nius lietuvių vargus ir pries- Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
11 pau.ių. Tai buvo nelaimin- mos
su elektra, parodančia mažiau Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610
giausis įvykis, per kurį Lietu- sios klaidas.
Spoclale atyda atkreipiama moky
[va per ilgus metus buvo ant ti oe
vaikučiams.
pražūties kranto ir iš tos prie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Ofisas 6155 South Kedzie
žasties daug lietuvių amžių tearė. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Rez. 6622 S. Wihpple
12 po pietų.
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
j baigė šaltame Sibire.

DR. B. ARON

Kainos pigesnės, kaip kitur

Kaip karalius Zigmantas
Augustas su lenkų bajorija
privertė Lietuvų padaryti uI
nijų, L. Vyčių Chicagos Aps| k rity s parodys ant scenos Vy

Ambulance Patarnavimas
t •

' ’

4

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
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.
t

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
-

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS.
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Aubuni Avenue

*’■ V

Tel. Boulevard 3201

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel, Boulevard 7589

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Valandos 11 ryto iki 3 po plotų
6 Iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard) 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

DENTISTAI

1

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakaro

Tel. Boulevard 7042

Te). Tards 1829

DR. G. SERNER,

DR. C. Z. VEZELIS
DENTI8TA8

DR. CHARLES SEGAL

tauto paminėjime, gruodžio
Perkėlė savo ofisą po numeriu
1545 WEST 47 STREET
21 d., Lietuvių Auditoriume, LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Šalę Deposltors State Bank skersai 4729 S0. ASHLAND AVĖ.
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue
vardu “Tūkstantis ir Vienas
SPECIJAUSTAS

Margumynų”.
Vytukas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

A. t A.
JOHN SMETANA, 0. D.
APOLIONIJA ‘
CZPZZ
MIKNEYIČIENĖ
(l’o tėvais Uiemeckaitė)
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
lr Marijoną ir gimines. Buvo
narė Tretininkų,
Apaštalystės
Itožančinės dr-jų ClceroJ, o ant
Town of Lake šv. Agotos ir.
šv. Jadvygos dr-jų. •
Kūnas pašarvotas 1422 So.
48 Ct. Cicero, III. I-aidotuvės
įvyks Subatoj gruodžio 6 d.Iš namų 8 vai. bus atlydėta J
šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj |vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. I’o pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti ftloite laidotuvėse.

Nuliūdo:
Vyras, Minus, Marti.
Anūkai Ir Giminės.
Laldotuvųms patarnauja, grab.
8D. Lucltutvlcz, Roosevelt 2516

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas lr pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BJdg.. kamp. U St I aukštas
Pastobėklt mano iškabas
Vai. 9:19 ryt Iki 9:29 vak. Sersdomls 9:99 iki 12 ▼. Nedėliomis nėr
skirtų, valandų. Room l
Phone Canal 9619

TAD.
* ■ *

Tol. Canal 9229

DR. G. I. BLOŽIS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

DR. MAURICE KAHN

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

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Boulevard 7689

Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

Rezidencijos Tel. Plaza 1209^

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dlon«

4712 So. Ashland Avenue
Vol.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakaro
Tel.

Cicero

1260

DR. GUSSEH

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po
pietų lr 4 lkl 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

LIETUVIS DENTISTAS
Saugokis holdupų, nes
‘ dabar yra labai pavojin Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
ga; nežinai,
kada jisai
vai. vakare
užpuls, šaltis žiemos lai
Nedėliomis pagal sutartį
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, III. Tel. Wentworth 3000
holduperis ir pavojingas.
Jisai paguldo į lovą Ir
, Rez. Tel. Stewart 8191
grabą.
•
T. A. D. vaistas grel
Tel. Cicero 2963
čiaus prašalins
šaltį ir
gripą.
k
pabar yra nupigintas^
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
reikalaukit savo aptleko-

DR. S. ASHER

4991 W. 14St.
Cicero. IU.
Viršuj. National Tea Storo
3133 S. Halsted St., Chicago Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai
Tek Calumet 4479
vaiuare. Ned. susitarus
se arba

DR. H. BARTON

6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vukure
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Bridgeport. — Draugijos
rengia “Charity Party” 14 d«.
A. ALESAUSKAS
gruodžio, 2 vai. p. p. p. J.
Visų Šventų priešmetinis su
MOTOR EZPRESS
Zolp namuose, 6627 S. Richsirinkimas įvyks sekmadieny, Mes permufuojame-pervežagruod. 7 d., Šv. Jurgio par. me pianus, forničius ir kito
MARIJONŲ KOLEGIJOS Bartkaus, L. Jasevičiaus ir mond St. Pelnas eis sušelpi
ami' bedarbių ir
Kalėdų
M. Mikšienės.
NAUDAI.
I)aug jaiu man teko girdėti žinskienė taip sudainuoja, salėje, Vyčių kamb., 1 vai. po kius dalykus.
Kubų komisija iš Kazio kurbeliams.
lietuviškų radio valandų. Bet kad negalima nei atsigerėti. pietų. Visi nariai prašomi bū Taipgi parduodame anglis
Rap.
North Side. — Bengiamas Kulbio, Onos Žastautienės ir
nei viena taip nepatiko, kaip Prašoma, poniutė, ir daugihu tinai ateiti šin, priešmetinin geriausios rųšies už prieina
metinis vakaras, gruodžio 7 Alekso Kingsgailos.
17 d. lapkr. Tų vakarų valan mums puikių dainelių patiek susirinkimam Bus rinkimas miausių kainų. Musų patarna
valdybos 1931 metams ir vimas yra greitas, geras ir
RADIO UŽ.
d., šv. Mykolo parapijos sve Maisto komisija iš Jevos
da prabėgo kaip 5 minutės.
ti.
tainėj, 7:30 vai. vak., Mari Šiaulienės, Emilijos Pocienės,
Dainavo p. Ramanauskas
Dainos p. Sabonio visiems svarstoma svarbūs reikalai nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
Town
of
Lake.
—
■
Gruod.
6
jonų Kolegijos naudai. Bus Juzės Budzinauskienės ir Okaip ir visuomet gerai. Po/iia yra malonios. Tik labai juo mūsų draugijos labui.,
j d. vak. 8 vai. įvyks Moterų Pįe‘riinskienė
Valdyba.
Telef Republic 5099
sulošta dviejų veiksmų veika- nos Ūsienės.
labai dailiai kinga buvo kuomet jis daina
Mes pervežame daiktus ir į
las “Už gimtųjų šalį”. Todėl, Sveikatos komisijų sudarys Sų-gos 21 kp. priešmetinis suBet kuomet uždaina- vo apie dolierius, o po dainos
nortbsidiečiai,
nepraleiskit Vincas Duoba su daktarais I sirinkimas
vo “Ten, kur Nemunas ban- p. Evaldas kalbėjo apie dolie Bridgeport. — Dr-jos Pa kitus miestus.
progos, nes veikalas pirmų Račkum, Rakausku, Biežiu, X Gruod. 7 d., 1 vai. įvyks guoja”, negalėjau atsiklau- rius ir milioninę “spulkų”. laimintos Lietuvos priešmetikartų bus čia lošiamas. Be Kovarskiu ir Bložių,
Dauguma norėtų, kad p. Sa-| “į susirinkimas įvyks gruoN. P. P. Šv. mergaičių s.u^i- Į syti. Taip myliu tų dainų, jau
ATMINK SAVO
to, bus ir kitokių pamargini- Registracijos punktus suda- rinkimas. Ryte 9 vai. Mišiose j antrų kartų per radio p. Pier- bonis da padainuotų “Prastas
® va^ va^’’ LietuNAUDAI,
vių Auditorijoj. Visi draugai
mų, dainų; bus gerų kalbė-'rys valdyba susitarus su Jus- nares “in corpore” priims žinskienė mano širdelę sujau yra mano stonas”.
Kad vesdamas visus reikalus per
tojų, nes tai Marijonų Kol.' tu Mackevičia ir Benediktu Šv. Komunijų. Vakare par. dina. Visas dainas p. Pier-1
R. Mazeliauskienė. būtinai turit atsilankyti, nes J
bus renkama valdyba, 1931
i Kazanausku.
Rėmėjų metinis vajus.
Įšalėję turės vakarų su žaidiI
t
m. ir kitokių svarbių reikalų
Būtų komisijų sudarys An mais.
809 West 35th Street
Daugelio ‘ ‘ Laivo ’ ’ prenu kambaryje. Visos narės malo svarstymas. Taipgi, katrie da
chiCaoo
tanas Peldižius su p. Gudu ir
TEL. BOUL. 0011 ARBA 0774
merata jau baigiasi. Tam va
nėkite
dalyvauti,
nes
yra
svar
X Gruod. 7 d. daug iš Town
nesugrųžinote pinigų už par Visados sutaupysi daug Išlaidų
V. Gibulskiu.
kare galėsit atnaujinti. “Lai Spaudos komisija Antanas į
bių reikalų apsvarstymui. Be duotus tikietus, malonėkite
k*ke važiuos į Marijonų
~
Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
Liet. Vyčių Cliicagos Apsvas” yra geriausias katali PoMžius.
Skolinam pinigus ant Namų.
l™egij04 ®eta* kU!iS iVTltS krivio' pri^metois”7^irinkL to, bus rinkimas naujos vai- sugrąžinti, kad komisija ga Parduodam,
lšmalnom Ir lnšlurlkiškas savaitraštis. Visiems
nam visokį turtų.
Kiekviena komisija savo Austos Vartų par. saleje.
Į „los įvyks trečiadieny, gruo- dyb.os sekantiems metams.
lėtų rųporto išduoti. Katrie Padarom
davernastes Ir Plrktoo
North Side lietuviams reikėtų
Visas nuoširdžiai prašo
veikimo ribose turi teisę na-1 X Gruod. 10 d., 8 vai. vak.1
j g
gv
pripildėt. draugijos aplikaci bei Pardavimo Notariallškus raštus
jis turėti savo namuose.
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
Pirmininkė.
rių kooptacijos ir autonomi- Šv. Kryžiaus par. mokykloje žiaug parap svet, 46 & Wood
jų, 16 lapkričio, malonėkite ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
ra pamatu musų Pasekmlngumo.
Taip-gi tų patį vakarų ir nio veikimo su sųlyga prane- įvyks Chic. Apsk. Liet. Vyčių
atvykti į susirinkimų. Būsi TMES
------------ 1
GVARANTUOJAM
SAVO
Bridgeport. — Lietuviška te priimti be įstojamo mokes
toj pačioj svetainėj bus ir šinėjimo bei raportąvimo saivo susirinkimas.
ATLIKTĄ DARBĄ.
\
j
Į ši susirinkimų kiekviena
spaudos savaitė. Bus galima darbuotės, visų komisijų a t- Į x Poni S. Pivaronienė daug ' kuopa raginama prisiųsti at- Teatrališka Draugija Rūtos N. čio.
1 kviečia visus drauges i f
užprenumeruoti visokių laik stovų plenumo • savaitiniame darbuojasi TaTguoliy Mpjme- stovis.
G. S. Pakeitis, rašt.
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
draugus'
atsilankyti
ant
priešraščių.
posėdyje, kurisai bus kiekvie-‘ Daugumai iSgauna paMpos
Apskr. Vaidyba.
metinį susirinkimų, kuris įKurie esate prisidėję prie no pirmadienio 8 vai. vakare, 'is organizacijų
RAKANDUI PARDAVIMUI
išleidimo knygų,
parašytų AušrOs Vartų mokykloje.
PARDUOSIM su dideliu nuosto
Brighton Park. - A. L. B. 'T'ks Kruodžo, «> <>•,
va!.
liu visus puikius rakandus, 2 Wllton
X Varguoliai, kurie reika K. Moterų Sų-gos 20 kp. prieš vakar°> Lietuvi,i Auditorium.
kun. prof. P. Vaitkevičiaus ir
Valytojas ir Taisytojas
kaurai, elektrinis radio ir viskų mu
4 kamb. apartmente. Viskas kaip
lingi
patys .arba
kun. Dr. K. Matulaičio, galė
WEST SIDE ŽINIOS.
, . pagelbos,
.
. metinis susirinkimas įvyks šiame susirinkime bus ren- Siutų, d resi ų, vyrų ir moterų kau sų
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargetų išvalymas Ir suprosljtmas
$1.00
kaimyni
kaimynu, praneškite kun. A ; sekmttdienį. Rodžio 7 d„-kama valdyba ir priimami na- Kailiniukų išvalymas, glaziravimaa nas.
site gauti, nes knygos jau ga
ir pamuša'.o indėjimas .... $14.00 2040 W. 02 St. Arti Whlpple Street
Linkui.
tavos.
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Šiandien
Maldos
Apašta

Ateiname pasiimti ir pristatome.
• r.,,.
j '
Priverstas parduot parloriaus se
draugijos
baliuje.
Prašomi
vi

lystės
konferencija
tuojau
po
X Šv. Kryžiaus par. naudai
tų, riešuto medžio valg. kamb. ir
Nepraleiskit progos! Atsi
2655 WEST 69 STREET
mlegk., 9x12 Wilton kauras, radio.
si atsilankyti.
lankyki! į vakarų. Atliksim vakarinių Šv. Jėzaus Širdies laimės vakaras įvyks vakare
7622 So, Marshfield, Tel. Aberdeen
Chas. Stencel, rašt.
Tel. Hemlock 6484
33862
pamaldų mokykloje.
'laukiant Naujų Metų. Tam
du dideliu dalyku.
Tik kų gavom karllodų bulvių Iš
X Westsidėje šių savaitę jau daromi prisirengimai, plaP. K. P.
Idaho. Pristatom 100 sv. už 8?.35.
lankėsi tik kų atkeliavęs iš tinami bilietai.
‘
‘ar •
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: Cibuliai 95c. Tel. Kedzie 1434
Lietuvos
nuo
Pasvalio
studenPRANEŠIMAS BRIGHTON
Pigiai kailiniai, geriausiam stovy,
X Town of Lake lietuvių Savininkas R. Andrellunas
76Ž2 S. Marshfield, TeL Aberdeen
fržlalkau
visokių
tas
Juozas
Krikščiūnas,
kuPARK LIETUVIAMS.
3862.
skautai gyvauja. Jiems šugelukslnių tr sldaPhone Republic 4949
ris atvyko Amerikon eiti uni
4 oriniu A daiktų. vė
biai vadovauja Jonas Maurus.
Mažo saizo planai,
kaip
nauji,
liausios mados ra
Bedarbių šelpimo komitetas versitetų Washingtone. Jisai i
reik tuoj parduot, Victor Storage,
sto, planų rolių,
Namų Statymo Kontraktorius
4809-11 W. Lake St. Atdara v.
rdkordų
Ir t t Statau įvairiausius namus prieinama
šaukia masinį šios kolonijos pastebėjo, kad Amerikos be SVEČIAS IŠ LIETUVOS.
Taisau laikrodžius
kaina.
10 grojlkllų, nauji, priversti par
Moliavojimo Kontraktorius
ir muzikos Instru
lietuvių susirinkimų pirmadie darbiai labai liūdnų į jį pa
duot. |50 ir aukščiau. Vlctor Stora
7217
S. CALIFORNIA AVĖ.
mentus.
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir ge, 4809-11 W. Lake St. Atdara vak.
nio vakare, 8 d. gruodžio, pa darė įspūdį.
Telefonas Hemlock 6614
Redakcijoj lankėsi p. Juo-’2880 West 63rd St. Chicago.
išpoperluojame
visokiu*
namus.
X Vilniui Vaduoti Sųjun- zas Krekščiunas tik šiomis
PARSIDUODA nebrangiai
rapijos mokyklos kambary S
Telefonas HEMLOCK 8880
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Phone Virgiuia 2054
nedidelė grocemė lietuvių ir
vai. vakare.
ga gruodžio 28 d. (ne 21 d. dienomis atvykęs iš Lietuvos
bas garantuotas.
JOSEPB VILIMAS
lenkų apgyventoj vietoj. Prie
Broliai ir sesutės! Atsilan kaip buvo rašyta) rengia di- pagįHnti savo studijas. Jisai
Wm. J. Kareiva
6127 S. Maplewood Avė.
Namų Statymo
žastį patirsite ant vietos.
kykite koskaitlingiausia. Ap dėl į vakarų su prakalbomis yra |>aįgęS Lietuvos universiShvlnlnkas
Kontraktorius.
Del
geriausios
rųšies
2534 West 45 Place
tarsime kritiškų padėtį, kurių 25 metų Vilniaus Seimo su tetų.
ir patarnavimo, šau
A. M. BUTCHAS
4866 So. Rockwell Street
kit
paminėti.
Pa
mes šiuo laikotarpiu pergy kaktuvėms
P. Krekščiunas papasakoja
GRFEN VALLEY
PARDUODAME:
Penta, aliejų,
PARSIDUODA FORD TROKA8
vename. Daug Vargšų užsire kviesti kalbėtojai, tojo istori daug įdomių dalykų iš Lietu
vinis, Ir įvairius įvairiausius Hard- 1929 model, turi Special Rody. Yra
PRODUCTS
ware — geležinius daiktus — reik gerame stovyje. Tik 6,000 mailių jOlsells šviežių kiauši
MES
gistruoja ir jiems reikalinga nio seimo dalyviai, k. a. kūn. vos gyvenimo. Užvakar vaka
menis. Musų kainos, labai prieina \ažiuota.
nių. sviesto ir sūrių
Parsiduoda labai pigiai,
Budavojam naujas namus, mos.
4144 80. PAULINA STREET
ūmi pagelba.
A. Briška ir kiti. Ruošiama
neR išėjau iš biznio.
re, Federacijos apskrities su
Tel. Boulevard 1888
4414 So. Rockwell Str.
dirbam cemento darbus - fun
3939 W. 65 PI.
Kad išvystyt sėkmingiau graži programa.
sirinkime pasakė įdomių kal
Telefonas Lafayette 448$
damentus
saidvokus,
taipgi
Tel. Republic 4139
šelpimo darbų, mums reikalin
bų. Pažadėjo atvykti į Lietu
muro
darbus,
iš
medinių
paTel. Lafayette 0197
ga turėti daugiau darbuotojų. MARQUETTE PARK ŽINU vių Bernaičių Kolegijos rė AUTOMOB1L1 Al
Į
darom
murintas,
apmurinam
TES.
Brighton Park lietuvių ko
REAL ESTATE
mėjų seimų, kuris bus aiteinan
Į medinį namų po vienų plytų.
lonijų yra gana didelė. Bet eNot Ine.
Jtį sekmadienį Aušros Vartų
Atrodo mūrinis,' po to jau ne- Elektros kontraktoriai, suvedam švie
X Šį sekmadienį vakare kle !par. salėj.’
Rant mažam pasiaukojusių
Mainysiu savo namus Chisas Ir jėgų. Elektros relkmenos Ir
reik
pentyt.
Turim
namų
ant
Geriausios Rūšies Automobi
flkšdierlal.
cagoj į ūkį arba namų mieste
darbuotojų skaičiui, nebus bonas darys pranešimų iš sa-,
,
. .
Jx. ....
Pabuvęs Chicagoje pas sa
L. POMBROWSKI * 8ON
pardavimo
ir
mainymo.
liai.
s. .
.
., , .
galima šį didelį šelpimo dar vo keliones įspūdžių, būtent:1
Lietuvoj.
8019 West 47 Street
_.
„
. i vo gimines apie savaitę lais
JOKANTAS
BROS.
Liurdo, Teresę Neumanai-I.
„ , ....
. ,
, ..
JULIUS ŠLICKIS
bų nuveikti.
Ateik pažiūrėti musų nau
,,
.
ko, p. Kreksčiunas žada vykti
4138
Archer
Aveuue
Telefonas
Canal
7888
2019 W. 22 Street
“Oberamorgo” paveikslus . ,, .. ,
....
„ ,
Todėl, kas tik prijaučiate tę
.
• _
v.
,
į Vašingtonu ir tęsti savo stu- jausių DE SOTO ir PLY
Tel.
Lafayette
7674
Tel. Canal 5529
Tt •
šiam gailestingumo darbui, įr Silavų. Pranešimas bus pa-(J..
MOUTH Chrysler išdirbystės
, . .
. ,T ,
dijas Katalikų Universitete
Telef. Republic <S»< '
šelpimui vargšų, visi privalo įvairintas paveikslais. Vakaro
automobilių už labai prieina
Msliavojlmo Kontraktorius
te dalyvauti šiame masiniame pelnas skiriamas bedarbių ir
KALBĖJO APIE VIL
mų kainų.
D.
GRICIUS
Maliavų Ir sieninis poplero* krau
susirinkime. Visus kviečia, at pavargėlių sušelpimui. Pra
KONTRAKTORIUS'
tuvė. Naujas stakaa
NIAUS SEIMĄ.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. OENERALIS
2 flatų muro namas po 6 kamb.,
8884
So.
LEAVITT ST.
CHICAOO
Statau
namue
kaip
muro
taip
Ir
džia 7:30, par. svetainėje. Vi
silankyti.
karštu vandeniu
šildomas, vėliausi
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
įtaisymai, arti vienuolyno Ir MarųueKainos
prlelnamlausloa
si kviečiami tų įdomybių pa Praeitame Federacijos ap
Bedarbių šelpimo Kom.
M. TUSZKA
tte Parko. Bus parduotas už pigių
GAGS PARK MOTOR
2452 WEST 69th STREET
kaina. Nepraleiskite progos.
Greit
siklausyti.
Plombtag & Heattag
skrities
susirinkime gerb.
SALES
telefonuoklt.
Republic 5551
Kaipo dėtuvių lietuviams patar
SUSITVĖRĖ NUOLATINIS
Tel. Republic S649
X Pereitame parapijos b&Draugelis pasakė įdo- Joe Bagdonas, Savininkas
nausiu kuogerlausla.
VARGŠAMS GLOBOTI
2 flatų plytų namus,
9-9, arti
zare laimėjimus ištraukė šie: 'mią pakalbu apie Didįjį Vii- !6628-27 S. WESTERN AVĖ.
4426 So. Western Ava
Humboldt Parko. Sav. vietoj. 3349
KOMITETAS.
Evergreen.
Man’s watch
Agota Ma- nįau8 geimų, kurio 25 m. suTelefonas Prospeet 6669
MAL1AVOJIMO KONTRAKTORIUS
Tel. Lafayette 8227
Mallavojame, Dekoruojame Ir
31,500 už namus. Cary, III. Binge
žeikaitė, 159 N. 22 Avė., Mel- kai(tuvės pripuola šių savaitę,
Poplėruojatne
lių katidžius. Lotas 99x114, elektra,
West Side. — Gruodžio 3 d. rose Park, III.; Fancy table
Saėoa
Telef.
Namų Telef. vanduo, sturės, nėr aseementų. Cash
5587 So. Nnrdlea.Ave.
Chicago
NAUJI GERIAUSI
Hemlock 8897
Republic 8919 ar išm. F. Mentch, Cary, III. Tel. 40.
Aušros Vartų parapijoje ga-jCOver — N. W., Casperson, RUBSIUVIŲ MASMITIN
AUTOMOBILIAI
Tel. Lafayette $888
Ofisas ir Rea
Ir 8894
4101 H. Mosart 81.
CICERO
lutinai susitvarkė bedarbiams J7H W. 5th Avė. Gary, Ind.;
GAS.
72 pėdų kam p. Clceroj, arti “L”
J. C. ENCHER 8i CO.
bei vargšams globoti komite Lady’s Diamond ring — M.
ir Chicago strytk. linijos,
medinis
Plumblng A Heatlng Lietuvis
namas. 3 po 4 kamb. aptai Cicero
GENE
RALIAI
KONTRAKTOR1A1
tas.
Mažeika, 3151 S. Union avė., Šiandie Chicagos Rnbsinvių
KONTRAKTORIUS
Trust A Savlngs Bank. Kreiptis į
Real Bstate Ir visokia apdranda
.00 V. O. B.
Mano darbas pilnai garantuotas
Misa Kratky, 5200 W. 25 St. Cicero.
Notary Public
Komiteto pirm. išrinktas L. Chicago, III. Malonėkit atsi unija savoj salėj, 3333 So. Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
Kainos prieinamos
III.
Skyrius 4488 So. Falrfleld
.
,
.
,
.
.
,
.
.
,
ateik
pas
tune
Ir
persitikrink,
kad
Jasevičia, sek. — p. Fabijo- imti savo laimę iš parapijos Ashland avė. mini dviejų de- pas mus rasite geriausios rųšies au
2422 WEST 69th STREET
RIVF.RSTDF.
naitis ir A. Bartkus.
Pigiai 7 kamb. namas tuoj per
ofiso.
šinsiu metų streiko sukaktukant. 300 Rlverside Rd„ Rlverstde,
X Šiemet kiekvienas paira- Ves, kada du lietuviai Pran-.▼*rtotų karų u« labai mažų kainų.
III.
Garbės nariais pakviesti: J.
Gkneraliai Kontraktoriai
Thomas Higgins
RF.RWYN.
Krotkus J. Brentlza, P. &lio-. pijonas gaus gražų kalendo-' <.įgkus Nagreckis ir Kazimie- BRIGHTON MOTOR SALES
Real Estate
PI.lš.nERIS
laibai pigiai 6 kamb. plytų bung.,
gėris, V. Duoba ir J. Bagdžiu- rių. Jau jie yra dalinami ka-’ras Lažinskis yra žuvę. Taip
2621 faEST 71 STREET
2 karų gar., arba renduosim atsa
Turiu patyrimų per daugelį metų.
t
-ledo
- jaut.
- Intakai: -tfctaoraa,
laul
kančiam žmogui. 8888 8o. Lombard
Darbų
atliekų
greitai
Ir
pigiai.
|kitų kalbėtojų bus ir lietuvis.
Telefonas Hemlock 0367
nas.
Telefoaaa Lafayette MM
avs. Berwyn, Sav. J. Moroney, 8446
(818 SO. OAKLET AVĖ.
Janssen avė., Chlcaro, Iii. WelllngTen busiąs.
Telef. Canal $41$
8962 Archer Avanut
Res. GrovehOl 1680
Ištvrimo komisija iš A.l 'X ftv. Teresės dr-jos narės |
ton 6024.

C H I CAG O J E

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO"
RADIO KONCERTŲ.

S. L FABIAN & CO.

PRANEŠIMAI.

!

WALTER THE TAILOR

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

M. Z IŽAS

PETRAS GRIBAS

W, & L. ELECTRIC CO.

DE SOTO IR PLYMOUTH
t

PETRAS CIBULSKIS

BARGENAS

ANTON LUBERT

JOHN YERKES

GRABAM PAIGE

JOHN PAKEL & CO.

J.

