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Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL XX

SENO VEIKĖJO LAIŠKAS PREZIDEN
TUI SMETONAI
NEDOVANOTINI NUSILEIDIMAI IR
APSILEIDIMAI

Valstybės Skaidosi Del Nusi

(Tąsa).
,
Tarybos raporteris ispanas Quinones d.e Leon .savoi ra
porte cituodamas kableliuog mūsų vyriausybės skundą iš lie
pos 31 d. š. m. Mitraukos incidentą vadina nevykusiu srityje
JAPONIJA PABŪGUSI MANDŽIURIJOJ
administratyvės linijos, bet paskui toliau kalbėdamas be kab
NEBETEKTI ĮTAKOS
lelių apie lenkų atsakymą iš rugpiūčio 20 d. vadina pasienio
incidentu (incident de frontiere) ir paskui lenkų tezę dary
damas
savąja pataria šį pasienio incidentą ir kitus geros
SUSIRINKO LENKIJOS
TARP VALSTYBIŲ NESU
kaimynystės dalykus likviduoti tiesioginiu derybų keliu.
SEIMAS
TIKIMAI NUSIGINKLA
Zaunius užuot padaręs formalę rezervą kas dėl adminisVIMO KLAUSIMU
shingtone, komunistai sukurstė nemažą tratyvinės linijos (Vadinimo Tarybos raporte FRONTIERE,”
Atidarius
dabartinį
Kongreso
posėdį
VARŠAVA, gr. 11. — Len
■bedarbių skaičių sukelti demonstracijas. If' Įemonstracijų kilni riaušės įsimaišius poli- atsisakydamas nuo savo tezės; REIKALAVIMO PASKYRI
kijos seimas vakar atidarytas
PARYŽIUS, gr. 11. — Val
cijai. Čia atvaizduojama riaušių dalis, ku bolicija riaušininkų tarpe suplaišino gars- MO SPECIALUS KOMISIJOS EINANT rezoliucija 1927 m.
kariuomenės ir policijos ap stybės pradėjo skirstytis nu- tyčiy bombas
UŽMIRŠDAMAS, ar NEŽINODAMAS^]
saugoje.
siginklavimo klausimu.
kad čia gali reikalauti pritaikymo 11 § T. S. Pakto, kur užJAPONIJA SUSIRŪPINU
Pirmąjį policija žygį atliko
APKRIKŠTYTAS PAS
Italija, Sovietų Rusija ir
interesuotoji pust? (Lietuva turi teisę V E TO ir be jos
SI
MANDŽIŪRIJOS
— iš seimo rūmų išmetė lau
MERKTAS MIRIOP
Vokietija yra priešingos su-j
sutikimo taryba negali padaryti jokio sprendinio), nuolankiai
LIKIMU
kan tris komunistus atstovus.
ir su padėka (ar ne ironija ?) priima vienpusišką, aiškiai len
statytai Genevoje nusiginkla
Vyraujanti seime Pilsudskio
Norima
padidinti
parką
SALEM,
Indija,
(Fides).
—
kams Įialankų raportą, SUDARYDAMAS LABAI PAVO
vimo programai. Tuotarpu sa-,
partija išsprendė, kad seimas
TOKYO,
gr.
11.
—
JaponiČia yra Madras prezidentūros
komą programą remia Ame-'
Iškeltas sumanymas padidi JINGĄ PRECEDENTĄ.
gali apsieiti be komunistų, at
Čia prie progos lai bus man leista pastebėti, kad p. Zau
Francija ir J0! kilo baimės. Japoniečiai centralinis kalėjimas, kuriam nti Grant parką 235 akrais.
rika, Britanija
stovi].
gali
netekti
įtakos
Mandžiūriniaus
deklaracija buvo padarytą labai bloga painia prancū
išlaikoma apie 1,200 kalinių. Tarpe Chicago upės ir Roo
Japonija.
Seime Pilsudskio partija
įjoję.
zų kallia su sintaksės klaidomis ir vietom su visu nesupran
Jų tarpe yra 35 katalikai. Be
Anos pirmosios trys tviršiandie japoniečiai valdo to, atskirioj kalėjimo daly lai sevelt road yra prieplauka. tama (priede tekstas) perskaityta blogu, prancūzų akcentu,
turi didžiumą atstovų. Tad
seimo pirmininku paskirtas tina, kad programa neatatin- pįefįnę Mandžiurijos geležin- koma 79 ranpsuočiai kaliniai. Norima ją išpilti ir pasida kurčiu, dusliu balsu darė labai neigiamo įspūdžio.
ryti] 235 akrai parkui plotas.
Toks nusileidimas, nieku neišaiškinamas nesinaudosimas
šios partijos narys K. Swital- kama, yra vienpusė, palanki Į-ebo liniją, kuriąja vedama
Katalikams kaliniams kalė Sakoma, tas pigiau atsieitų,
Lietuvai
priderančia veto prerogatyva (11.) sukėlė visokių
vien Į1 rancijai. Tokios piog- p]afį prekyba. Kiniečiai išilski.
jime vieną kartą į mėnesį lai negu Soldiers’ Field stadijunepalankių Lietuvai gandų, būk einą slaptos su Lenkais de
nuosavą
Šis naujas (pirmininkas au ramos negali patvirtinti šios igfti to ižveda
komos šv. Mišios.
mo
pastatymas,
kas
atsiėjo
rybos ir Lietuva sutinkanti dalyti Vilnių per pusę, kaip kad
tokratiškai paskėlbė, kad pir valstybės. Keturios-gi pasta- geležinkelį. Ir štai artirnoj a.
Vietos katedros
vikaras pusaštunto miliono doleri]]..
buvę
kažkeno paskelbta užsienių spaudoj.
„
miausia seime bus svarstomos rosios valstybės yra kitokios ,teity -japoniečil| geležinkelis
'
J
kun. Mercier gavo progos pe
Tuo reikalu bus kreipiama
valdžios patiektos valstybinių nuomonės.
gali liktis be vertės.
reiti šalimais kamerų, kuriose si į AYashingtoną gauti vald 3. Veikimas Mūsą Delegacijos Ginče Su Vokiečiais Dėl
pajamų ir išlaidų sąmatos, gi
Klaipėdos.
Sausy susirinks T. Sąjun
uždaryti miriop pasmerkti ka žios leidimą.
DARBUOJAMASI
RASTI
Neliečiant iš esmės Klaipėdos vokiečių skundo, skaitau
paskiau — konstitucijos pa gos taryba ir paskirs laiką,
liniai. Į einantį- kunigą vienas
PRIEŽASTĮ
reikalingu
pažymėti, kad jis čia laimi rimto' įspūdžio nepa
taisymai.
kada turi būt sušaukta tarp
pasmerktųjų atsiliepė prašy
Priemiesčiuose pigiau
darė, dėl to, kad tarp kitko remiasi: 1) gandais (sumanymas
Jis pranešė, kad valdžios tautinė nusiginklavimo konfe
damas jį apkrikštyti. Paaišpriešams atstovams tuose sva rencija.
Patirta, kad Chicagos- prie naujų įstatymų leidinio susiaurinimui autonomijos—pp 9-to
BRIUSELIS, gr. 11. — Be- kpjOj kad vaiku būdamas jis
skundo žiūr. priede) 2) laikraščių iškarpom — “Memeler
rstymuose aprobuojamas kai-,
lgijos mokslininkai ir įvairios, jankė vieną katalikų misijos miesčiuose gatvių ištaisymas,
Dampbodt” (pp 12-13); momentą šiam skundui vokiečiai iš
bėti laikas ligi penkių , minu tų VALENCIJOJ STREIKAS paskirtos komisijos darbuoja
mokyklą ir tada norėjo pri yra dukart pigesnis, negu Chi rinko labai jiems nepatogų; Treviranus’o ir Hitler’io pareiš
kiekvienam.
IR RIAUŠES
si rasti priežastį, nuo ko ga imti šv. Krikšto sakramentą. cagos mieste. To priežastį ga kimai dėliai Versalės ir kitų sutarčių 'revizijos čia sudarė
lėjo staiga mirti 67 žmonės Bet namiškiai jam neleido tai li išaiškinti tik tais reikalais labai nepalankią Vokiečiams atmosferą. Prancūzų spaudoj,
Taipal jis pranešė, kad sei
užsiimą politikieriai.
mo atstovai negali seime kel
VALENCIA. Ispanija, gr. Meuse klony kilus tirštoms atsiekti.
net buvo pasklidę gandai, kad Vokiečiai pradėsią sutarčių
ti jokių klausimų apie politi — Šį svarbų pajūrio miestą migloms. Kai-kurie kaltina iš
reviziją nuo Klaipėdos ir reikalausią jos grąžinimo Vokie
Kun. Mercier nelaimingąjam
Atgavus
regėjimą
imtinai
vienas
tirštas
miglas.
naujus darbininkų
nių kalinių kankinimus Brest palietė
tijai.
suteikė šv. Krikšto sakrame
Kiti
—
iš
dirbtuvių
kilusias
Tokiose apystovose-Zauniui buvo nesunku, jei ne visai
Litovsko tvirtovės kalėjime. streikas ir riaušės. Šiandie
ntą.
Mrs. L. Wallace, 38 metų,
eliminuoti
šį skundą, tai bent atidėti I sekančiai sesijai. Bet
nuodingąsias
dujas.
miestas kaip išmiręs. Piliečių
keturioliką metų viena akim
KESINTASI PRIEŠ CIU sargyba vaikščioja gatvėmis.
MIRĖ KUNIGAS ASTRO nieko negalėjus matyt, rašo mūsų Užs. Reik. ministeris neskaitė reikalingu paruošti tam
dirvą T. S. kuluaruos, jis velijo iškelti preliminari proce
Uždrausti visoki darbininkams KELLOGG GAVO NOBE
PREZIDENTĄ
angliški laikraščiai.
NOMAS
dūros klausimą ir reikalauti atsiklausimo Tarptautinio teis
LIO DOVANA
susirinkimai ir demonstraci
Tomis dienomis dentistas
mo Hagoj, "ką paprastai Taryba daro nenoriai ir kas ją
SANTIAGO, Čili (Chile re jos.
i| r
SAN JOSE, Cal, gr. 10. — jai ištraukė penkis sugedusius
OSLO, Norvegija, gr. 1/). — Mirė kun. Jeronimas Sikstus dantis. Riek palaukus moteri erzina.
spublikoj), gr. 11. — Šios res
(Bus daugiau).
Buvusiam Amerikos J. Vals Ricard, Jėzuitas, astronomas, škė nesveika akini praregėjus ■
publikos prezidentas išvengė
RADO KOMUNISTŲ
tybių sekretoriui Kellogg, ku garsus visoj šaly oro nusaky- ir akis pilnai pasveikus.
nelaimės, gal ir mirties.
ARSENALĄ
JAPONIJOJ MOKSLUS
SENATO SU PREZIDEN
rs šiandie yra tarptautiniam tojas, 80 m. amžiaus. Velionis
Valdžios agentai susekė paEINA KINIEČIAI STU
TU NESUTBKIMĄI
minuotą vieną geležinkelio ti PIRMASENS, Bavarija, gr. teisme teisėju, čia sutei paprastai buvo
vadinamas
Suimtas grąsintojas
DENTAI
ltą prieš pat važiuosiant pre 11. — Policija paskelbė ji su kta Nobelio dovana už jo pa “Padre of the Rains” (Lietų
VVASHINGTON, gr. 11. —
Policija suėmė Win. Kuhn,
zidento traukiniui.
radusi komunistų arsenalą (gi sidarbavimus pasaulio taikos Tėvas).
SHANGHAI, Kinija, gr. 11.
Tarp
senato ir prezidento Ho23 m. Jis rašinėjo juodrankiMinos laiku pašalintos. A- nkit] ir amunicijos sandelį). reikalais.
l
'
*
—
Del brangau.4 prėg/venifną
škus laiškus turtuolio dukte overio kilo dideli nesutikimai.
reštuota keturi įtariamieji.
Areštuota 24 komunistai.
ŽEMESNIEJI RŪMAI PRI
riai Marion Wrigbt, 18 metų, Kongresui prezidentas jiatie- Amerikoj ateity labai mažas
HITLERIO IDĖJA UNI
PAŽINO 110 MILIONŲ
reikalaudamas 25,000 dolerių. kė išlaidų sąmatą. Senatas sa skaičius kiniečių studentų vy
VERSITETUOSE
AUSTRIJA DALYVAUS
BANKRŪTIJA KAILIŲ
DOLERIŲ
Kitaipgi jai grąsįno mirtimi. vo ražu ėmė svarstyti nuosa ks eiti mokslus Amerikos uni
CHICAGOS PARODOJE,
PIRKLIAI VOKIETIJOJ
Nusamdyti
detektivai ir vą sąmatą. Iškelti sumanymai versitetuose.
BERLYNAS, gr. 11. — Vo
VVASHINGTON, gr. 11. —
Tūkstančiai kiniečių stude
įkai-kuriais reikalais išlaidas
VIENNA, gr. 11. — Aus BERLYNAS, gr. 11. — Pi kiečių fašistų (tautinių socia Žemesnieji kongreso rūmai Kuhn papuolė kalėjimam
ntų mokslus eiti vyksta^ Ja
■ padidinti.
trijos valdžia išsprendė daly rm karo įvairiausių kailių ap listų) vado Hitlerio idėja — pripažino 110 milionų dolerių
poniją.
Prezidentas tad paskelbė
vauti Chicagos pasaulio paro dirbimo didžiosios pramonės visoj Vokietijoj praplėsti fa panaudoti įvairiems valdiškie 5,000 dolerių atlyginimo
Paskelbta 5,000 dolerių at kad būk kai-kurie senatoriai
doje 1933 m.
buvo Leipcige, Vokietijoj, ir šizmą, visu smarkumu plinta ms darbams i( statybai), kad
KOVA PRIEŠ MOTERŲ—*
tarp studentų visuose univer tuo būdu pagelbėti bedarbia lyginimo už susekimą bombi- puolasi eikvoti iždą. Senate!
Londone.
RŪKYMĄ
ninkų, kurie susprogdino bo- kilo triukšmas. Kuone visi de
Šiandie šią pramonę paver- sitetuose.
ms.
PINIGŲ KURSAS
mbą ties būtu Furniture Mart. mokratai senatoriai paskelbė,
BOSTON, Mass., gr. 10. —
žia bolševikai. Kailiai Rusi
kad
negalimas
bendras
veiki

Čia
moterys suorganizavo or
GRYŽTA RUMUNIJOS
Lietuvos 100 litų
$10.00 joj apdirbami ir pigiai par TOKYO, gr. 11. — Del pa
Parduota daug savasčių mas su prezidentu, kurs pats ganizaciją vardu “Anti-SmoATSTOVAS
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 duodami užsieniams. Vokieti sikėsinimo andai nužudyti miUž 1928 metus mokesčių (ta- nesidarbuoja nedarbą mažinti king League for VVomen” (Są
Francijos 100 f ranki] 9.93 joj kailių pirkliai bankrūtija. nisterį pirmininką Hamaguchi
BUKAREŠTAS,
gr.
11.
— iksų) nemokėjimą Cook aps- ir dar kitiems trukdo siekti junga Kovoti Moterą Rūky
suimta dar, du įtariamuoju.
Italijos 100 lirų
13.98
Rumunijos atstovas Am. J. krity parduota savasčių ver geresniųjų laikų.
mą). Visoj šaly bus paskleis
Belgijos 100 belgų
13.98 CHICAGO IR APYLIN
BERLYNAS, gr. 11. — Mi Valstybėms C. A. Davila vyk tės 270 milionų dolerių, pa
ta propaganda prieš rūkymą.
Šveicarijos 100 frankų 19.39 KĖS. — Šiąndie pramatomas rė vokiečių operos daininin
sta atgal į Ameriką eiti savo skelbta iš apskrities klerko o- SKAITYKITE IR PLATIN Bus skleidžiami atatinkami
Vokietijos 100 markių 23.85 lietus; vakare šalčiau.
kas R. Blass, amerikietis.
pareigas Wasbingtone.
fiso.
į ,
s ■
raštai,
i 11—I—
i IkU—t i—,.l Į , .
KITE ‘‘DRAUGĄ”.
*****
J^.L.1

ginklavimo Programos

CHICAGOJE

I

DRAUGAS
m.

“DRAUGAS”
Ificlna kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6 00, Pu
tai Meti, — $3.5#. Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
ti, — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negr*Maa, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunCiama tam
tikslui pašto ženklų.
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daug gero, nes pagimdė socijalistus, o socija-1
listai pagimdė visokios rūšies veikėjų tiek,
kad jų užteko ir kitoms organizacijoms, go
džiu, jei tikėti jų pasigyrimams, socialistai
lyg būtų kokiais bendraisiais Lietuvos švie
suomenės tėvais.

MĘDAUONAS N. D. BAKER UI.

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakitas.

LAIŠKAS ŠEŠIOLIKTAS.
Prakalba

žydams

ir

kitiems,

ir

perspėti.

Bet

atitaisymuose

Kad jie gimė, tai gimė, ir kad kitus pa Dar prieš mano atvažiavi jie padarydavo vėl (as pačias
gimdė, tai ir tiesa, bet kad jie pradeda mir mą į Joliannesburgą pama klaidas. Matyt, pirmų trijų
ti, ar tik ne bus trečioji tiesa. Ir jie patys čiau dienraščiuose pagarsini laidžių tapatumas juos visiš-’
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 lyg nejučioms prie to prisipažįsta. Girdi,
mą, kad teks man sakyti pra kai užgipnotizavo Balkanų
vai. po piet.
daugelis yra nuo jos (Socijalistų Sąjungos) kalbą Žydų Gildijai. Matyt naudai.
tiek nutolę, kad jiems dabar net nesmagu šiuo reikalu pasidarbavo p.
Prakalbai pasibaigus vienas
“DRAUGAS”
tuos laikus prisiminti. Kodėl gi tie pirmieji Veleris ir Lietuvos žydai. Žy klausytojas uždavė man klau
socijalizmo kūrėjai taip nuo jo nutolo! Ap dų Gildija turi čia gerą salę simų apie Vilniaus priklauso
LITHUANIAN DAILY FRIENP
Published Daily, £xcept Sunday.
sižiūrėjo žmonės ir pamanė: kų gi čia socijiv ir nepraleidžia progos pra mybę. Toks klausimas man,
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Muuths
lizine beveiksi? Visi iš jo patylomis slenka į važiuojančių svečių paskaitų davė labai gerą progą gana!
|S.5O. Three Months — $2.00, One Montta — 76c.
Europa — One Year — t7.00, Slx Months — $4.00 fašistus, ar į bolševikus, nes pirmieji ir ant
ar prakalbų paklausyti. Alano plačiai išaiškinti Vilniaus proCopy — .03c.
rieji turi kokį nors galutini} tikslų. Socija paskaitai buvo paskirta spa- blemą, Suvalkų sutarties šu
Advertlsing in “DRAUGAS” brings best results,
Advertising rates on application.
lizmas gi liko lyg pereinamuoju tiltu, per ku lių m. 15 d. Susitarėm pasi- laužymą ir dabartinę padėti;
einama prie kokio nors apibrėžto tikslo. kalbėti bendrai apie Baltijos Po prakalbos publikos vardu
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Išsivysčius bolševizmui, socijalizmas panei Respublikas, bet neliesti jo- už prakalbą dėkojo Maristų
giąs komunizmą neturi prasmės. Taigi soci- kios politikos, nes žydų vi-j Gimnazijos direktoriuj brolis*
jalistėliams tik senovės paminėjimais tenka suomenės daugumoj? vyrauja į Jerome. Jis yra airių kilmės,
gyventi ’
labai aštrus nusistatymas . nepaprastai simpatingas ir'
------- frttattbŠfclO LAiSgjIMAS
prieš diktatūrą Lietuvoje.
šviesus vyras, didelis' lietuvių
UKRAINA IR PRANCŪZIJOS KATALIKAI Žydų Gildija moka sutrauk draugas, mielai užleidžiąs sa- j
Lenkijos seimo rinkimuose Pilsudskis
ti savo salėn labai įvairios pu vo koplyčią lietuvių pamal-;
lahųėjo atstovų daugumą. Tuo laimėjimu <ieblikos. Ir į šią paskaitą susi doms, jei pasitaiko tokia pro
**•••/
k
»
]*4
Lietuvos spaudos žiniomis lenkų darbai
eidžiaugia lenkų tauta, o pasaulis, sužinojęs
rinko mišri visuomenė. Bau ga. Po prakalbų ilgokai dar ’
kokiu būdu tas laimėjimas pasidarė, stebisi pavergtoj 'ukrainiečių tautoj sukėlė pasipik- giausia matėsi žydų, nedidelė šnekučiavom aklink ilgą sta
* . tinimą visame kultūringame pasaulyje. Net grupė vietos lietuvių, šiek lą prie arbatos , stiklo susė
ir piktinasi.
prancūzai, kurie visados būdavo linkę lenkų tiek anglų ir nfrikansų. At dę:* keletas žydų visuomenės’
.Toks medalionas, vaizduojąs žydą ir krikščionį, lipančius
Kad Pilsudskis ir jo šalininkai prieš
darbus pateisinti, dabar tarė aiškų žodį prieš vyko bent trijų laikraščių ko atstovų, prdf. We|lingtųn, bro į kalną* padovanotas Nevvton D. Baker’ui, veikėjui tik susirinkimus ir rinkimų metu persekiojo ir kan
lenkų žiaurius darbus Ukrainoj. Pirmieji respondentai. Kuluaruose iš Į lis Jerome (Džerom, Jeroni- pratimo, sutarimo tarpe žydų ir krikščionių Amerikoj,
kino ukrainiečius, gudus, lietuvius ir vokie
griežtą žodį tarė Prancūzijos katalikai. Jų Lietuvos kilę žydai atsargiai, mas), p. Veleris ir dar kele - ---------- ■ >
... . .... . . ,
čius, tai tą dar galima išaiškinti jo griežtu
laikrašty “La Croix” iškelti visi nemalonūs aplinkiniais klausimais teirau tas lietuvių.
EI3LI0GRAFUA.
gražu, sveika, pdetiška, kulnusistatymu Lenkijos mažumas kuogreičiau. . ar asy esu valdžios
nlenkams faktai. Ten rašoma, kad Vakaru ijasi
žmo Witwatersrand universitetas. ; turinga, ramu ir jauku. Būt
sia sunaikinti, nuslopinant jų visokį tautinį
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veikimą, vienu ar kitu būdu nusikratant vei
vieną kitą miestą. Tas kraštas po Didž. karo klausyti jų nusistatymas į
klesnių žmonių, kurie kovoja už mažumų tei
800,000 ; balta gyventojų,
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tuomet nuraminti. ■ Sužinoję,
prieis, jei jiems bus lemta dar daugiau sa
baltųjų . vandenų išvaizda gražiausia iš ^teų
Lenką kaimiečiams Ukrainoj esančios kad esu nepriklausomas pilie tai. Mat čia vyrauja nuomo- reiškia:
laikraščių vaikams.
vose valstybėse įsigyventi.
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teikiamos privilegijos ir apskritai varoma tis, per prakalbą jie laikėsi nė kad geriau turėti mažus, grandinė. Nuo jos gauna saAr. ysk>.;Kažin, ar ir po tokių baisių įvykių pen- ( žemožiūriška lenkų politika.
bet gausingesnius universite- vo vardą ir universitetas, ku
visai pavyzdingai. Prakalkijoje pasaulis pasitenkins vien nusistebėji-!
tus, negu į vieną sugrūsti vi- rio pradžia galima būtų skaiupie
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raštis “Follia de Manką”,
rių yra visame pasaulyje, neiškeis griežto baudžiamasius ekspedicijas, apie areštus uk- kviestas
Uiiiversitetuose. galima ne tik jiesbųrgą tapo
protesto prieš barbariškus diktatorių žygius,' rainiečių vadų ir pan.
prieš žmonių kankinimą ir žudymą Jei šiuo
Tolus prancūzų katalikų baisas sukėlė
kartu pasaulis nutylės, sakysim, kad ir dėl nerimo Lenkijoj ir jų spauda stengiasi į už
darė susirinkimą trumpa pra- t steigia mažesnius universite- ratūros ir teisių fakultetai. ituv^ skvriui. Tokius skyrius
Pilsudskio diktatūros nežmoniškumu, tas metimus neva atsakyti in pasiteisinti. Tačiau
kalbėle, po kuriąs teko man i
laikraštis duoda ir kitiems
duotų akstino kitu kartu dar daugiau ir žiau matosi, kad lenkai prancūzuose jau prarado
tus ir aukštąsias mokyklas. Ir
(Bus daugiau)
ilgokai kalbėti apie keturias
svetimšaliams. Lietuvių skyriau žmones kankinti, persekioti ir žudyti.
savo užtarėjus, nes prancūzai pamatė lenkų Baltijos Respublikas, kurios visus jų universitetai Pietų
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Ką veikia Tautų Sąjunga ir jos įvairios tikrą veidą,
spaudoje dažniausia- sumaišo
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centruose, bet' gerokai nuošamos čia, kaip ir kitur anglo.
. • nai, kartais keli kilometrai Amerikos Legionas pagamino Antanas Butkus. Kol lietuviai
sak'sų salvse, su Balkanais...
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Lenkų spauda labai nudžiugo, nes, girdi,
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kartus
apsupti ditĮėlių parkų, gėlynų, rudenį, 1931 m-, Detroite, Miorganais rašo:
“Socijalistai suskato paminėti Vilniaus kiam džiaugsmui duoda progos tautininkų vietoj Baltijos, pavartojo B&I- !pUikių dekoracinių medžių, ich., pakviesti Anglijos sosto ti pasaulio ir vietines naujie
panašumo į lįpėdinį — Valijos kunigaikštį
seimą 1905 m. kaipo Socijalistų Sąjungos gi vyriausybės nuolaidi užsienių politika ir pa kanus, o Lietuvą sumaišė sh Kuomažiąusia
Arėjas Vitkauskas.
mimo dieną. Ta diena atnešusi Lietuvai darytos klaidos.
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tingumo imrėiga: padėti vargšams ir da- ,
SENELIS. Ne, p. daktare.
SENELIS. Taip, p. daktare. (Dr.
TĖVAS. Aš dirbau “Žiedo” b-vės fa
ryti gera.
TĖVAS. Kol įnės galėjome dirbti, ne Milvydis išeina).
brike ir gavau gerą algą, bet dabar...
PETRIUKAS. Taip, tėveli! Aš taip
SENELIS. Na, ką manai, sūnau? Man
DR. MILVYDIS. Žinau. Dabar jis norėjome būti kam nors sunkia našta. Da
Vieno veiksmo šių laikų vaizdelis.
pat norėčiau ką nors gera: padaryti.
bar gi jau negalim to išvengti, nes nese rodos, kad Dievo pagalba jau netoli. Šiužsidarė.
DR. MILVYDIS. Ką gi?
SENELIS. Ir mano sūnutf nuo to lai nai buvo p. Dvaįąys, šįų namų savinin- tas ponas daktaras nėra paprastas žmo.. ....... ?. Josef fctąub.------------PETRIUKAS. Ar galiu aš atnešti ir ko yru be darbo.
kas, ir vertė užmokėti, nuominį. mokestį. 7, gus. Jis, matyt, turi ne tik pinigų, bet
Sulietuvino: A. MASIONIS.
padovanoti Praniukui ir Stasiųkui sąvo
DR. MILVYDIS. Ar tai jis vadinasi Ar gerą, gailestingą širdį.
DR. MILVYDIS. Be darbo?
eglutę? Jie neturi jokios, o aš mielu, no
TĖVAS. Tu tiki, tėvai?
TĖVAS. Kasdien ieškojau darbo, dė Dvainvs! (Truputį pamąstęs). Ar jis ne(T^sa).
SENELIS. Tikiu, kad geroji Dievo
jau didžiausias pastangas, kad gaučiau ! turi kokių įtartinų piniginių reikalų?
TĖVAS. Tai vis dėlto retas atsitiki ru ją atiduočiau.
SENELIS. Irgi geras berniukus.
Apvaizda per jį mums padės. O kaip tu,
nors kokio menkiausio užsiėmimo, bet"
TĖVAS. Taip, tas pats.
mas, kad ponų sūnelis prašytų vargšą
SENELIS. Kietas ir beširdis žmo- Stasiuk, laikaisi? Ar tau neskauda?
DR.MILVYD1S. Ir geros širdies! Už viskui veltui: tokio išbadėjusia, kaip aš, į
, darbininką atleidimo.
STASIUKAS. Ne labaį, seneli. Po
•BR. MILVYDIS. Kaip?<Jūs tuo ste tai aš tau atleidžiu. Dabar eik atnešk
SENELIS. Sunku, p. daktare. Mano
1XR. MILVYDIS. Bet jis žino jūs var- nas daktarus ir jo žmona tokie geri, kad
bitės! Juk ponų sūnus gali ta-ip pat pa eglutę ir dar ką nors iš kitų daiktų tiek,
aš užmiršau visus skausmus. Daktaras
sūnus ir jo žmona verti geresnių Kalėdų. ' gingą padėtį !
.• „
daryti kokią nors skriaudą, kuip ir var kiek tik tu nori. (Petriukas išeina).
DR. MILVYDIS (apsižvalgydamas). Kaip jie dirbo, kaip jie stengėsi 1 Bet jau ,
SENELIS. Žinoma, p. daktare. Jis pirmiausia nuplovė ir aprišo mano žaiz
gingiausias berniukas O jeigu jis tui pa
dą, ir tuip rūpestingai, kaip motina. O
.
daro, tai turi už tai ir atsilyginti. Argi Bet čia trūksta nu tik eglutės, čia trūks- buvo perdaug. Moteris persidirbo ir da- viską žino.
bar jau serga.
t
DR. MILVYDIS. Ir jis neturi nė kiek loliuu, tik paini įykit, aš turėjau atsisės
gali ponų sūnus užpulti vargšus berniu ta...
ti už stalo ir ponia daktarienė davė 'man
SENELIS. Visko, ponus daktarė. . \
DR. MILVYDIS. Serga Ką gi sako * proto!
kus, kurie daug kilnesni ir geresni už ta
DR. MILVYDIS. Ir taip šalta čia. gydytojas!
•
i
TĖVAS.’ Ryt poryt jis žada* mus iš- kavos. Bet kava buvo labai gera; prie
ve, Petriuk! Ar tai tavo nuopelnas, kad
kavos dar davė sviesto ir medaus.
SENELIS. Mes neišgalėjome kreiptis mesti į gatvę.
'
tu esi turtingų tėvų sūnus Ir ar šitie Tilr būt nešildyta?
SENELIS. Nei malkų — ,nei duoųęs, pas jokį gydytojų. *
i
^JUVYDIS. Jis nori jus išmes- '
PRANIUKAS. O, kud aš būčiau ten
gerieji berniukai ka|ti, kaJ jie yra nėturtingi? Gėdykis, Petriuk, šitaip švęsti '
DR. MILVYDIS. () mielas Dieve!
DR. NflLVYDJS. pet juk tai... Ar ne-. Ii? Nesirūpinkite, aš su juo pasikalbėsiu buvęs! Arba kad vietoj Stasiuko aš buKalėdas. Turtingumui negali kęlti Žino- Tpk« vąrgąs, toks neturtas?! Ret koR4 buvo pas jus niekas iš šv. Vincento Brau- porą žodžių. Bet pirmiausia reikia pas Ii- čiau į vitriną susikūlęs.
(Bus Bau?
daugiau)
gaus į puikybę bei įžūlumą. Pirmoji tur- pas jus tuįp yra?
,
jRijos!
gonę. Tvių sąkot, ji!
'

Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
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LABDARYBĖS SKYRIUS
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Šv. Antano Parapija.

• (Cicero, 111.)

jo po visus West Side žymi no akis komunistus teismas nu
sius lietuvius ir profesijona 'baudė kalėjimu nuo 3 ligi 10
lūs ir nuo savęs aukojo pini' metų. Trys komunistai išteiLabdarybės vakarienė.
Labdarybės 10 kuopa su gais ir drabužiais apie $50. sinti.

WEST PULLMAN, ILL
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Labdaringos Sąjungos 3 kp.:
forover
Dr-stė Saldžiausios Širdies K. Sriubienė, J. Vilkas, J.
L. R. K. LABDARINGOS
Burnsaidėj labai daug pa- ________________________
V. .J. No. 1: J. Anužis, J. Bųl- Mikolainis, M. Casienė, J. Ca- ™ngė vakarienę, gruodžio 7
SĄJUNGOS XI-TOJO
tikauskas, P. Grybas. Aukai sas ir E. Rakauskienė. Auka d., šių metų, p-nų Dargių na u sidarbavo p-nios Žakienė su j ~_____
SEIMO UŽRAŠAI.
$5.00.
dai. Ponai Dargiai slapta i- Seliainoniene, rikdamos au-|
>125.00.
ounces for25cwts
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
(Tąsa iš gruodžio 4 d.)
važiavo j Ameriką per Kana kas. Roselande p-nios Rubi- j
)ure
nuolyno Reni. Dr-ja: J. Ša- Moterų Są-gos 2 kp.: A. dą. Neilgai tegavo džiaugtis, nienė, Jonelienė ir Zeleckienė
Dievo Apveizdos Parapija, t
moškienė, O. Kazlauskienė, Johnsonienė, B. Palubinskie- nes blogos valios žmnoės pra>- daug sukolektavo pinigų ir j
The Laxative
(lSth St. Kolonijos)
nė, L. Vilickienė. Auka $5.00. nešė valdžiai, kuri, kaipo ne drabužių; be to p-nia ZeleeJ. Samoštienė. Auka $3.00.
Labdaringos Sąjungos 4
Kolegijos Rėmėjų 35 sk.: O. Šv. Pranciškaus Tretinin legalius imigrantus, deportuo kieng (lauS dav6 savo drabu’
Mėgsta jį visi
kp.: U. Aukškalnionė, A. Gri
enicient
Kazragienė, J. Valskis. Auką kai: Julijona. Mitkienė, Ona ja į Lietuvą. Todėl, 1 labdary žiu ir pinigų. Taipgi daug pa
sius, P. Valuckis, V. Žyle, M.
> Skanus kramtimni
IT) DOUBLE ACTING
$2.00.
Alexandravičienė,
Juozapa bė surengė vakarienę, rinko sidarbavo ir p-lė P. Rustei
t
Česnavičius. Auka $100.00.
MILLIONJ OF POUNDI UJED BY
Šv. Pranciškaus Trečiojo Bakauskienė, Barbora Griga aukas po namus ir da- tėberert kaitė. Bridgeportietės O. Lipmint, taip kaip guma.
OUR COVERNMENT
Šv. Jono Evangelisto Vyrų'
'
m
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Ordeno arba Tretininkai: P. liūnienė, Liudvika Čiarnaus- ka, kad tik daugiau suteikus niauskienė, O. Klemenckienė
ir Moterų Dr-ja: Juozapas .... ¥.
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Milašiene, O. Gubistiene, J. kienė, Ona Bartošienė, Teodo pagelbos nelaimingėms. Rin ir O. Runonckienė išvadžiojo
Blankus, O. zdaneviciuke, I\
Bartašienė, M. Šmitienė, U. ra Rekašienė. Auka $5.00.
kliava po nąmus ir vakarie mus visus tris po visas lietu
Ivanauskas. Auka $6.40.
Išgirskite šiandie gražų Radio Programą iš Sto
Rupšlaukienė, J. Rudienė, M.
nė davė gryno pelno apie viškas šeimynas Bridgeporte.
Lietuvos Vyčių 4 kp.: A.
Šv.
Kazimiero
,
Akademijos
Prograino dalyviai buvo S.
Bliudienė.
ties WHFC 1420 k. Pradžia nuo 7 iki 8 vai. vakare.
$500.00.
Vardauskas, P. Varakulis, O.
Rėmėjų
9
sk.:
Marijona
NorBlaivininkų 1 kp.: K. ArtiVakarienei aukojo sekan Smulkaitė, E. Šturmaitė, K.
Ždanevičiutė. Auka $5.00.
gelienė.
šauskienė, Elzbieta Giečienė.
tieji biznieriai: Alex Zubė Pažarskas, p-nia Vaičikaus
S. L. R. K. A. 101 kp.: K.
Federacija 19 sk.: P. Vai- Šv. Antano iš Padvos Dr-ja: (mėsos 50 sv.), p-nia Zubienč kienė su dukrelėmis (labai ste
Janotas, J. Petraitis, P. Ničekauskis, J. Klimas, J. Gu J. Motiekaitis, K. Žilvitis, S. (5 sv. mėsos), John Delijona^ bino publiką, kad tokios jaukartas, A. Valuškienė. Auka
žą.
Paseckis, J. Gribauskas ir J. (25 s v. mėsos), ponai Regels- nutės mergaitės taip puikiai
$5.00.
1 __ *
Nupirkti iš New Yorko Finance Co.
A. L .R. K. Moterų Sąjun- {Stankiewicze. Auka $5.00.
kis ir Gamulscikas aukojo vi griežia smuiką ir saksofonu, c
Apaštalystės Maldos Dr-ja:
trečioji kokių penkių metukų
gos 20 kp.: F. Šatienė, Eva
Visi Nauji Vėliausi 1931 modeliai
K. Vičkutė, O. Augaitė, M.
Apaštalystės Maldos S. Š. sus “priesmokus”. P-nia Bar
Kelpšienė.
gražiai lošia), pp. Janušaus
tauškienė
gėlėmis
parėdė
vi
Šaulienė, P. Litvinienė. Auka Į
V. Jėzaus: Ona Rašinskienė,
Standard Išdirbysčiij
kai, p-nia Bartušienė visi dai
$5.00.
i
Aušros Vartų Parapija.
Barbora Kričienė, Veronika sus stalus. Juozas Vinckus
PARSIDUODA ANT LENGVŲ
nininkai.
Tretininkų dr-ja: Antanas )
(West Side)
Trainienė, Elena
Šulgaitė, aukojo $22.00, overkautį, siu
P-nas A. Nausėda, Labdary
tą, marškinius ir Padėkos
IŠMOKĖJIMŲ UŽ P U S Ę KAINOS
Šalčius, O. Noreikaitė, V. Lu- į Labdaringos Sąjungos 7 kp. • Domicėlė Gedžienė ir Anastabės
Centro
pirm.
pasakė
labai
Dienoj prisiuntė į namus di
košienė ir E. Kękštaitė. Auka
Jusevičia, V. Jusevičienė, zia Paleneius. Auka $5.00.
gražią prakalbą apie labda
delę šinką.
$5.00.
. K. Zaurienė, P. Fabijonaitis, Nekalto Prasidėjimo Pane
Svarbiausias
vakarienės rybę ir išdėstė labdarybės tik
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
Vaičiulis, V. Glebauskienė, lės Šv. Sodalicija: Vanda Va
slą, ragindamas visus rašytis
26 sk. K. Matijošaitis, M. Ma- s peleckas. Auka $100.00. nagaitė, Joana Rakas, Karoli rengėjas ir aukų rinkėjas, bu prie labdarybės.
vo plačiai žinomas p. A. Žit
tijošaitis, Antanas Butkus, O., Aužros Vartų g p M Vy.
na Palubinskas. Auka $5.00. kevičius. Jis sudarė divizijas Šv. Teresės' mergaičių drButkus.
'rų įr 5£oferų Dr-ja: Vincas
Visų Šventų Moteli} ir Vy visose Chicagos kolonijose. jos narės patarnavo prie sta
Šv. Jurgio Parapija.
Duoba, Jonas Krūmas, Antarų Dr-ja: B. Daukšienė, O. Si- P-nai Jundulai, automobiliu- lų: G. Peters, M. Ružaitė, V
(Bridgeport).
nas Linkus, Agnieška Valicmonaitienė, O. Žilvitienė ir M. mi apvažinėjo visas Cliicagos Višniauskaitė, St. Gurskaitė,
T , . .
„ .
_ ,
kienė ir Rože Ruzienė. Auka
kolonijas. P-nia Sturmienė, V. Lapaitė ir St. Zubaitė.
Labdaringos Sąjungos 5 kp.
Dambrauckas. Auka $5.00.
$5.00.
West Side biznierka išvadžio- P-lė Zubaitė daug pasidarJ. Bubis, T. Aleliunas, U. Gu
Šv. Dievo Motinos Sopu
Aušros Vartų Š. P. M. Mo
bavą išjudindama draugiją
das, B. Naugžemienė, J. Sut
terų ir Merginų Dr-ja: Ade lingos Dr-ja: O. Reikauskienė,
prie to darbo. Visos minėtos
kus. Auka $100.00.
lė Maruzaitė, Ona Maistinin- S. Bajorunienė, E. Vasilaus- Vyrai ir moterys mergaitės stropiai dirbo lai
Šv. Petronėlės Dr-ja-: 0.1
kienė, Bronislava Kuprienė. kienė.
viršau* 50 mėty ke vakarienės.
Taujenienė, A. Nedvarienė,
Auka $5.00.
. Širdingai ačiū visiems, ku
Nekalto Prasidėjimo Panelės
A. Vaišvilienė, F. Burbienė,;
amžiaus
rie prisidėjote prie snšelpimo
r$L Vaičėkausklens:, Anka! Aušros Vartų Maldos Apaššv. Gimimo Parapija.
$5 00
jtalystės Brolija: Apolonija
Brodo ir jaučiasi 20 metų nelaimingųjų. Komisija.
(Marąuette Park)
jaunesniais
įdėję žiedų jau
Holy Cross Court No. ^'Kamarauskienė, Jokūbas KaLabdaringos Sąjungos 23 nystes į sustingusius musku
5 KOMUNISTAI KALEWomen’8 Catholic Order of Barauskas ir Karolina Usaitė.
lus ir sąnarius.
,kp.: L. Šimutis, B. NenartoJIMAN
Fresters: B. Naugžemienė. Auka $2.00.
Aušros Vartų Blaivininkų nis, A. Rakauskas. Auka Sustingimas: A, tai pasakyta
Auka $5.00.
ROMA, gr. 11. — Už rau
Dr-ja: Rožė Kairienė, Jokū $5.00.
.
s . pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus.
Nė
vienas
vyras
ar
moteris
Šv. Mykolo Parapija.
bas Kamarauskas ir Apoloni- Šv. Kazimiero Akademijos negali būti vikriais, jaunais ir donąją propagandą Turine peNaujas Radio su 3 Screėn grid tūbom vertės $129.00
Labdarių 6 kp.: V. Stroga, ja Kamarauskienė. Auka $2.00 Rėmėjų 8 sk.: Skrebienė, Kaz- i energingais kuomet sąnariai suaįtingę ir muskulus pradeda skau
už $69.50
T. Berkelis, V. Dumblauskas, į Aušros Vartų Altorių Puo- lauskienė. Auka $5.00.
įdėti ir gelti nuo mažiausio ją iš-

40 YEAR*

Feen€*mint

1AKI N G
P0WDER

Z KARAI RADIOS

LABCARiy CENTRO
VALDYBA

į tempimo.
A. Grikšienė, A. Bacevičius, gįnio Dr-ja: Valeria Butkienė.
Bet nenusiminkit —‘ jąs turite
Auka $10.00.
'Albina Mikšaitė, Urbonavi(Roseland)
išbandytą, ir patikrintą draugą, tai
patikimąjį Pain-Expellerį su In
L. R. K. Moterų Są-gos 4 ėius, Sabastionienė, GadeikieS.’L. R. K. A. 33 kp.: M. karo vaisbaženkliu. Išbandytas Pirm. A. Nausėda
kp.: O. šniaukštienė, N. Kreg nė, Juškienė ir Laucaitienė.
Šlikas, J. Samulionis. Auka dėlto, kad šis galingas Linimen1024 Center St.
ždienė, M. Kareckienė, E. Mas Auka $5.00.
tas yra naudojamas visam pasau
$3.00.
ly nuo 1867 metą. Patikrintas
Tel. Lincoln 3044
kolaitienė. Auka $5.00.
I
dėlto,
kad
niekuomet
nesuvylė
Šv.
Onos
Dr-ja:
Valentienė,
Sv. Cecilijos Dr-ja: O. Va-1 MotenJ S«un«°s 55 kp-: °’
isokią Rašt. P. Fabijonaitis
ūmai nepalengvindamas viso#
Pavilionienė.
Auka
$5.00.
Iatkienė, T. Berkelis, V. r,. Budrikieuė ir V. 8im.uaviė.e.
2350 So. Oakley Avė.
skausmą, kaip tai Neuralgijos,
Neuraičio,
Reumatizmo,
Galvos
kus. Auka, $5.00.
“• Auka $50°Ižd. Kun. F. Kudirka
Šv. Petro ir Povilo Parapija.
Skaudėjimo ir t. t.
2334 So. Oakley Avė.
Šv. Mykolo Dr-ja: P. VašAušros Vartų Tretininkai:
Pain-Expelleris su Inkaro vais
(West Pullman)
baženkliu
tuojaus
išima
skaudė______
_ ___
AGITATORIAI
kūnas, A. Bacevičius, J. Ka- Agota Kairaitė ir Valerija
~
Labdaringos Sąjungos 10 jimą ir sustingimą iš girgždančią , .
nape. Auko $5.00.
' Jankevičienė. Auka $2.00.
sąnarią ir muskulą, kaip niekas Kun. K. Matulaitis
Sv. Juozapo Dr-ja: P. Ta-j Jonas BrenMų
Metro. kp.; V. Peredis, D. Gudžiūnas. kitas to nepadarys!
2334 K.
g. Oakley Avė.
Auka $5.00.
Nusipirkite bonką (tik 35c. ar
moševĮ&us, P. Karpavičius, i
Bank Anka
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo-į V. Duoba
Melrose
Park.
2328 W. 23rd St.
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo
K. Šerpetis. Auka $5.00. , i $10.00.
panaudokite
Pain-Expellerj
sulig'
j.
DjmSa
p
1 Šv. Rožančiaus Dr-ja: E
Labdaringos Sąjungos 9 kp. nurodymą. Rytmety atsikelsitc!
,,
Jonas Krotkas, vice-prez.
gatavi kad ir 10 mylią eiti — jąs
3230 So. Emerald Avė.,
Andruškevičienė, J. KrimincV. Balanda.
Juoksitės net iš tokios minties M ftbkas
kaitė, O. Kavaliauskienė, M. Metropolitan State Bank. Au
bd bvk sensute. Apgr.—No. 90?
135g5
(Bus daugiau)
ka $25.00.
Visų

Kupčunienė. Auka $5.00.
Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 3 sk.: O. Kizelevičienė,
P. Dumbliauskienė.

šventų

Parapija.

Naujas Radio Day Fan General Motors Padarytas
vertės $175.60

už $79.00
Naujas Baby Grand Midget Radio vertės $69.00

$39.00
Naujas Radio ir Victrola kombanacija vertės $190.00

*139.00
Dykai Pritaisome ir 'Gvarantuojame
Telefonuok Boulevard 3986
Del Dykai Bandymo Jūsų Namuose
Arba atvažiuok patsai, nereikės nei jokiem agentam
mokėti už darbą.

Rex Radio Shop
3343 So. Halsted St.

Chicago, III.

-T!*-

TUBBY

Runt Takes No Chances.

Nekalto Prasidėjimo Panelės
Šv. Parapija.

(Brigliton Park)

Labdaringos Są-gos 8 kp.:
O. Kulikauskienė, J. Klimas.
A. Gendrolius, V. Gubista. Į
Auka $5.00.
Į
Gvard. Pirma Div. Šv. Ka- ’
zimiero Kar.: V. Birgelis, J.
Jančiauskas, J. Tamašauskas.
Auka $5.00.
’
Apaštalystės Maldos Dr-ja:
M. Švensickienė, M. Klidienė,
T. Atroškienė, J. Šemienienė,
O. Klumbienė. Auka $5.00.

$

X
f

I
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Ketvirtadienis, Gr. 11, 1930

DRAUGAS

Petro ir Povylo parapijos
naudai bus vakaras.
Nepraleiskite progos. Vai
— My gosli — sako, gražus dins Šneideriai ir jų gabiau
sumanymas. Oia Vaičiūnienė si padėjėjai!
turės progos savo gyvenime Šitas įvaariausis vakaras
pamatyti, kas yra jos draugės vertas didelės kainos. Tačiau,
dėl nedarbo, kad jį visi
bei prieteliai. '
į
— Kur galima gauti tikietn ?, matytų, kaina yra labai su
— Broly tij štai aš parduo- j mažinta, tiktai 35c. asmeniui.
du tikietus.
'j Publika visuomet gėrisi šių
— Štai, ir nusiperku. Su vaidylų surengtais vakarė
Diev, lyg pasimatymo gruo- i liais.
Todėl šį kartą visi, maži,
džio 14 d., Cicero, parapijos
jauni, suaugę ir dideli, trau
svetainėj.
kini, traukim į vakarų; pa
Liežuvneėe.
matę kito tokio lauksim!
Visus-(as)
širdingiausiai
kviečiam atsilankyti.

LIETUVIAI AMERIKOJE
cicero, ill
Žiūrėk! Skaityk! Klausyk!

— Kas bus Cicero? klausia
virtias žmogus: — Ar neskai
tai dienraščio “Draugo”, apie
Vaičiūnienės pagerbtuvės, ku
rias rengia M. S. Chicagos
Apskr. ?
— Už kų jai rengia tas pagerbtuves?
— Ob, my! Juk tai mūsų
katalikių moterų Amerikoj
istorinis įvykis. Poniai M.
Vaičiūnienei sukanka dešimts
metų, kaip yra Amerikos Lie
Įvairus Teatras: Ką Piemuo
tuvių Rymo Katalikių Moterų
Padarė, Melninkas, Žy
Sąjungos Centro-Raštininkė.

GRANO BAP10S, MIGR.
das, Vandens Nešėja.

— Oh, boyLTai verta daly Gruodžio 28 d., Jurginėj
vauti jos pagerbtuvių vakare. svetainėj, 7:30 vakare, Šv.

Ar įsivaizdinat sau kiek padidintumėt savo
džiaugsmę per šias Kalėdas ir per daugel
metu toliaus, jai isigytumėt sau nauję

Peoples Furnitūra
Kompanijos Krantams

$112.50 ““ $285.00

Krautuvės yra atviros kas vakarų ir nedeldieniais
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jai lan
kysite šias didžiausias ir atsakomingiausias Lietuvių
krautuvės Cbicagoje.
solth

W£STSIDES

'htthiHG

4177-83 Archer Avė.

VILNIAUS SEIMO RADIO
VALANDA.

Programas, kaip tokiam at
sitikime ir tinka, pradėtas
Lietuvos himnu. ‘ ‘ Draugo ’ ’
Redaktorius L. Šimutis gana
plačiai kalbėjo apie Vilniaus
Didžiojo Seimo reikšmę mūsų
tautos gyvenime. Anot jo, šis
seimas buvęs galingiausias
mūsų tautinės sųmonės pasi*reiškimas, įrodęs pasauliui,
kad lietuvių tauta yra dar gy
va ir kad ji feikalauja sau
priklausančių teisių.

R.C.A. RADIOLA

Atlankykite bile vienų Peoples Krautuvė šiandie
na ar šį vakarų, pamatykite visų eilę 1931 metų modos
R. C. A. Radiolių. Radio taip ir kombinacijos radio šu
gramafonu. Išgirskite jas veikiančias. Pamatykite jų
dailumų kabinetų, ir dažinokite kaip naujos kainos yra
žemos ir Peoples išmokėjimai yra lengvus ir nebus
jaučiami juos mokant. Prie to jaį turi senų radio, graniafonų ar pijanų, mes jį priimsime į mainus ant nau
jos radioles ir duosime didelę mainų nuolaidą.

CHICAGOJE
Šį mėnesį mūsų tauta mini
svarbaus Vilniaus Didžiojo
Seimo 25 metų sukaktuves.
Peoples ir “Draugas” pasirū
pino, kad tas reikšmingas su
kaktuves ir per radio pami
nėjus. Tad, praeitų pirmadie
nį radio valanda buvo paves
ta tam reikalui.

litelis Ja Iii ril

Atvaizdas naujos R. C. A. Kombinacijos radio su Gramafonu Mados 86. 4 skirtingi modeliai. Kaina nuo

Vakaro Rengėjai M. K. R.

g

— K. Jonutas ir V. Laurinai Draugijų atstovai kviečia nešti. Už visas aukas komi
tis; Apaštalystės Maldos — mi taip pat. Kas kokia aukų tetas taria nuoširdžiausiai aKoresp.
U. Klusienė ir B. Ifcskaus- norite suteikti, meldžiame at ciu.
kaitė įstojo į šelpimo fondų;
P. Vaitkaitė mokės po $2.00
į mėnesį.

W!SS»G.

Daktaras

Komisijų raportai.

Gauta drabužių, valgių, pi
nigų. Viso gruod. 8 d. įpluukė
Pasauliniame karą
Kapitonas
$29.04.
Seno Krajaus
Specialistas iš
Viena šeimyna šelpiama.
Ji susideda iš motinos ir 6
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP YŽSISENĖJVSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
vaikų.
YRA. Speciališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
Motina serga, o vaikai jau
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir
niausias G metų, vyriausias 17
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
metų.
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 6-8 ▼, v. Nedėl lomia 18-1
Elektros ir gazo bilos ne
4200 We.st 28 St.
Kumpas Keeler Avė.,
TeL Crawford 6878
mokėtos, renda nemokėta, an
glių neturi.
Gerb. klebonas kun. Ig.
Albavičius įteikė ' motinai
$5.00 ir pakvietė gydytojų.
Apaštalystės Maldos dr-ja su
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
•
30 METŲ
dėjo $4.44 ir 0. Zdanevičaite
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
užmokėjo užsilikusias geso ir
pasitarti su daktaru.
elektros bilas. Dabar komisi
Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
ja nupirks ranglių ir renda
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
užmokės.
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės v
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
U. Auškalnienė suteikė val
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems. vyrams.
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm
gomų daiktų.
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal
Be to, da dvi šeimynos pra
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausj
šo pagelbos. Komisija žadėjo
gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.
nueiti ir apžiūrėti.
Komiteto susirinkimai
35 SOUTH DEARB0RN STREET
vyksta kiekvieną pirmadieni. |
Kampas Monroe St., Grilly Euilding, Chicago.
7:30 vai. vak., knygyno kamb
Imkite elevatorių iki penkto augšto
.
— VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki :
Kviečiame visus ateiti ir 5 1 p. m. Panedėliais, Seredožnis ir Subatomis valandos prailginamos
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
j
prisirašyti prie fondo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiir

DR. B. M. ROSS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kpkj nepatyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, af kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno
išegzaminavitno. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.
Mano Radio — Scopo — Raggi.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš uhis taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit
neatėję
pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos" Nuo 10 ryto iki
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėltomis nuo 10 ryto iki 1
po piet

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje
Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST.
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki

3

vai. kortuose—nuo 3 iki
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street

127 North Dearborn St.
Ketvergais ofisai uMdaryti.

Telephons Dearborn 9987

F. W. CHERNAUGRAS
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kę
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Geriausia ir brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvę, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugę.”
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
čekiais ir telegramomis.

Pinigų siuntimo skyrius atdaras kasdien nuo 8 vai.
ryto iki 8 vai. vakare.

IŠ VARGŠAMS ŠELPTI
KOMITETO.

Draugas Pub. Co

Dievo Apveizdos Parap. —;

2334 So. Oakley Avenue,

t

Vargšų šelpimo komiteto, ku- J
ris veikia su Labd. 4 kuopa,'
susirinkimas įvyko gruodžio 1
8 d., knygyno kambary. At- i
tovai , atsilankė iš sekančių
draugijų: S. L. R. K. 101 kp.

Ralslng the Family
,-1
'lou 5<JOH -you

’

**

•

Chicago, II

ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 Iki S vai. vakLocal Office: 1909 S. UNION AVB.

Tel Roosevelt 9719
Vai. nuo 4 iki 9 vai. vak.
(Hskirlant seredos)

A. A, DUS
ADVOKATAS
11 So. La Baile St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0393 Vai. 9-1
Vakarais
9341 30. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0642

T-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John

Bagdziunas

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone

Roosevelt 9090

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Remkite tuos biznierius ir
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.”
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2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

TJEL. LAFAYETTE 3171

TEL. HEMLOCK 8400
CARTOON co » V

—

Randolph

2151 W. 22 St. C iki 9 vak.
Telephone

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Borden)

FofThe HOME8

Cor. Richmond Street

'

9

Kampas Michlgan Avenue
TeL Pullman 6950-Namy Pull. 6377
Miesto ofise pagal sutarti

R. Kl.

BICjvvė.

SPECIALI-STAS

DR. B. M. ROSS

Dvigubas kvartetas, susidedųs iš — A. Skamarakienės,
K. Mickaitės, Sarsavičienės,
Zadatoriutės, J. Romano, J.
Balsio, K. Pažarskio ir A.
Čiapo -padainavo netoli tuzino
gražių liaudies dainų. Iš tų
pačių dainininkų girdėjome
vyrų ir moterų duetų; A. Čiapas padainavo solo. Visiems
dainininkams akomponavo ge
novaitė Šidiškiutė. Pranešėju
buvo Bulevičius. ‘Prof.’ Kam
pininkas papasakojo juokų.
Programas, kaip prasidėjo,
taip ir užsibaigė Lieutvos
himnu.

JjSUfcH Ctovt Į

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

g*/
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DRAUGAS

Ketvirtadienis,
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STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

D A K.T ARAI:

CH I CA G O ] E

GRABORIAI:
Telefonu Tardė UIS

—---!—TT

=------- “

. ===

RADIO ŽŽŽ-

GRABORIUS

rų Sų-gos Centro raštininkei
Telefonas Grovehlll 8269
per 10 m. Vakaras įvyks šia
me sekmad., gruod. 14 d.,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Šv'. Antano par. salėje Cicero,1 2433 W. MARQUETTE ROAD
111. Netik Moterų Sų-gos na-1 Nuo * — 12 vai. «yto. Nuo 2 vai. —
S Ir 7 Iki I vai. vakare.
rėš, bet taipgi daug svečių1
Šaradomis
nuo t — 12 vai. ryto.
ruošiasi važiuoti į tų banke
Nedėllomla pagal sutartitų. Žinoma, pagerbiant p.
Vaičiūnienę ir patiems ten
Ofiso Tai. Virginia 0036
bus smagu pasisvečiuoti.
Rezidencijos: Vau Buren 6868

Ofiso Tol. Vlctory 86 87

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

Of.

Ir

Res. Tek

Hemlock

8876

Town of Lake. — Paliegė
Gydytojas ir Chirurgas
718 WEST 18 STREET
liai- senukui, Čepai, labai
GRABORIUS IR
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Roosevelt 7532
dėkingi Amerikos Lietuvių
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1026
Antras ofisas Ir
Rezidencija
Dukterų klubui už pašaipi}.
Rezidencija 2859 So. Leavltt St
Tariu automobilius visokiems rel6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2836
fcalams. Kaina prieinama.
J. LULEVICIUS
Tas klubus senukams užmo
Graborlns Ir
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-6 jr. v Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Juodu
Nedėlloj pagkl susitarimą
3319 AUBURN AVENUE
Baisa muotojas ka kambarių nuoiųų.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.
negalime atsiPatarnauju laido sako: “Mes
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
tuvėse visose mie
atidėkoti.
Telefonas Boulevard 1939
sto ir
miestelių džiaugti ir joms
dalyse.
Moderniš Mes su džiaugsmo ašaromis
Dr. S- A. Brenza Tel. Canal 6764
X Gruod. 6 d. įvyko Mote- •
ka koplyčia veltui.
joms dėkojame”.
3103 S. Halsted
rų Sų-gos 21 kp. priešmetiniš
LIETUVIS GRABORIUS
i•
t
St. Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
X Gruod. 7 d. Šv. Kry
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiaususirinkimas. Išrinko 1931 m.
Tel. Vlctory 1115
6142 Archer Avenue
eku
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
žiaus par. salėje įvyko Nek. kuopos valdybų: p. J. Čepu
mano darbu busite užganėdinti.
•
GYDYTOJAS.
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
- *■ 1 *■ ?
k ,
9:30 vakare
Pras. Pan. Šv. mergaičių soCHIRURGAS
S
Iki
4
Ir
6
Iki
i
v.
v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
4.
? O L P
lienė — pirm., p. M. Sudeikie2314 West 23rd Place
4608 S. ASHLAND AVENUE
dalicijos surengta
“bunco nė — vice-pinn., p-lė Kazytė
Nedėliotais nuo 10 lkl 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
*
■» * M 7;
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Chicago, Illinois
Gydo
stalgias
ir chroniškas liga*
Netoli 46th St
Chicago, BĮ
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
party”, pavargėlių naudai.
Val.; nuo 8:80 lkl 9:80 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
Bartkaitė
—
nut.
rast.,
p-lė
VEDĖJA8
SKYRIUS
Labai gerui pasisekė. Žmonių Sopliia Bartkaitė — fin. rast.,
1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
1650 West 46 th St.
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tek Vlctory 6898
tiek prisirinko, kad visi kori p. Paukštienė — ižd. Kuopa Kės. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drezal 9191
Kampas «th Ir Paulina Sts.
doriai ir kampai buvo pilni. auga ir gerai gyvuoja.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
Nedėliomis Ir seredomis tik
Prie to kas buvo atvykę pil
Nulludimo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valandoje
kreipkitės
lškalno susitarus
pasitenkinę
sodaliečių
prie manęs,
patarnausiu šimpaūdį nai
WEST SIDE ŽINIOS.
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street
kai
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
Telef. Wllmette 195 arba
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų mandagumu ir įrengtu vaka
CHKAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1718
dykai.
Specialistai Moteriškų, Vyriškų
ru.
Laidotuvėse pa
X
Gruodžio
9
dienų
Lab

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals
2130
WEST
22nd STREET
Valkų Ir vlaų chroniškų ligų
tarnauju
geriausia
ir Ketvergals vakare
X Sekmad., gruod. 14 d', darių 7 kp. turėjo priešmetiIr pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8103 So. Halsted St
todėl, kad priklau
I vai. N. P. P. Šv. mergaičių nį susirinkimų, kuriame pri-,
Kampas
81
Street
sau prie grabų Išdlrbystės.
UNDERTAKING CO.
sodalicijos įvyks priešmetiniš
imta raportai iš lapkričio 16
D> VALANDOS: Į—3 po plet. 7 8 vak Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
susirinkimas.
<68 West 18 Street
Koplyčia Dykai
d. seimo ir iš Vargšams Glo- 4910 SO. MICHIGAN AVENUE Nedėllomla ir šventadieniais 16-1J
Telef.
Canal
<176
X
Kalėdų
ir
Naujų
Metų
Tel. Kenwood 5107
710 WEST 18th STREFT
SKYRIUS: 3238 S
boti Komiteto. Nutarė eiti pa
Valandos:
Halsted Street, Tel.
Cinai iki
šventėse yra paprotys savie- galbon sudarant reikalingų;
PRANEŠIMAS
Nuo 9 iki 1 valandai ryto;
Vlctory 6088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
siams ir draugams siųsti pa vargšams šelpti fondų. Tuo1 Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio
Office: 4459 S. California Avė.
sveikinimus ar linkėjimus at tikslu smulkioms aukoms rink
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’’
Phone Boulevard 4139
Nedėlioję pagal sutartį.
virutėmis. Šv. Kryžiaus par. ti išrinkta apie 20 kolektorių,
LIETUVIS GRABORIUS
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
jų dainininkų ir dainininkių, čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptleparapijonims patartina tam kad
kos) po num. 2423 West Marąuette
jie
bendradarbiautų,
Nauja graži koplyčia dykai
tikslui vartoti savo gražios yyĮ^jant numatytų rajoninę kurie tikrai palinksmina vi Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet
Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
bažnyčios atvaizdo gerai pa- kolekt% su Globos Kolnitcto sus radio klausytojus. Tiktai Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel. Virginia 1290
darytas atvirutes. Tų atviru- • kolektdriais
Ateinantiems reikėtų visiems siųsti Budri- So.
Musų patarnavimas
iki 8 vąkare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
čir. galima gauti pai. ofise.
metams valdybon
išrinkti: kui savo balsus už tų kontes- Rez. 6641 So. Albany AVe. Tel. Pros
valdybon
nebrangus, nes neturi
pect 1930. Nedėllomis tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
me išlaidų užlaikymui
X Town of Lake Moterų pirm. — L Jusevičius, vice- tanta, kurio dainavimas ge tartį.
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Sų-gos 21 kp. rūpestingai dar pirm. — V. Duoba, sekreto- riausiai patiko, nes tas pri
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
OFISAI:
buojasi dėl rengiamo p. M. rius _ p Fj,ijollaitis> ižd, _ duoda dar geresnį kontestanValandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
Ofisas
4901 — 14 St.
2934 Washington
plyčia dykai. ’
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
enue .Vaičiūnienei
pagerbimo vasekretorįus tams ūpų.
Didelė

graži

koplyčia

dykai

S. D. LAGHAWICZ

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RAKIUS

BUTKUS

j
j

DR. A. A. ROTH

A. L. DAVIDONIS, M.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

EZERSKI

Zaurien8j iždo

4603 S. Marshfield Avenue

3307 AUBURN AVENUE

Tel. Boulevard

9177

i-L&ffP, kaipo ^škuiiBgąi Mote-.'

Ramus.

iždo globėja
J. Rokienė. Dvasios Vado pa- į
reigas eiti apsiėmė patsai'
Aušros Vartų klebonas.
A. Bartais,

X Šiandien Vyčių 24 kp.
savaitinis susirinkimas Auš
ros Vartų parap. svetainėje
vakarei vai. Naujoji valdyba
nori pratinti narius prie ben
dro ir naudingo vakarais liuoso laiko praleidimo, užtat ma
no įvesti savaitiniuose susi
rinkimuose viešų spaudos jau
nimų liečiančios apžvalgų ir
naujenų pranešinėjimų.

Tel. Cicero 662>Tel. Kedzie J450-2451

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
simą.
fl SI
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.

X Tėvų Komitetas jau turi
sudaręs planus darbui, dėlto
gruodžio 21 d., 2 vai. po pietų
šaukiama bendras visų tėvų
I susirinkimas. Kiekvienam tėĮvui, ar motinai kurie leidžia
savo vaikus parap. mokyklon
būtina pareiga dalyvauti.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

pidysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avertulę
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

SKY^IU$

3201 Aubum Avenue

Tel. Boulevard 3201

Nedėliomis
1821

Susitarus

Hemlock 8700
Rez. Tel.

Prospect 0610

Vai. 2-4,
LIETUVIS

Tel. Boulevardl 1401

3343 S. HALSTED STREFT

DENTISTAI
Tek

Boulevard

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

7042

DR. G. Z. VEZELIS

DR. CHARLES SEGAL

DENTISTAS
1545

WEST

47

i ■

STREET

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau Sale Deposltors State Bank skersa)
Peoples National Bank arti
sias klaidas.
Ashland Avenue
Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Tel. Canal <221

Valandos nuo 10 ryto lkl S va
kare. Nedėliomis nuo 16 ryto lkl
18 po pietų.

pigesnis,

kaip

DR. G. I. BLOŽIS

kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Matyt, kad $1,000.00, ku
riuos Jos. Budriko korporaci
ja paskyrė radio dainininkų
Tel. Yards 1829
jkontestui, tikrai sutraukė vi1 sus lietuvių geresnius dainų
įlinkus, nes toki įspūdį gavau LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
pereitų sekmadienį klausant
lietuvių valandos iš stoties
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
tų. Visi šiame programe da
756 West 35th St.
lyvavę dainininkai pasižymė
Kampas Halsted St.
jo gražiu dainavimu ir *savo Valandos: nuo l0—4; nuo fl—8

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

Palengvins aklų įtempimą
kuris
esU
prležastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuoturno, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
rtgystą.

lietuvių valanda.

7-9 v. v. Išskiriant Ket.

AKIŲ

SPECIALISTAS

Kainos

SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
• Rez. 6622 S. Wihpple

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729

SO. ASHLAND AVĘ.

SPECIJALISTAS
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
* *
f
(Kampas

Leavltt

St.)

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos Nuo 9 lkl 12 ryto
nuo 1 lkl 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Boulevard 7689
Rea

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

Rezidencijos

Tel.

Plast

9869

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dieną
Nuo 2 lkl 3 po pietų
Nuo 7 lkl 9 vakare
Nedėk nuo 10 lkl 12 dieną

4712 So. Ashland Avenue
Ofiso ir Res. Boulevard 6919

Val.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

Tel.

Cicero

DR. A. J. BERTASH

1260

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
1 gražiais, maloniais halsais. J.
8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
Saurio Aedamas vaidilų vyrų
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS DENTISTAS
_
Saugokis holdupų, nes
' choras neatsiliko nuo solistų, T. A. D. dabar yra labai pavojin Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9 Res. 3201 S. WALLACE STREET
vak vakare
ga; nežinai,
kada Jisai,
1 gerai sudainuodamas keletu
užpuls. Šaltis žiemos lai
Nedėliomis pagal sutartį
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, BĮ. Tel. YVentworth 3000
dainelių. liauni Budriko radio
holduperis ir pavojingas.
orkestrą visados puošia lie
Jisai paguldo į lovą Ir į
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. GUSSEN

grabą.
T. A. D. vaistas grei Tek Cicero 2962
čiaus prašalins
šaltį Ir
gripą.
Dabar yra nupigintas,
DENTISTAS
reikalaukit savo aptleko
4901 W. 148t.
se arba

tuvių valandos programas. Pa
sidėkuojant Budriko sumany

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794

Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
4729 West 12 PI.
Tel. Cicreo 2888
Tel.

Rea. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. B. ARON

DR. G. SGRNER

PAGRABŲ VEDĖJAI

TM. Canal 0257

DR. S. A. DŪWIAT

8

i
•

12-2, 4-6, Blvd.

10-12, 2-4, 7-9

mui dainininkų kpntesto, mu
ms tenka išgirsti daug mūsų
naujų aitistliuų pajėgų, nau-

DR. H. BARTON

DR. S. ASHER

3133

Cicero. Ilk

S. Halsted St, ChicagoLJ™
TeL

Calumet 447#

I

vakara Ned.

w
susitarus

e

Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

O R A U O A S

6

C H I C A G O J Ę
ATLAIDAI.
Bridgeport. — Ateinantį
sekmadienį gruodžio 14 d. šv.
Jurgio pnr. bažnyčioj su suma
prasidės
Keturiasdešimties
Valandų atlaidai. Sumai bai
giantis bus išstatytas Šven
čiausias ir po to bus procesi
ja. Po procesijos kunigai gie
dos Visų Šventų Litanijų, bus
kitos pritaikintos maldos ir
pamokslas.
i
Sekmadienio,
pirmadienio
ir antradienio vakarais 7:30
vai. bus mišparai ir pamoks
lai. Rytais bus Įstatymas
Švenčiausio ir pirmos šv. Mi
šios 5 vai. ryte. Sekamos mi
šios bus '6, 7 ir 8 valandomis.
10 vai. suma ir pamokslas.
Rap.

VAIKUČIŲ GLOBA.

Bridgeport. — Prie Šv. Jur
gio par. jau trečia savaitė,
kaip globojama beturčiai mo
kyklos vaikučiai. Per perei
tas dvi savaites pavalgydinta
523 vaikų.
Gailestingieji.

Atsiranda bridgeportiečin
moterų gailestingų širdžių.
Praeitų savaitę dvi moterėlės,
veikėjos iškėlė pietus: p. Vai
nauskienė ir p. Naugžemienė.
.Ir daugiau yra pasižadėju
sių tokius pietus iškelti. Atlikusieji valgiai vaikučiams iš
dalinta neštis namo, bet ma
žai lieka. Geros širdies, my
lintis mažus vaikelius kompo
zitorius p. A. Pocius, varg. šv.
Jurgio par., prižadėjo aukoti
cukraus maišų, dėžę pieno ir
kavos.
»
Aukos.

Praeitų savaitę aukojo, p.
Maziliauskienė
arbatos ir
vynuogių košės; p. Rimutienė
kiaušinių, sviesto ir pieno; p.
Cibulskis (bučeris) lašinių,
kavos ir makaronų; p. Lener
(žydas) tomeičių, kopūstų;
p. Aleksai, užlaiką kuonkepyklų 3339 So. Morgan duonos
ir pyragaičių po bušelį, pp.
Kalėdai pyragaičių bušelį, 8
pajus, 8 duonas 9 tostus
(keksų), razinkine
duonų.
Duos per keturias dienas pie
tus vaikučiams. Kalėdai turi
kepyklų ir mėsos krautuvę; p.
^Paplauskas 54 duonas.

Visi kviečiami atsilankyti į
parapijos svetainę prieš dvy
liktų valandų ir pamatyti,
kaip beturčių vaikučiai link
smai pietauja.
Skaitykite “Draugų”. Apie
tai vėliau bus daugiau.
Kukorius.

K VYČIŲ 5 KUOPOS DAR
BUOTĖS. .

— V. Rėkus ir V. Kaminskas. Kalėdų Dovanelei — Lietu
Sporto komisijonieriai — B. voje — da gaus prieš šventes.
Nausėda, V. Strioga ir J. Pa Pasiskubinki t.
liulis, Dramos vedėjas — V.
X J. E. vyskupo P. Bučio
Rėkus, Dvasios vadas mielai
veikalas “Jėzus Kristus” jau
sutiko būti mūsų klebonas .
išėjęs iš spaudos ir galima
kun. J. Svirskas.
gauti “Drauge”. Tai nepap
Matote, tik įvairiose komi
rastas įdėlis lietuvių litera
sijose matosi vaikinų, bet
tūrom
visa valdyba susidaro iš mer-1
gaičių, kurios, neabejoju, pa-1 X Dr. A. Račkaus medžiarodys,, kad sugeba neblogiau Sa Lietuvos numizmatikai,
kuopai vadovauti už vaikinus, kuri nesenai ėjo per “Draugų”, ketinama išleisti atskira
o gal da ir geriau.
knyga. Verta iš anksto užsi
Linkim pasisekimo.
sakyti.
Koresp.

North Side. — Vyčių 5 kp.,
priešmetinis susirinkimas įvyko 8 d. gruod,, kuriame bu
vo keli svarbus raportai. Pir
miausia pranešta, kad kuopos
X Šiandie vakare Gim. P.
skolos, galima sakyt, išnyko
ir da liks pelno, suvedus šių Š. parapijos mokykloj įvyks
metų pajamas su išlaidomis. Uet. Kat. Vak. Valstybių
Buvo skaitytas laiškas nuo Konferencijos Rengimo KoCliicagos Apsk. pirm. P. Bu- misijos ir Tarybos bendras
levičiaus, kuriame kviečia mū posėdis. Visi nariai prašomi
sų kuopa energingiau ruoštis dalyvauti.
prie Vyčių Chicago Apsk. va X Gruodžio 21 d. vakare,
karo, kuris įvyks 21 d. gruod. Aušros Vartų parap. salėje,
Kuopa pasižadėjo, nors pas 8 vai. įvyks istorinio Vilniaus
kutinėmis dienomis, pasidar- ^'ino (190*> m.) paminėjibuoti platinant tikintus, ir mas- RuoSiama graži progrndalyvauti lošime.
)"“■ Kalfe *>”'■? t®
m . . ,
. . . .
,
lyviai, kaip kun. A. Briška ir

Ž1NIŲ-Ž1NELĖS

Taipgi tam susirinkime bu- . . . ’
. .
....
,
.
,
kiti. Įžanga visiems liuosa.
vo atsilankęs dvasios vadas
. ..
.
, ,, , T o
, . Paminėjimų rengia Vilniui
gerb. kleb. J. Svirskas, kuris
, ,. „
,
.
.
, .
v.
, . Vaduoti Sų-gos skyrius. Kviegraziai pamokino vyčius, kaip v.
.
-J? .
..
.
,
ciami svečiai iš kitų kolonijų,
laikytis dvasiškuos reikaduo-- y
d‘
,
.
i . .. i Įžanga veltui,
se; ragino daugiau kreipti ;
’

Kuriuos

siuntė

PINIGUS
per

didelis

perversmas1

“DRAUGO”

vaikinus nublokštų į šalį. Aš
tai tuo labai džiaugiuosi, nes
į valdybų pateko darbščiau
sios kuopos narės ir pasišventeles Vyčių idealų vykin
tojo. Todėl, linkiu joms iŠauginti mūsų kuopų kelis kart
skaitlingesnę nariais ir tur
tingesnę finansais. Štai val
dybos sąstatas: pirm. — E.
Sinkevičiūtė, vice-pirm. — B.
Juškiutė, rašt. — A. Seriutė,
ižd. — Al. Manstavičius, iždo
glob. — J. Bitautaitė, mar
šalka — B. Nausėda, koresp.

miesto paieško sūnų Stasio ir
Adolfo Vilkickų. Jau senai,
kai Amerike ir nėra žinios
kur randasi. Motina yra var
ge ir prašo tuoj atsiliepti.
ar Juos žinantieji rašy
kit:

2334 So.

ONA

G0TAUTIENĖ

1403

So. Trip Street

III.

Chicago,

LIETUVIŠKA DUONA

PRANEŠIMAI.
Mėnesinis ir specialis suši
rinkimas, paminėjimui 20 mesukaktuvių žuvusių laike
kriaučių streiko, 1910 me~
j ciniostci burksti.no — £rin.
.
taro karoliai, West šulėje a.
’
pie 23 St. Kas ras, prašome

šie

asmenys:

SIUNTIMO

SKYR.,

Kepalai pailgi ir patogus.

Visus

lietuvius

visose

Chicagos lietuvių

kolonijo

se ir apylinkėse

prašome

nesiskirsite. Ji gerai suvy

niota

ir yra

nei keno

ir nedžiusta.

visose

Reikalaukite

valgomųjų

krautuvėse. Bus

daiktų
nurodyta,

kaip užlaikyti kad nedžiū
tų.

Krautuvninkai
kiros

šeimynos,

arba ats
norėdami

duoti orderius kreipkitės:

MAROZAS BAKESHOP
4332 S. CALIFORNIA AV.

Oakley Avė., Chicago, III

Tel. L&fayette 1515

Kontraktorins

Ir patarnavimo, Sau
kit

4656 So. Rockwell Street

MES
t

DE SOTU IR PLYMOUTH!D,edini
popoTiento’jauplytne-*'
Atrodo mūrinis,
Geriausios Rūšies Automobi
liai

.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De

Soto

$885.00 f.o.b,

Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGI PARK MOTOR

reik pentyt. Turim namų ant
pardavimo ir mainymo.
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette 7674
Telef. Republlc (898

D. GRICIUS

Lažinskio

Nagrečkio,

Centre, 333 S.

Joe Bagdonas, Savininkas

5625-27 S. WESTERN AVĖ.

I

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

8962 Archer Avenne

priedo

nelie-

čiamvbe.

Ashland Blvd.,

7:30 vai. vakare. Visų kriau

JUDOMI PAVEIKSLAI
IŠ LIETUVOS

čių pareiga dalyvauti šiame
Inkalo 269 A. C. W. of A.
susirinkime, kuriam, taipgi
bus kalbėtojas. Tai vienas Nauji, 1930 metais nufil
svarbiausių paminėjimų mir muoti paveikslai, jau rodomi
ties žuvusių mūs brolių. Vi Chicagos lietuvių kolonijose.
si dalyvaukime.
Gruodžio 11 ir 12 d. 7:30
F. Prusis, sekr.
v. v. Roselande Visų Šventų
par. salėj.
AVASIIINGTON, gr. 11. —
Visi širdingai kviečiami at
Sausųjų suvažiavime iškilę risilankyti pamatyti naujų paI veikslų iš Lietuvos. Taipgi
pamatysite Chicagoj filmuo
tus paveikslus. Pamatysite
save.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA
AMERIKOJ
*

Kas nori važiuoti Lietu
von ar atsitraukti giminių
iš Lietuvos, tai kreipkitės
į mus.
Mes atstovaujame visas
linijas ir esame bonsuoti agentai.
Siunčiame pinigus į visas
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.
Apdraudžiame nuo ugnies
ir kitų nelaimių. Darome
įgaliojimus.
Registruotas Notaras

Rodys ir aiškins,
J. K. Milius.

A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS
i' •

Mes permufuojame-pervežame pianus, forničius ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame

geriausios rųšies

anglis

už prieina

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra

greitas,

geras ir

nebrangūs.
7126

So.

Rookwell

Street

Telef- Republlc 5099

Mes pervežame daiktus ir į
kitus miestus.

P. P. BALTUTIS & CD.
ATMINK SAVO
NAUDAI,

3327 SO. HALSTED ST.
Chicago, m.

Kad vesdamas visus reikalus per

Telefonas Yards 4669

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. MII ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Phone

Perkam Mortgečlus Ir Bonu*.

Republlc 4949

Skollnam pinigus ant Namų.

Parduodam, išmatnom Ir lnžlurtnam visokį turtų.

PETRAS GRIBAS

6127

S.

Maplewood

Padarom davernastes Ir Plrkkno
bei Pardavimo NotarlallSkus raštus
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Tra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM SAVO

V

ATLIKTĄ DARBĄ.
........................

—

Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

A. M. BUTCHAS

RAKANDUI PARDAVIMUI

PARDUOSIM su dideliu nuosto
PARDUODAME:
Pentą, aliejų, liu visus puikius rakandus, 2 Wllton
vinis. Ir įvairius (vairiausius Hard- kaurai, elektrinis radlo Ir viską mu
ware — geležinius daiktus — reik sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
menis. Musų kainos labai prieina nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargemos.
naa

4414 So. Rockvvell Str.
Telefonas Lafayette 4089

Tel. Lafayette 6197

W. & L. ELECTRIC CO.

3040 W. 02 8t. Arti Whlpple Street
Priverstas parduot parlortaus se
tų, riešuto medžio valg. kamb. ir
miegk., 9x12 Wllton kauras, radlo.
7622 So. Marshfleld, Tel. Aberdeen
3862.

Not Ine.
Policiniai šunyčiai, 6 mėn. senu
Elektros kontraktoriai, suvedam Švie mo, geros veislės, juodai rusi.. Orner,
sas Ir jėgų. Elektros relkmenos Ir 1615 No. Avers.
fikSClerlal.
L? DOMBROW8KI A BON

8014 West 47 Street

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo

Kontraktorins

Vyras ar moteris su (800 ar dau
giau. Proga Išmokti oflstnių mašinų
biznio. Investmentas neš 20%. 159
N. State St. Rm. 1027. Kreiptis po
3:30 vali vak.
REAL

ESTATR

82,300 FQUITY UŽ 91,000

Maliavų Ir sieninės popleros krau

Tel. Republlc 6649

ANTON LUBERT

Pardavimui — 3703 S. Wesle?y
avė., Berwyn, naujas, augštos vertės
Kaipo lietuvių lietuviams patar 2 flatų namas, 5 kamb., štymo šil.,
nausiu kuogerlausla.
taillų maudlnė, shower Ir tt., 2 ka
rų gar. (14,500. Geros išlygos. Fan
4426 So. Western Avė. ,
tus, 525 So. Dearborn St. Tel. HarTel. Lafayette 8227
rison 8246.

Plnmbing A Heating

MALIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Mallavojame, Dekoruojame Ir
Popieruojame
5537 So. NordlcA Avė.
Chicago Oapos Telef.
Hemlock 3847
Tel. Lafayette 86(2
Ofisas Ir Ras.
Ir 8184
4101 H. M otart 8b

J- c.ENCHER * co.

Gražus

2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367

Res. Grovehfll 1680

7

kamb. Colonlal namai,

Namų Telef. 4 miegk., karštu oru šiid., 2 karų
Republlc (488 gar., lotas 50x133, 1^ bloko nuo

JOHN YERKES

strytk. Priversti
parduot
(5,200.
Geros Išlygos. Sav. 3032 No. Odeli
Avė.

Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIU8 '
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

JDHN PAKEL & CD.

i.

18-ojo

už

M. YUSZKA

2452 WEST 69th STREET

GENERALIAI KONTRAKTORIAI
SS4B.00 T. 9. B.
| Ueal Estate Ir visokia apdrauda
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai |
ateik pas r..us Ir persitikrink, kad
«*rrlus 4489 So. Falrfleld
pas mus rasite geriausios rųilae au- j
tomoblllus ui žarnų kalnų.
Taipgi turime Įvairių (vairiausių
vartotų karų už labai mažų kalnų.
Generalini Kontraktoriai
BRIGHTON MOTOR SALES
Real Estate
INC.
K Vateoraa,
Telefonas Lafayette MM

ir mtų nesutikimų. Pranešta, kad

gruo- pradeda skilti jų Isuidras vei

Ainalgamated kimas

d.,

12

bus

6 kamb. plytų bung. Kainavo 89,000. Geras 3 karų gar. aptvertas
tuvė. Naujas atakas.
GENERALI8 KONTRAKTORIUS
CHICAGO frontas, mteg. porėtus. Balansas per
Statau namui kaip muro taip Ir 8884 So. LEAVITT ST.
(6,700 geromis išlygomis. 6310 No.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Linder avė. Palisade 9726.
Kainos prlelnamlausios.

SALES

sanitariška,

nesučiupinėjaima

Savlnlnk&a
Del geriausios rųšies

Budavojam naujas namus,
- dirbam cemento darbas - fun' ' .......... )
.
-* damentus saidvokus, taipgi
AUTOMOBILIAI muro darbus> iS medini9 Pa
darom mūrinius, apmurinam

susipažinti su musų duona.

Jus jų pamėgsite ir su ja

Namų Statymo

4844 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1888

NAUJU BUDU KEPAMA

kiniam popiery.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

r

, Ten buvęs.

Wm. J. Kareiva

GREEM VALLET
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

J

LIETUVOJE

R. Girčius
J. Linkevičius
M. Žalaitė
A. Šimkevičius
Simano Daukanto Spulkai
Paulina Šlickienė
Juozapas Žalimas
Alfonsas Šliavas
Agota Jankauskienė (3)
Barb. Tamošaitienė
Antanas Peldžius (2)
E. Lecaitė
B. Staškevičienė (2)
D. Knnickienė
E. Trakinaitė
Jonas Dedinskas
Magd. Adomaitienė
K. Rogersas
L. Niedvaras
PINIGŲ

dužio

M. ZIZAS

x Kalėdos jau netoli. Kas

Gryna ruginė duona.

I

P-nas W.
J. Kareiva, gyv. 4644 S. Pauiįna gų.., <jabar labai “busy”.
Jisai užiaiko
“wholesale”
Sviežhj kįallgįnįų> sviesto ir
sarjų. Kadangi jo biznis reikalauja užpirkti iš anksto
daug produktų, tai jis ir bu
vo tų padaręs. O kadangi
šiais prastais metais tokie
produktai nekilo, o dar po
truputį puolė, tai patyręs
biznierius p. Kareiva supralo, kų reikia daryti. Jis suprato, kad reikia dabar tenkintis mažesniu pelnu ir pasiskubino parduoti “stakų”,
i j*
v
i
i
kadir su mažu pelnu, o kar. .
,
,
m . .
tais net su nuostoliais. Tokiu
.
----K
Town of Lake. —

Savo senųjį stakų p. Karei
va išpardavė pereitų savaitę.
Dabar supirko daug naujų
produktų ir už žemiausias
kainas. Pripirko šviežių kiau
šinių, sviesto ir sūrių ir par
duoda daug pigiau, negu kiti.
Daugelis apie tai jau žino ir
nauduojasi jo žemomis kai
nomis. Todėl p. Kareiva da
bar ir yra “busy”. Bet jis
yra darbštus ir pagatavas ir
naujiems kostomeriams patar
nauti.
P-nas Kareiva pristato savo
produktus lietuvių šv. Kry
žiaus ligoninei, šv. Kazimie
ro seserų vienuolynui ir turi
žymių amerikoniškų įstaigų
savo kostomerių eilėse.
P-nas Kareiva uoliai prisi
deda prie Bažnyčios, Tautos
ir Labdarybės darbų ir jis yra remtinas biznierius. Reika
le jį pašaukit Boulevard 1389.

Kazimiero

Krank

dis. planų rolių,
Namų Statymo Kontraktorins
rekordų Ir t. t.
Taisau laikrodžius Statau Įvairiausius namus prieinama
Mat, ateinantiems metams vi- L.
kaina.
’
. . sionus dienomis siųs pinigų
ir^inuslkos Instru
Moliavojimo Kontraktorins
mentus.
sųe kūopos
vadovybę
paėmė
į
1
<<
t\
>»
•
r
.
* r
‘.per Draugų saviškiams — 2650 West 63rd St. Ohic&go. 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Mes mollavojtme, dekoruojame ir
savo rankas vienos mergai-'
Telefonas Hemlock 6518
Telefonas HEMLOCK 8 ISO
ISpoperluojame
visokius
namus.
tės. Tai istorinis 5 kuopoje
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Phone Virginia 2054
įvykis, kadi mergaitės visus Ona Vilkickienė iš Žagarės
bas garantuotas.
JOSEPH VILIMA8

“Drangų”

A. Brazauskis
M. Sungailienė
M. Mikalauskas
M. Bronzienė
Pr. Lapinskis
M. Mikalauskis
C. Morazienė
A. Kaminskas
M. Mikalauskas
C. Matulaitis
J. Markevičienė
B. Kodis
E. Kiškunienė
E. M. Brown
J. Dedinskas
R. Baliauskas
T. Vasiliauskienf
B. Petkienė

TUS.

tais,

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Suraikyta ir suvyniota vaš
GAVO

PAPIGINO SAVO PRODUK

bildu jo kostomeriai tuo la
bai gerai pasinaudojo.

dėmesio priimant naujus na- i X ^asar^° 8
Gimimo' P.
!priduoti į “Draugo” ofisų.
rius į kuopų. Vyčiai labai bu- A ParaP- sa^ėj, Marųuette
į 2334 So. Oakley Avė. Kas ras,
vo dėkingi savo dvasios vado ' ^ar^e šaukiama 8-ji Liet.
itas gaus radybų dovanų.
Kat. Vakarinių . Valstybių
atsilankymu.
Konferencija-. Visos draugijos
-.3« .
.
Apsvarsčius kuopos bėga prašomos iš anksto rinkti ne
Andrellunas
muosius reikalus, sekė nau mažiau kaipo penkis atstovus. Savininkas R. Ullilkiu
visokių
it*Mnlų ' tr sldajos valdybos rinkimai. Čia ' Konferencijos programa bus
oftolų Balktų. vė
tai jau ištikro įvyko mūsų |vflian pakibta.
liausios mados ra
kuopoje

1930

Ketvirtadienis, G r. 11,

Thomas Higgins
PLU5.BEIUS

Turiu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai
8818 80. OAKLET AVĖ.
Telef. Canal 9419

4*11: IKIEVVICZ&(g-?

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namug ir sequs priima į m&inns.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

