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Katalikai paaaullonya tart kilnų nX- 
davinl. — (neiti J ielirtynaa lr } vi
suomenę Kristau* mokslą, atnaujinti 
Įmonių dvasią. J t saus Širdies vleipa- 
tavlmas milijonų llrdyse — tai musų 
ulduotla “Draugas” padis Jums tą 
apaituiavlmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugą."
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'Drangas,” 2334 So. Oakfcy Avenue
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300 ŽMONIŲ ŽUVĘ GUATEMALA 
RESPUBLIKOJ

Varšavoj, Lvove Riaušės, 
Areštavimai

RYTŲ “RESPUBLIKOS” ATSISAKO
KLAUSYTI MASKVOS VALDŽIOS

300 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
GUATEMALOJ

GUATEMALA CITY, lap
kr. 5. — Santa Maria ugnc- 
kjalnis baisiai veržias. Iš kal
no žiočių lekia pelenai ir trv- 
ška lava. Aplinkui jau dideli 
plotai užlieti.

Daugybė dailių ūkių lavos 
užlieta. Iš aplinkinių sodybų 
žmonės nešinasi i atokias vie
tas.

Quezaltenango miestely pa
liauba. Gyventojai pasirengę 
bėgti. Šis miestelis turi apie 
3,0)0 gyventojų.

Santa Maria ugnekalnis y- 
ra Kordileruose, arti Pacifi- 
ko pakraščių. Ugnekalnis yra 
12,3‘K) pėdų aukštas. Jis ėmė

RYTŲ RESPUBLIKOS 
PRIEŠ MASKVOS 

VALDŽIĄ

MASKVA, lapkr. 5. — Tu
rkestano ir kitos respublikos, 
ligšiol prigulėjusios Sovietų 
Unijai, ty. Maskvos valdžios 
žinybai, pagaliau atsidžiaugė 
bolševistine tvarka. Tenai pra
sidėjo abelnas veikimas atsi
mesti nuo Rusijos ir atsikra
tyti Maskvos valdžios impe
rialistinės globos.

VOKIETIJOJ RIAUŠES, 
KELI NUŽUDYTA

BERLYNAS, lapkr. 4. — 
Vakar čia ir kituose miestuo
se komunistai sukėlė demon- 

yeikti 1902 m. po smarkaus stracijas, įr riaušes. Keletas
žemės drebėjimo.

SVETIMŲ ŠALIŲ ATSTO- j 
VAI HARBINE KON

FERENCIJOJE

DARBINAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 4. — Vietos svetimų ša
lių konsuliai šiandie turi ko
nferenciją. Bus sutarta, kokių 
priemonių imtis, jei kartais

*’■ ’ «... rr— . «... ■ *
“Drangas” atstovauja organlsnotą

katalikų mlntj. remia nuoilrdilal ka- 
tai 1 klikas draugijas, sąjungas, pam
plius Ir lietuvių kolonljaa “Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama tr 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellikt jausmai.
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PHILADELPHIA MIESTAS VALOMAS CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŠIANDIE TEISĖJŲ 

RINKIMAI
ŠAULIŲ ŠVENTE DEL LENKIŠKŲ PA

MALDŲ
, Dotnuva. Šių metų spalių 

Cook apskrity, taigi ir Chi- f) d vktinis SauHų Bflryg Ukmergės bažnyčioje vis 
eagoj, šiandie įvyksta teisėjų savo vėliavos įteikimo šve- 'dar nesimažina lenkizmas. E- 
rinkimai. Be to, piliečiams Jutę. šauliai organizuotai da- .vangelija skaitoma kas sekma- 

(balsuoti patiekiama visa eilė lyvavo bažnytinėse pamaldose, dienį, gegužinės pamaldos, ra- 
įbonų laidų įvairiems gerini-’iš kur vyko į kapnjes pasime- užančius, laikomos kuo iškilmi
niams ir reikalams.

• v •
Philadelphia miesto policija kraujj 

na visokias konfiskuotas neteisotai n< 
sas, daugiausia žmones išnaudoti.

»' — v
*j. krūvas ir degi- 
udojąmas prietai-

LENKIJOJ RIAUŠES, 
AREŠTAI

SAKO, Ę 
RADĘS 
ŠVIĖSj

DISONAS NEIŠ-
EliEKTRINES

U LEMPUTES

Uždarytos rūbų valymo 
jstaigos

Chicagoj uždaryta visos —

VARŠAVA, lapkr. 4. — Ša
lę šio miesto policija puolė 
skaitlingą lenkų socialistų su
sirinkimą. Socialistams susi
rinkti valdžia davė leidimą. 
Bet kada jie pradėjo kalbėti 
apie seimo atidarymo nuoti- 
kius, įsimaišė policijos inspe
ktorius. Kilo riaušės ir kova 
su policija. Sužeista virš 80 
asmenų,’ inėmus 6 policinin
kus ir 4 socialistus eeimo na-e
rius.

Socialistų laikraštis “Robo-asmenų žuvo, daug areštuota.
Pasirodo, kad komunistai tnik” kelis kartus konfiskuo- 

dažniausia patys nežino, ko 
jie demonstruoja, kas visados 
baigias kruvinomis riaušėmis.

PERDAUG KALBAMA 
APIE TAIKĄ

ROMA, lapkr. 4. — Į su- 
bolševikų kariuomenė pultų šį žeistuosius karo veteranus mi- j 
miestų. Reikalingas svetimša-; nisteris pirmininkas Mussoli-j Šiandie Varšavoj 
liams apsiginklavimas.

KINIEČIAI ATSIĖMĘ 
FUČIN

ngiausiai.
Parapija grynai lietuviška.

- ...... Mieste, tiesa yra, bet jų jauteikia šauliams iškilminga» » ,. .. . . , v----------- . t. • v • ypae šiandie visai nebezymu
Su keliais jaunikiais užsiė- priesaikų. Pnes priesaikų kun. tiR laiRogi lenkaį Sovinistai>

muši plėšimais Josephine Do- Ruokis pasako giliai pa- _  ištautėję. Visi moka gra-
bseber, 19 metų, teismo nu- triotiškų momentui pritaikin- £jausjaį lietuViškai. 
bausta kalėjimu nuo 1 metų tų kalbų, kurioje nurodo tik- viga

rojo religija paremto patno- Rad jftu laiRag b_tų knRų R

PLĖŠIKĖ NUBAUSTA

lsti ir uždėti vainikus.

Čia pat kun. J. Ruokis su-

, tizmo reikšmę, ragina Šaulius 
eiti kartu su reguliaria ka
riuomene, dirbti išvien su kra
šte esamomis kultūrinėmis or
ganizacijomis ir reiškia vi,

gins 
suLONDOKAS (por p«St«). mo istai«os ir -’’500 or8mi- Tėvynės laisvę, kovodami 

- “Thomft, Edison neišrado zno1’! darbminlnj neteko dar- iSTirHniais prieSaia jr viduji. 
elektrinės ! šviesai lemputės, j a0‘ *u't" niais tamsos “žygdarbiais.”elektrines šviesai lemputes, i ‘ \ .

Šię lemput; išrado Sir .Joseph! s^an<:’a* vežėjų. 
Kitam Sva.. dešimts mėnc! Tų įstaigų savini

iš bažnyčios pašalinti, tačiau 
jų prašymas neišklausytas.

Be reikalo laukiama pana
šių triukšmų, kaip jau yra į- 
vykę kitose parapijose. “R.”

TARDIEU SUDARĖ NAU
JĄ KABINETĄ

p, savininkai išspre ?nStip“ I PABY2I»S, lapkr. 4. -
• ndė tuo būdu sugriauti savo "J™1* iškilmingai. bučiuojama Andre Tardieu, buvusis karo

šių anksčū u Edisono.” !darbinįnk^ Lia *r ignaikinti ŠV’ EvangeIi^a ir Kryžius. P° laiku aukštasis knmisionierius
Toki pareižkimą paskelbė' iSkilusiu8 . j raketnin- lteiWama .būnui Sauhų vė\ Amerikos J. Valstybėse, pa-

Sir Josei sflųus^Kennethi kurie hava su atatinkamomis kalbo-' galiau gudarė naują miniate.
Siran po {Vykusią Amerikoje! 1 » mis. rių kabinetų. Jis pats be mi-
Edisono phgprb&i sukaktuvių ‘ ‘ ‘ Jk ‘ I Vėl visi organizuotai grįžta nįsterio pirmininko vietos vzminėjimO^-- ...... į banko sale, kur stiprinosi “ ^“nių reikalu

Anglijos elektros įstaigų i- ram* °ma M ° ‘ °Va' . pietumis. Pietų laike pasaky- ministerių. Briand yra užsie-
nžinieriai buvo kviesti į Ame
rikos iškilmes, bet jie nevy
ko. Praeitais metais jie minė-

ta daug gražių reikšmingų ka- njlj ministerių. Kabinetan ne- 
lbų. Visose kalbose biivo ak- jneina neį vįenas radikalas so-Kiaušiniai pabrango

Chicagoj kiaušiniams kaina'centuojama vienybė su viso-' cialistas. 
jo Sir Joseph’o to išradimo kįla kasdien. Vartotojai šian-Į mis krašte esamomis pajėgo- 
50 metų sukaktuves. , die moka 60c. ligi 75 centų mis: Kariuomene, kultflrinė-

Pasirodo, Edisonas galėjo' vienam tuzinui. Esą perma- mis katalikiškomis organizaci-

tas. Kituose miestuose kelių 
laikraščių laidos taipat kon
fiskuotos.

Lvove įvyko komunistų su
socialistais riaušės. Daug ko- išradimų tik pagerinti 
munistų sužeista. Paskiau ten
pat policija išvaikė priešval- 
diškų komunistų susirinkimą.
Keletas areštuota.

NELAIMES SU OR
LAIVIAIS

INDIANAPOLIS, Ind., la

ATSISTATYDINO PA
SIUNTINYS

jomis ir kultūros skleidėjais 
— liaudies mokytojais. Čia 

Dawes j Washingtoną ' pat dalyvavęs Ukmergės mo- 
Gen. Ch. Dawes, ambasado- v inspektorius Dlugaus- paskelbė, kad atsistatydino

rius Britanijai, vakar išvyko: aS ^81 min^ai ^asi"a ae’tjMaoMurray, J. Valstybių pa- 
į AYashingtoną. Ateinantį pe-'t™ dy\ mokytoJanis^ ^rbh, siuntinys Kinijai. .

žai kiaušinių.
AVASHINGTON, lapkr. 4. 

Valstybės departamentas

rsavoj atidaro-1 ' „ t uasmngionų. Aietnanų pe- . . .
senato posėdi.. Pkr- 4' “ ;Mars HlU or,am,J, nktadienį iš Xew Yorko jiS.ganln’ S’JangoJe ir Mtf,n

* | . _ •, _ • j v •_ j _ ______  1 * nooo Areromnoni inon■ni kalbėdamas pareiškė, kad,mas seimo ____ r____  v
'šiandie taikininkai visam pa-įLaukiami nauji įvykiai. Gal nusilei žiant si. užo pa yyjęg į Angliją.
saidv perdaug kalba apie tai- maršalas Pilsudskį ir vėl jsi-,^ln^s °rtai'ls- uvu vairimn 

maišvs * '• kas Charles Vermilya.

DARBINAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 5. — Čia patvirtinta ži
nia, kad bolševikų kariuome
nė paėmusi miestą Fučin, Ma- 
ndžiūrijoj. Bet kiniečiai mies
tų atsiėmę ir atnaujinę susi
siekimus su Darbinu.

ką. Tuotarpu pasaulio , valsty
bės nei nemano nusiginkluoti. 
Taigi, kalbos apie taiką yra 
tuščios kalbos. Italija visados 
pasirengusi karan — sakė Mu- 
ssolini. '

AFGANISTANO SOSTO 
PASISAVINTOJAS SU

ŠAUDYTAS

Automobilhij lavonas

MANDŽIŪRIJOJ AREŠ
TUOJAMI KOMUNISTAI

KOMUNISTAI PUOLĖ UN
GARŲ PASIUNTINYBĘ

PESHAAVAR, Indija, lapkr. 
4. — Iš Afganistano sostinės

BERLYNAS, lapkr. 4. —
Apie šimtas komunistų užpuo- nH,n»>sių išbuvo emiru. 

lė čia Ungarijos pasiuntiny
bę. Daug langų išdaužyta ak-DARBINAS, lapkr. 5. —

Militarinė kiniečių policija ’menimis, kol policija užpuoli- 
daugiau komunistų suėųiė iš-'ku8 išvaikė, komunistai tuo

nese organizacijose 
Gaila tiktai, kad vietinis 

•dvarininkas lenkas Jacunskas
savo pusiau rusiškai — len-

MAŽAS KELIAUNINKŲ 
SKAIČIUS

m- „r < • - NEW YORK, lapkr. 4. —
4. — Transporto vairi- ^I8.,'22 W" AU8tm ave‘au'.kiška kalba užgaulingai piršo šeštadienį iš čia į Europą iš- 
Ln , Q7 tomobdiuj rastas lavonas. Pa-, lenkiškų šovinizmų ir pareiš-

s enswort , / nu, sn girodė> kfld tfli p Marrandi . neapykantą kunjgams. Ki- . ............ ........... .....
no, 32 m., nušautas ir palik-’tas kalbėtojas Ukmergės dar-' g^ skaičiaus nebūta 
tas. Policija nori patirti jo bo inspektorius Jonas Česnaj
nvažkiii f i____ - • v n . f tt- _ x i

MOUNT CLEMENS, Mielu, 
lapkr. 4. 
ninkas
vienu jaunu mokiniu žuvo nu
kritus orlaiviui iŠ 1,000 pėdų 
nukrito vienam ūky. praėitj.

plaukė garlaivis Leviathan su 
184 keliauninkais. Tokio ma-

Tjr , , • GOVE, Kas., lapkr. 4. —Kalnu praneša, kad tenai su- ,T . . . , r,, \v . , ... i Vairininkas Ch. Peterson sušaudytas sosto pasisavintojas Į , . .
Bacba Sakao, kurs apie 10 ni°.

1 aukštumos.
žuvo, kada orlaivis

Kada šiandieninio emiro 
Nadir chano kariuomenė ūžė-/ 
mė eostinę, Sakao nužudė ke
lioliką įžymiųjų asmenų ir su!'

BENNETSVILLE, S. C., 
lapkr. 4. — Skrindąs orlaivis 
smogė į automobilių. Žuvo bu
vusi automobiliuj 3 metų me-

ilgai Rytinio geležinkelio. Tie hūdu nori “palengvinti” sa-1 Salininkų būriu pabėgo į Kit‘, vajkai ir mo*
komunistai aplinkinius gyven- ^skįains, kurių daug laikoma linus, bet greitai suimtas.. l”na ' A’ Breeden su'
tojus puola ir bolševikų ka- Ungarijos kalėjimuose, 
riuomenei tarnauja kaipo žva- 
lgai DAUGIAU KALĖJIMŲ

Su juom kartu sušaudyta ir 
11 jo šalininkų.

I žeista.

TARNAUTOJAI NEPA
TENKINTI MINISTERIŲ

AVASHINGTON, lapkr. 5. 
- Generalis Amerikos J. Va-

APKRAUSTE ŠILKO 
DIRBTUVĘ

KARŠČIAI YVASHING- 
TONE

PARYŽIUS, lapkr. 5. — lstybių prokuroras Mitchell 
Telefonų, telegrafų ir paštų kalbėdamas per radio nurodė
tarnautojai labai nepatenkin- naujų kalėjimų reikalingumą.

AVASHINGTON, lapkr. 3. 
— Vakar čia buvo nepapras
tas karštis. Popiety buvo 81 
laipsnis šilumos.

ti, kad tų susisiekimų minis- Jis sakė, kad šiandieniniai ka
teriu išnaujo paskirtas Ger- Įėjimai perdaug kupini. Dėlto' 
main Martin. Tarnautojai grą kaliniai dažnai ir kelia maiS- 45,000 dol. Panaktinis atras-

AVILKES-BARRE, Pa., la
pkr. 5. — Penki plėšikai nak
čia įsilaužė į Empire Šilk___________
Tbroiving Co. dirbtuvę. Pa-J CLEVELAND, O., lapkr. 4. 
grobta 4.1 ritinys šilko vertės*— Mirė organizuotų geležin-

sina streiku. tus. tas suristas.
-Jkellečių 

Lee.
įžymus vadas AV. G.

skaudžiai užgauliojo Liet. Kat.
Jaunimo “Pavasario” S-gų 
ir reikalavo kunigus pašalinti

STOCK ERAU, Austrija, la
pkr. 4. — Vietos viena dirb- 

nų dolerių atsiėjęs butas. Va- Šitos kalbos drumstė gražią tuvė uždaryta, kada 600 dar- 
kare vaidinta opera “Aida.” pauliškų nuotaiką. “R.

Chicago Civic Opera
Vakar atidaryta Cbicago'iS viešojo kultūrinio gyveni- 

Civic. Operos naujas 20 milio-|mo ’r užsidaryti bažnyčioje

Automobilių aukos

806 asmenys žuvo šįmet nuo 
automobilių ligi lapkričio 4 d. 
Cook apskrity.

APDENGS RINKAS

Kauno miesto valdyba pasi
ryžusi Kauno rinką apdengti.

Patikrinama bankos 
padėtis

Valstybinis auditorius Nei-i 
son laikinai uždarė City State 
banką, 130 North AA’ells gat. 
Bankos padėtis bus patikrin
ta.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakoma saulėta 
diena; temperatūra kįla.

PAŠALINTA 600 DAR
BININKŲ

bininkų pareiškė, kad jie ne
dirbsią su trimis fašistais. Di
rbtuvę saugoja kareiviai.

LISBONA, lapkr. 4. — Iš
kilmingai palaidotas miręs bu-

Medžiagą apdengti išnaudos. Portugalijos preziden-
iš cepelino angaro. Tą med- tas Antonio Jose Almeda.
žiagą p. Šalmukas sutiko pa
rduoti miesto valdybai. “R.” PLATINKITE "DRAUOA’

LENKAI ŠAUDO PINIGŲ KURSAS

Iš Trakų apskrities gauta1 
žinia, kad spalių 8 dienų len
kai nei iš šio nei iš to pradė
jo šaudyti į Daugirdišlrių mi
škų. Del ko jie tų miškų ap
šaudė — ištirti nepavyko. ‘R.’

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. eteri. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22

Vokietijos 100 markių 23.A
/
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Melną kasdien. Uakyrua sskraadlanlaa

PRENUMERATOS KAINA: Metama — P»-
Mt Matų — 88.58. Trinu Mėneslama — 83.09, Vienam 
Mtaealnl — T5e Europoje — Metama |T.M. Pnaet Ma- 
tų — 84.66, Kopija Aka

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrą* 
■aa, Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlatundlama tam 
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ReCaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vaL 
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DIENOS KLAUSIMAI
DEL TEISĖJŲ RINKIMO.

X

mus, neleido daryti centro suvažiavimų, at-i 
Saukė sųjungos ekonominiam veikimui kre-' 
ditug etc. Kad uždavus ūkininkų sujungsi 
galutinų smūgi, tautininkų vyriausybė val
džios lėšomis kūrė naujų sųjungų, kurių 
pavadino “ūkininkų vienybė”. Pats Prezi
dentas savo laiku važinėjo po Lietuvų, kad 
teikus “moralę” paramų naujai “uk. vie
nybei”.

Kiek žinoma, Ūkininkų Sųjunga Vei
kė plačiu užsimojimu. Ji ir užsieny sau 
kreditų buvo išsidirbusi. Bet kai tautininkų 
vyriausyliė pasiryžo jų nubankrūtyti, žinoma, 
ir prie didžiausių pastangų sųjungos vadams 
nebuvo galima jos išlaikyti, Jokia ekonomi
nė, ar finansinė organizacija be kredito ir 
paskolų negali plačiau operuoti. Tų 
žinojo tautininkai, dėl to nesunku jiems buvo 
šių naudingų ekonominę organizacijų pas
maugti su didelę kraštui ir tūkstančiams ūki
ninkų skriauda.

Tautininkai galėjo traukt atsakomybėn 
atskirus ūkininkų sąjungos vadus, juos sulig 
savo nusimanymo bausti, bet nereikėjo kliu
dyti pačios organizacijos, kurių- pasmaugda
mi meškos patarnavimų Lietuvai suteikė.

Šiandien Chicagoje yra renkami teisėjai. 
Nors šie rinkimai ne daug visuomenėje dė
mesio tesukėlė, tačiau jie- yra svarbūs. Kas 
gali ginčyti, kad nesvarbu teismų suoluo
se turėti teisingus, patyrusius ir kompeten- 
tiškus teisėjus.

Nors kandidatus į teisėjus stato parti
jos, bet teisėjai nepriėalo būti partyvus 
žmonės. Del to, mes nei vienos ypatingai 
partijos kandidatų nerekomenduosime. Bal
suokime už tuos, kurie, mūsų nusimanymu, 
yra tinkamiausi.

Kaip žinoma, demokratai ir republiko- 
nai (Deneen’o grupės) bendrų savo kandi
datų sųrašų sudarė. Atsirado politikų, ku
rie tam pasipriešino ir savo atskirų sųra
šų sudarė. Bet, mums rodos, kad tuo ne rei
kėjo piktintis, o tik pagirti, kad dvi dide
lės partijos galėjo sutikti bendrai sustatyti 
kandidatų sųrašų, kuriaijie ^figūruoja pa

tyrę ir pilniausia ftai aūk'štai vietai kvali
fikuoti žmonės. ?•

SOCIALISTAS PRIEŠ SOCIALISTUS.

UK. SĄJUNGAI BANKRUTAVUS.

Per keletu dienų Kaune ėjo taip vadi
nama lašinių byla. Dabar sužinoma, kad ta 
byla baigėsi tuo, kad du žmonės atrasta 
kaltais ir Ūkininkų Sąjungai paskelbta ban
krotas, nes ji turėjusi $240,000 skolos.

Mes nenorime įtarti Lietuvos karo teis
mo neteisingume. Bet yra momentų, kad 
gyvenimo sąlygos to teismo nepartiniam ir 
teisingam sprendimui yra nepalankios. Šių 
nepalankumo žymių buvo ir šiame atsitiki
me t. y. svarstant ūkininkų sųjungos bylų.

Nėra paslaptis, kad tautininkų vyriau* 
sybė darė didžiausias pastangas sunaikinti 
ūkininkų sųjungų. Persekiojo jos vadus, kiek 
tik galėjo, sųjungos veikimui daro įvairiau
sias kliūtis, jos skyriams draudė susirinki-

VI. Balnienis.

DONE.
■(Romano fragmentas).■

(Tąsa)
— Paradoksiniai kalbėti nemoku, pa

negirika save apibudinti ir-gi nemanau. 
Nors iš laisvų, bet smulkių žemininkų ki
lęs. dūminėj lūšnelėj užaugęs, varguos 
ir nedakliuos matūra gavęs, ne kų geres- 
niose apystovose ketverius metus univer
sitete studijavus ir įvairių luomų būklę 
pažinus, graudu’ man daros, prisiminus 
didikų taip spaudžiamus ir išnaudojamus 
Valstiečius. Mūsų liaudis — tai nesugedu- 
sios, visokia juozafizmo ar tam panašia 
dvasia nepersi sunkęs sveikiuusias tautos 
tyras, kuri visi luomai privalėtų gerbti, 
vertinti ir mylėti. Nesu koks tai sočia,ės 
tvarkos ardytojas bei naujų idėjų skiepi- 
tojas, bet vyliuos, kad netolimoj ateity, 
išėjus iš valstiečių tarpo daugiau moky
mų ir apsišvietusių vyrų, išnaudojimo bei 

’iespaudos retežiai sutruks, o musų vals

I
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LIGONINĖS PAŠVENTINI
MO SUKAKTUVĖS.

Džiaugiasi Šv. Kryžiaus lie
tuvių ligoninė, džiaugiasi Lie
tuvių visuomenė, nes šiandien 
minime garbingų dienų, tai 
ligoninės pašventinimo dienų.

Antrudienis, Lupki.. 5, li>29

I kiai pažangiuoti. Suomių spau- tais pastebimas “laimės įnė- 
Ida apie tų betvarkę pradėjo gintojų” didėjimas, 
i dažniau ir daugiau rašyti. Į

ra*. Dabar jai ir antras aukš- Kai kurie ‘“kraščiai net ėmė "DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI-
įtarti policijų apsileidime. 

Pagaliau laikraščio Huvfud
Stadsbladet atstovas apsilan-'
kė pas Gelsingforso policijos!

• , , . . viršininkų gen. Bruno Jalan-giau lovų, nes nebuvo vietos , * ”
. . , , der ir jo klausė piktadarybiųsergantiems. Tikimės, kad ... J ... .J J t

tas atidarytas ligoniams. Kas
dien ligonių yra nuo GO iki 
65. Juu keletu kartų pasitai
kė, kad reikėjo ieškoti dau-

6IUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Pereitais metais, lapkričio 4 pilnai veikti.
dienų, Šv. Kryžiaus lietuvių

greitu laiku ligoninė galės ADVOKATAIplitimo priežasties. f
Gen. Jalander be jokio

dviejojimo atsakė, kad to vi
sa svarbiausioji priežastis, tai 
nelaimingoji svaigalų proiiibi- 
cija.

JOHN B. BORDEN
(John B^dzlunas Borden)

. . . .......................ADVOKATAS
mkahng,, neatsižiūrint , ta. Į Anot jo> uk įvesta w * Rffi

* ( J ejiiuę, au 4 ar a uolinį.. 1 prohibicija, tuojaus pašte-■. BMtotofc *737

Šv. Kryžiaus lietuvių ligo-
ligoninė su didelė iškilme bu- nįnė suteikia patarnavimų vi
vo pašventinta. Tai padarė Jo
Eminencija
delein.

ardinolas Mun-
siems, kurie yra patarnavimo

Nuo seniau jau buvo, pagei- įstaiga priima visus ligonius, b8tu -alips negerbi
daujama, kad katalikiškoji.neturinčius limpančių ir pro-* . . , '_ ,.mas ir to pasekmėje eme plis
lietuvių visuomenė pastatytų to ligų. Jos tikslas yra pa- ,. D. . ,. , , v , •, . . . ti piktadarybes. Priviso galy-.paminklų šiame nueste, ku-;tarnauti ir pavargėliams ir,. , - , . , . <L. ...... 10 fc-^s svaigalų smugelnmkų ir
name daugiausia lietuvių, y- tiems, kurie vra geresnėse sų-' . , , ...._ . , . i 7 pirklių. Pritruko kalėjimuosera. Po gerai apgalvoti svars-1 lygose, suteikiant pagalbos
tymų buvo nutarta, kad tas visiems, kurie ateina ir vis 
paminklas būtų didelis ligon- 
butis, kuriame būtų prižiūri
mi ligoniai Šv. Kazimiero Se
serų. Prieš pastatysiant buvo

vietų ir imta daug naujų ka-
lėjimų statyti.

tai didesnei Dievo garbei ir
žmonių labui. , . . , . .'po pastarojo karo kaip visur 

Mūsų ligoninė yra sujung-i t(dp k Su,nijoj
ta su Loyola Universiteto Me

Anot policijos viršininko,

2151 W. 22 St. 8 iki 9 vak.

Telephoae Roosevelt 0090

8 Iki O ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS

Savo laiku Pilsudskis, dabartinis Lenki
jos diktatorius, buvo vienas iš pačių veik
liausiųjų socialistų. Bet kai jam 
pavyko lenkų kariuomenes pagal 
ba užvaldyti Lenkiją, jisai atsisuko ir prieš 
savo vakaryščius draugus socialistus, įsako 
policijai jiems galvas daužyti.

Pastarieji įvykiai Lenkijos seime ir riau
šės Varšuvos gatvėse, rodo, kad buvęs socia
listas Pilsudskis nori ne tik socialistus Len
kijoj išnaikinti, bet visiškai parlamentariz
mo nusikratyti. Jisai, matomai eina ex-socia- 
listo Mus*solini, komunisto Lenino ir kitų pa
našių typų pėdomis.

Iš to reikia padaryti tokių 
išvadų: Pilsudskiams ir kitimes panašios rų
šies socialistams socializmas yra geras tol, 
kol sugriauna kur nors kokia nors esama 
tvarkų ir kol patys valstybės priešaky neat- 
sistoja. O kai savo tikslo atsiekia, socializmų 
į šalį meta, kaipo kvailų ir nereikalingų da
lykų.

RefSkia, socializmas tinka tik destrukty
viam darbai dirbti.

kilę daug betvarkės, autori 
dieinos Mokykla, kurį iSron- l(etų negerbim0. At5irado 

..... ,ka ekspertus: gydytojus, chi-i.moniu> kurie pra(i-jo kalUnt. 
tarunas. Jis rūpinosi, kad tas rurgus ir slauges, ši ligoninė isvaigiuosius gerimus. Bnai. 
sumanymas įvyktų.

gautas pilnas Jo Eminenci
jos Kardinolo Mundelein pri-

aigiuosius gėrimus
gali užtikrinti geriausių pa- lkinti svaigaluS; sakė jie> 
tarnavimų visuose atsitikimuo iSnyksianti ir betvarkė, 

lime šiandien pasidžiaugti iš'se. Ligoninė nori suteikti ge- Ka(, i5naikinti svaigalus, rei 
šros įstaigos pasisekimų. Šv. Iriausių patarnavimų nevienu ln6.
Kryžiaus lietuvių ligoninė bu- tik ligoniams, bet ir gydyto-, toįlo6 įvesti prohit)icija.
vo atidaryta ligoniams gruo- jains, duodant jiems techni- I vboj s>,y griežtaį u2draw
džio 19, 19-28. Nuo.to laiko iki kinų, medikai, ir chirurgiškų gamintjj parduoti ir var
šiandien priimta tūkstantis'pagalbų, kad. išvengtų ir kad «,Vaigalu«
septyni šimtai ir šešiasde-i sėkmingai galėtų gydyti įvai- 
šimts devyni ligoniai. Du šim-Irias ligas, suteikdama jiems . 
tai keturiasdešimta kūdikėlių į progos vartoti visus moderniš- 
prauėjo savo žemės gyveni-(kus ligoninės įtaisymus, 
mų ir visi sveiki ir laimingi1 15 gįų paaiškinimų kiekvie- 
auga. Penkiasdešimts keturi į nas gaiį „adyti gražių Šv.!

Kadangi Dievas laimino, ga

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. SeredMtis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 
Advokatas 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Tolei. Baulerard 2809 

RESIDENCIJA: 
8515 So. Rocltwell Street 

Telef. Republlc 9728
Nebeužilgo tas ir įvesta 

ir laukta šaly pagerėjimo. BetĮ ==_
vietoj to, štai kokios padėties i UflITPUIIC
susilaukta, taip kad nebesu- i Jb Ii WAII uIlUu
siejama kalėjimų statyti. Jei;

.... . , . . , , • gražių į pro]iibicija ir tolesniai bus!
parinkti gydytojai sudaro Gy-į Kryžiaus lietuvių ligoninės'. . . ... .„, , ,. • ipalaikonia, didžiuma suomių!
dytojų Stabų. Vien tik is ateiti. Kur Dievo palaima yra,. vh.s girtuok|iais ir jų 2ymir, Į 

ten yra viskas tvarkoje.Valstybės akreduotų Mediką 
lių Mokyklų daktarai yra pri-, 
imami į štabų. Trisdešimts | 
penki daktarai priklauso prie i 
Lankančiųjų Štabo.

ADVOKATAS.
52 East 107th Street

Kampu Michigan Avė. >.- 
Tel. Pullman 5950 Ir 6277

K. S.

Šv. Kryžiaus Lietuvių ligo-
!nin:s Rėmėjų Sųjunga veik

'ji. dalis be laiko nukeliaus Ji 
i kapus nuo nuodingųjų svai-' 
galų vartojimo.

Suomijos seime tečiaus at-'

Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Ne vien lietuviai randa šio-, liai darbuojasi. Jau keletu stovų didžiuma stovi uz pro- TeUphone Centrai <926

Lenkijos valdžia kitiems metems numato> įtaigoje patarnavimų, bet^artų buvo surengusio? 'hibicijų. Kaip ilgai atstovų
2934 milijonus su viršum išlaidų kurių tarpe įir daugelis svetimtaučių. Per-!l‘Bunco Party” su geromis neįvyks atmainų taip •
— .   . ’ - t:—o——i—. **.:—x: : ilgai Suomija viens sunkiųjų837 milijonai skiriama karo ministerijai, reiš-j žiurėjūs Ligonių Sųrašų, ga- sėkmėmis. Ateinantį mėnesį.
kia kone trečdalis visų išlaidų, tuo tarpu kai .liina patėmyti labai daug in-Jai yra gruodžio 1-nia rengia probibicijos naštų.

telegentų ir aukštos kilmės didelį bazarų', kuris bus Šv.------ • — •——==
žmonių, kurie atvažiavo čia Kryžiaus ligoninėje. Yra labai Laimės mėginimo vaisiai.

žemės ūkio ministerijai tenumatoma tik pen
kiasdešimtoji dalis, arba 2 nuošimčiai visų 
išlaidų. ieškoti sveikatos. Apleisdami daug gražių ir naudingų da-' Pragarsėjusios lošimo įmo-

Tai matote, kur eina diktatorių valdomų .lig0™11?, nuoširdžiai ,dėkoja lykų išlaimėti.
Valstybių pinigai. Ne veltui Pilsudskis išvai-!u^ patarnavimus ir žada su
kė lenkų seimų, kuris buvo susirinkęs svars
tyti biudžeto reikalų.

Kan. J. 'Tumui — Vaižgantui Lietuvo?

mielu noru grįsti, jeigu rei-1 
kalas bus. i

Šv. Kryžiaus lietuvių ligo-Į 
ninė prisipildė taip, kad pri- į

SUOMIJOJ SVAIGALŲ 

PROHIBICIJA.

F. W, CIIERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSatle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:20 Iki 5 rai. vak. 
local Office: 190® So. Union Arą.

. Tel Roocevelt 8710 
V»». mm a iki » vai. vak.

nėm Monte — Karlo kasmet
lošimo rūmuose — kazino nu-!

t 1

Pastaraisiais metais Suomi-
valdžia paskyrė pensijos po 800 litų kas mė , siejo perkelti slauges iš ligo- joj lygiai kaip kad ir Ameri - čius nė
nes i s iki gyvos galvos. nmes j

i ..

sižudo apie 1000 žmonių, iš 
proto išeina apie 500 ir iš tur-1 
tingų lieka elgetomis tiek 
pat. Tačiau lankytojų skai ' 

kiek nemažėja. At- !

A. A. OLIS
ADVOKATAS

tam tikrų slaugių na- Ikoj piktadarybės pradėjo smar'virkščiai, paskutiniaisiais mė

li Sa La Baile St., Room 2001 
Tat RanAol^ 0881-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. BALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

tiečiams naujo gyvenimo pavasaris išaus. 
— Gi su bajorija, kaip bus? — už

klausė Donė.
— Bajorija atsisakiusi nuo per daug 

didelių luksusinio pobūdžio avanturų, ku
riems be reikalo milžiniškas pinigų su
mas išžarsto, nuo to manau nenukentės, 
įdėmiai išklausius jo kalbos, Donė tarė.

— Gražūs ‘Tamstos planai bei suma
nymai, idealisto žmogaus matyt enadia, 
kuriuos aš taip, — kiek varžydamasi, — 
gerbiu ir myliu. Švelniu tonu į Donės 
žodžius jis atsakė.

— Manau, kad garbi panelė, ir dar, 
jei neapsimku. jautriaširdė, koketiš
kai tyčiotis nemokate, rimtumų nuo leis
tino šposo utskirti sugebate,

— Vaje kam ta “kieta filosofija*^— 
įsikišo ji.
' — Tai ne filosofija Danut, — išta

ręs pirmų kart sušvelnilai mažnybinėj 
formoj jos vardų, kiek paraudo, kų steng
damasis kuo greičiausiai užtušuoti tęsė 
toliau, — Tai begalo svarbūs ir aktualūs

dalykai, dalykai, kuriuos aš dienų, naktį 
medituoju.

— Į skriaudžiamųjų ir išnaudojamų
jų padėtį labai skaudu man žiūrėti. Ži
nai kų, atvirai tau pasakysiu, kaip man 
dar jaunutei esant, amžinų atilsį pasa
kodavo, jog jis, baudžiavos laikais, pasi
kinkęs baltai aprengtas keturias valstie
čių mergaites į miestų važiuodavęs, kaip 
baudžiauninkų pakoręs, jo moterį baisiai 
išniekinęs tiesiog koktu darydavos, nea
pykantos ir keršto ugnis many sulieps- 
nodavo.

— Kam aš apie tai nekalbėjau visi 
man nepritardavo, net patys valstiečiai, 
jog prieš vėjų nepapusiųs, atsakydavo. 
Tamsta pirmoji mano siekiams pritarei
— švelniai užbaigė jis.

— Pritiktų mums grįžti j kompani
ją

— Tiesa, reikėtų, — pridūrė Donė,
— nors man jaunųjų ponaičių manieros, 
ypač įgėms, taip netinka bet... ir nu
traukė ji.

— Nors jie mane, kad ir valstietį,

kaipo mokslo žmogų bajorystė įgyjusiu » žygiuojant būrį dvariškių, kuriems pa.-ie
jau skaito, bet šnektoje apie bajorų tei
ses, privilegijas, kilmę, apie kų jie mėgs
ta paprastai daugiausia kalbėtis, su jų 
nuomonėmis sutikt jokiu būdu negaliu.

— Man apie tokius dalykus jie kalba, 
— sakė Donė, daugiau apie užsienio 
korortus, medžiokles, maskaradus paga
liau net ir mane į tuos jaunatvės išnau
dojimo (^iuuesius, anot jų, vyliot nesidro
vi.

— Ir su pagrindu — pasakė Romol- 
das. Donė metė į jį keletą akių žvilgių, 
rausvai pieniniai skruostai kiek parau
do, tik nieko neątsakė. Po trumpos pau- 
zos, žvilkterėjus į, grandinėlė per kaklų 
ant krūtinės nuleista, aukso laikrodėlį, 
kiek gyviau tarė.

— Vaje, jau ketvirta, grįžkime, anie 
kaž kų gali pradėt kalbėti — lyg nujaus
dama užbaigė ji. Atsikėlęs nuo suolelio, 
pakėlė Romoldas uždrvbnsias žydinčių 
jazminų šakas ir leido Donei išeiti. Atėję 
iki takelio, tiesiu frontu vedančiu aikš
tės link, iš priešingos pusės pamatė at

kus lygių, nesenai nuplautos žolės, aikštę, 
vienas gyvesnių vyriškiu, majestotiškai 
rankas išskėtęs į šalis, kaž kų šuktelėjo. 
Tuoj susikibo aukštų, perdaug gorsiteliais 
susivaržiusiu veik kulnus siekiančiais sė- 
jonais panaičių, ponių, žylais, nuskustais, 
tik smakro viršūnėje paliktais plaukų 
kuokštais panaberingų ponų būrys ir su
skambėjo nesuderintai daugiabalsiai to
nai.

— Ar girdėjai, ar regėjai kaip aguo
nas sėja... Su didesniu varšovekiško dea- 
lekto balso paspaudimu vėtidami, fizinio 
darbo nemačiusias, baltas rankas šaukė.

— O tai taip, o tai taip aguonėlės
sėja.

Kai keleri žingsniai Done ir Romol- 
dų teskyrė nuo besilinksminančių būrio, 
vienas vyriškis riktelėjo.

— O pana Done, prašom prie mūsų 
kompanijos. Kitas koketiško švelnumo 
tonu “bernardinus” apsvaigintas pridūrė.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas tj. Kai susitikęs pažįstamas 

paklausė jo, kodel jisai taip 
keistai elgiasiasi: lietus už 
kaklo pila, o jis suglaustų skė
tį rankoje laiko, List’as atsa
kęs “Kam aš turiu paisyti to, 
kas manęs nepaiso”.

gus viešėjo broliai Kušleikai < 
su motina iš Chicagos, Mar-Į 
quette Park. Sekm. per šv. j 
Mišias p. Ked. Kušl.-ika įspi,- už„laSiau 
dingai giedojo “Rosewigs 
Avė Maria.

Bent užsiėmimas.

i

Ed Urnezius sako:
“Jei per pokylį, balių ar 

vestuves linkėsite man svei
katos, laimės ir ilgo gyveni-! 
mo, — darykite tai be nesą- Į 
monių: nekeldami man taurės 
ir neragindami manęs gerti 
svaiginamų gėrimų.”.

Ar daug rasite pas mus to
kių balių, kuriuose pats šei
mininkas, baliaus kaltininkas, 
nedarytų tos nesąmonės: pats 
pirmas neįmtų svaigalų tau
rės į rankas ir kitų neragintų 
gerti... už jo sveikatų, laimę ir 
ilgų gyvenimų?

Vienas Lietuvos sportinin
kas ir esperantininkas moto
rinių dviračiu išvyko po Eu- i 
ropų pavandravoti. Įvažiavus ' 
jum į Mintaują
ir pradėjo šaukti:

— Tovarišč! Bolševik!
— Stop! Stop! Dokumen

tus, — užkamandavojo poli- ; 
cininkas.

Vandrauninkui sustojus, po 
licininkas įsiūtoje ant kepu
rės žvaigždėje įskaitė žodį 
“Esperanto”.

Skaičiau, kad įžymus pašau 
linis kompozitorius Lišt’as 
sykį eidamas gatve per lietų

“Draugo” programų klau
sytis jx*r radio kun. S. Bart
kus, vietos klebonas nusipir
ko “Sparton Equasonne” De 
Luxe (12 tubes). Būrys para
pijonų kas seredos vakarų su
sirenka klausytis.

— Kų gi veiki namie?
— Muses gaudau. Tik

penkias; dvi vy- j 
f riškos ir tris moteriškos Iv- ! 
. ties ?

— Iš kurgi tai žinai? 
i — Dvi sėdėjo ant degtinės 
butelio, o trvs ant veidro
džio.

k a

Sąžiningas radėjas.

policijos

Lapkr. 3, 4, 5 d. musų baž- 
visi sužiuro | nytėlėj laikys misijas 

kun. Dr. Karolius.
“Dolorosa”

SHEBOYGAN, W1S.
“Holloween party”.

Spalių 31 d. vakare pas 
pp. Rėklaičius buvo surengta 
“Holloween party”. Tų die-Į 

Kaip tai — nusistebėjo' nų pripuolė p. V. Rėklaičio 
gimimo diena. Suvažiavo

Pilietis, užėjęs 
nuovadų:

— Aš pamečiau pintinę su 
Gerb. 'įvairiais daiktais. Ten buvo 

du buteliai degtinės, užkan- 
Įdžių ir kita. Ar atsitiktinai 
kas radęs neatnešė?

— Daiktų nieks neatnešė. 
Tik nesenai atvedė radėjų.1 
Antai knarkia girtas dabok
lėje.

policininkas. — Pasas lietu
viškas, o^pats raudonarmietis?

Bekovodami su buržujais 
ir tikėjimu Rusijos komunis
tai pel 10 metų neišmoko net

daug svečių, kurių taipe ma-1 
tėsi ir svetimtaučių, įžymių 
biznierių, būtent Mr. Knaak, 
Motor Co. savininkas, H. C.!

savo simbolio — žvaigždės iRrange Co. štoro menedžerius!
atskirti nuo Esperanto

nešėsi rankoje suglaustų^ ske- į bolio — žvaigždės.

LIETUVIAI AMERIKOJE

WIND$OR, ONTARIO, 
CANADA.

I Spalių 26 d. atvyko pas p. 
Karpius, Jonas Mikolainis ir 
Robert l'rba, su “Kissel Co-

________ i ach”; abu vaikinai yra aluin-
Karadoj komunistams nevyk-: niečiai Cicero, Tll. Svlvestras 

sta. ir Jurgis Karpiai aprodė sve
čio mėnesio 30 dienų buvo f-iams angliakasyklas ir šiaip 

čionai rinkimai į. (Intonuos žyjnpsnes vietas.
provincijos legistratūrų. Ko
munistai buvo pastatę savo 
kandidatų. Iš 9430 balsuotojų, 
komunistas gavo tik; 340 bal
sus. Matomai, kanadiečiai, 
kaip sakoma, “monkių nemy
li”.

Prieš rinkimus komunistai 
labai trukšmavo. Manė, kad 
visi balsuos už jų kandidatų ir 
tada jie parsikvies savo bro- į 
lį Trockį ir visų Kanadų iš- 
stemps ant savo kurpalio. Bet 
kanadiečiai jiems patarė krau
stytis ten, kur jų “močiutės” į 
gyvena,

AVindsore komunistai dažnai 
trukšniauja. Tat mes manėme, 
kad jų čionai daug yra. Bet 
dabar pasirodė, kad labai ma
žai. Paprastai mat, kaipo tam
sus žmonės, myli labai alasa- 
voti.

Kanadas pilietis.

Porų dienų čion pas drau

si m- ir kiti. Atsilankė ir ponai K.
' Radziavičiai, nesenai grįžę iš

— į Lietuvos, iš kurių daug kas 
naujo teko išgirsti.

Kiek pasikalbėjus šeiminin- 
į kė p. Reklaitienė ir Radžiavi- 
čienė pakvietė svečius prie 
gražiai papuoštų stalų. Pa
valgius prasidėjo sveikinimai 
ir linkėjimai p. V. Rėklaičiui 
ir daug dovanų įteikta.

Baigus linkėjimus visi da 
kiek pasikalbėję, pasilinksmi
nę išskirstė namo. Ilgiausių 
metų p. Rėklaičiui ir sėkmių 
jo vedamam bizny.

Ten buvęs.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

specialistas
nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
iie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Sccpe — Ragg’.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas. bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų, Inkstų. • odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko- 
ldą užsisenėjuslą. Jsikerėjuslą. 
chronišką ligą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos, gydytojui.
neatidėlioklt neatėię pss mane.

DU. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1918 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1» ryto iki 
1 do pietų. Vakarais nuo 6 lkl 7 

Nedėllomis nuo Iš ryto lkl 1
PO pietų.

ru

BUDRIKO
Ralio Kraitinė

WESTVILLE, ILL.
žinutc.3 iš musų padangės.
Spalių 27 d. vietinė Vyčių 

kuopa surengė programų, ku
ri Nusidėjo iš įvairių dalykų, 
k. t. dainų, solo, dialogų, lie
tuviškų šokių, akrobatiškų 
triksų klasiškų šokių, kumšty
nių ir tt. Vakaras be galo pa
vyko. Ypač daug žmones pri
juokino vyrų kvartetas, kuris 
juokingai atliko “Burdinge- 
riai”. Surengimui šio progra- 
mo daug darbavosi komisija
J. Karpintė, Ed. Karužis ir
K. Ašmis.

Spalių 30 d. gerb. kun. S. 
Bartkus sutvėrė. N. P. P. Š. 
sodaiicija mergaitėms. Prisi
rašė daug narių.

Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti. 
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda 
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater 
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia, 
Brunswick, Bosch, Spartan, Zenith, Kols- 
ter, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros- 
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus 
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus 
išmokėjimai be nuošimčio.

EXTRA! Geriausias 
Choras

Lietuviu Programoj

PER RADIO 
Trečiadienio Vakare

Lygiai 9 vai. užsistatyk

Galingąją Radio Stotį KYW
(293.6—1020) f

Ateinantį TREČIADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D.,
9 VAL. DAINUOS:

Lietuvių Vargonininkų Choras
Ko m p. A. POCIUI

I. .
vadovaujant. Šis choras yra geriausias lietuvių vyrų 
choras Amerikoje. Chorui pritars skaitlinga orkestrą.

SOLO DAINUOS:

P-nia Marijona Janušauskienė
viena geriausių Amerikos lietuvių dainininkių. Jos 
dainavimas visuomet sužavi klausytojus.

1 » . •.
Skaitlinga orkestrą gros įvairias lietuvių liaudies 

dainelių melodijas bei šokius.

Šiuos programus kiekvienų trečiadienį, 9 vai. va
kare, ruošia dienraštisii DRAUGAS

KOOPERUOJANT

99

įl

&

Jos. F. Budrik. Ihc.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas BOULEVARD 4705

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir 
W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK 

Corporacijos.
■■ -fr—- ' i —,4.—  4 BE

“DRAUGAS” prašo gerb. skaitytojų patarimų dėl 
programo suruošimo, mielai priims įvairias pastabas 
ir pareiškimus, kų ypatingai per radio norėtų išgirsti.

Rašykite:
“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS,

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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CHICAGOJE

LIETUVĄ PIOGttUA | 
KAIEUtA NEPAP

RASTAI PAVYKO.

«. Jfritfhton Parke mirė Aušros 
Vartų parapijos garbės narys 
a. a. Seutulis, Uiwi» tuo

sakė graįų pamokslą. Milai- kovo- apsigyvenęs pas

Pereitą sekmadieni lietu
vių procesija j Sv. Vardo 
katedrą Šv. Tėvo jubilėjaus 
atlaidams įgyti nepaprastai 
pavyko. Erdvi, turinti viii 
2000 sėdynių katedra Chica- 
gos lietuviams buvo per ma
ža. Visos sėdynės, visi takai 
visi pasieniai, visa pas alto
rius erdvė buvo užpildyti 
taip kad nei uodas nosės ne
būt galėjęs įkišti. Vėliau at
vykusieji turėjo jau bobinčiu- 
je ir lauke ant laiptų stovėti. 
Sakoma, kad tik per buvusį 
Eucharistinį Kongresą kated
ra mačiusi tiek- svieto.
* Procesijos iš įvairių para
pijų vyko — vienos specialiais 
gatvekariais (West Side, 
North Side), kitos būsąįs;(Bri- 
dge-port), kitos paprastais gat 
vekariais ir automobiliais. 
Grąžinsią pasirodė Aušros

nMkos katedros akustika taip 
getą, kad kiedfcviefras pamoks
lininko žodis visuose kampuo
se ir net ant laiptų buvo gir
dėti.

Po turubiago paatoksJo, vėi
chorais užgiedojo ^Prįež 
dttdį toram etatą”, pa
safutaris”, “Tantum Ergo**

‘savo žentą Šilingį.

ii

North Side. — Šv. Kaži 
taip niero Akademijos Rėmėjų 3 

to “O skyrius rengia ‘bunco palty’, 
'•io

\ntrudicnls, Lapkr. 5, 19*29

Rap.

BUNCO PARTY”.

lapkričio 13 d., Šv. Mykolo
ir palaiminimas Šv. Sakramen- j parap. svet. Gįrtįėt kai ką šne----------------
lu, kuri suteikė pralotas M., kant, ši kuopelė pradeda silp- STANDING

IKrušas, asistoje kun. Paškaus- nėti. Esą, žmonės jos neremia
ko ir kuu. Svirsko.

Procesijos rengimo komisi-
taip, kaip turėtų. Kada tiktai 
rengiama koks vakarėlis vis

FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

72d West 18th Street
Phone: Canal 1603

OF THE K OF 
B0WLING LEAGUE

Lietuviški 
Rekordai Columbia

]S. Zaura VVS 1 
J Laurinaitis Marq. 
Vaičiunas WS 1 

' Kalašinskas WS 2 
P. Zaura WB 2 
(ledrainis AVS 1 

iUramontas Bridg.
Į Kubis Pro v. 1

pct j Mažeika Bridg.*
714 -1. Kisielius N. S. 
714 Vabolas WS 2 
667 i C. Kibelkis S. Chiį 
6191 č’ernauskas Prov. 1 
594 Zeniekis Prov. 1 
429 ! Urba Bridg.
381 (laidys Prov. 2 

Bučius Ros.
W. Žemaitis \VS 1 
B. Pečiulis S. Clii.

W.
No. 1 15

15
No. 1 14
No. 2 13
No. o 13

jos viskas buvo gerai sutvar-įtie patys veidai matyti. Kito-AYest Side No. 
kyla. Visa nustatyta procesi- j se kolonijose kuopų vakarė- Bridgeport 
jos tvarka išėjo be jokio susi- ‘Imi išeina su dideliu pasiseki- Providence No. 1

Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

; trukdymo. Ir po pamaldų per 
15-20 minutų visi žmonės — 
apie 4-5 tūkstančius, išvežio
ti į • savo vietas.

Žodžiu, Chicagos lietuviai- 
katalikai da sykį svetimtaučių 
akyse kuogražiausia pasirodė.

Rap.

wB#r szdm Naujienos.

mu. Taip yra drelto, kad žmo- \Vest Side 
nės juos remia. Kodėl tas ne-• Providence 
galima musų kolonijoj? į Brigbton

Neužmirškite, moterėlės pra South Chicago 
niegą rengia ne savo naudai,' Marąuette 
bet gražam tikslui. Ateikite1 North Side
tat į šį vakarėlį ir paremkite. 
Parodykime vienybę ir pra
moga pasiseks.

Komisiją.

Roseland

L. 
6
6 
»■» 7 
S 

10
9 12 
8 13 
8 13 
6 15 
6 15

381
286
286

SCHEDULE OF GAMĖS 
FOR NOVEMBER

STRIKES AND SPARES.

i M

BABRAVIČIUSVANAGAITIS

excitnient lašt 
was created 

lon alleys 17-18 wiiere Bridge
port overcame the strong 
\Yest Side Juniors in two con- 
tests and thus evened up the 
race for the championsliip. 
Bridgeports first game of 
989 is so far the second hi- 
gliest in tlie league.

Tlie 
Tuesday

greatest
niglit5th.

North Side vs Marąuette on 
alleys 9-10

Roseland vs Providence No.

MOTERŲ KLIUBO PRAMO
GA.

Per pirmąsias tris dienas 
čartų parapijos procesija, lde >WdU, inisijlf Aušros Var. 

bono kun. Draugelio- vedam*, tų bažnyčioje virš-peukių Sime
tų žmonių priėmė šv. Sakra-Į t’h.cugos Lietuvių 
mentus ir pereitame sekma- kliubas įengia

kuri atvyko trim spec 
gatvekariais su bažnytinaip 
vėliavom.

• i • _-r

Lygiai trečią valandą dide
lio vyrų choras, komp. Pociaus 
vedamas, katedros vargottinin 
kui vargonais pritariant ga
lingai užgiedojo “Pulkim ant 
kelių”. Pirmu sykiu, gal, sa
vo istorijoj katedra užgirdo 
lietuvišką giesmę. Visos ka
tedros vidus tapo tūkstančio
elektros lempučių nušviestas.> ♦>

Atgiedojus “Pulkim ant ke
lių”, įžymiausias lietuvių pa
mokslininkas misionierius ku
nigas prof. Vaitkevičius pa-

Moterų;
Bunco ir 1 on alleys 11-12

dienyje trimis šanaakimšais 
gątvekariais procesija atlankė 
šv. Vardo katedrą.

X Aušros Vartų Panelės 
Švenčiausios iškilmėje labai 
gražiai pasirodė Altorių Puo
šimo* draugija, kurios nartai 
saveė intencija “in corpore” 
klausė šv. Mišių ir ėjo prie 
šv. Komunijos. Taip pat pa
sielgė Angelo Sargo, Nekalto 
Prasidėjimo ‘ mažamečių mer-4 f * ■ 'gaivių ir ministrantų draugi
jos.

X Pereitame šeštadienyje

rengia
Card Party”, spalių 6 d., Gi- j So. Chicago vs Bridgeport 
mimo P. Š. parapijos svetai- on alleys 13-14
nėj, 6820 Waslitenaw Avė. West Side No. 1 vs Provi

dence No. 2 on alleys 15-16
West Side No. 2 vs 

ton on allevs 17-18.
Brigli-

Nebūk vienas ii milionų
kentėti skausmus šįmet!

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen* 
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašauna skausmus 
Reumatizmo^ Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjime Rima skaudėjimų kr 

sustingimų iš muskulų .ir sųnarių.

MAIIANOJAIS I.1ETI ‘VISKĄ MAIN1ERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10" 75c.
16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Funitelia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas 

1613SF Kačiuskas (A. Vanagaitis)
šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELICNIfTfc ir E. STANKŪNAS
Su Orkest.ros akompan.

16139F Oi, Skauda. Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU P.UMT'U Iš 
MI SŲ PIENO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akouipan.

10" 75 c.
161S6F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAIIANOJAIS LIETTVIŠKA MA1NIERIU ORKESTRĄ

Singing ty A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader 
12” $1.25

61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

61004F Lietuviška Veseiiia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10" 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAIIANOJAIS LIETI VISK A MAlNEltlU ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader 

161551-' šokikų Polka
Naujų Metų Polka 

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.23
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10" 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELU ATI TĖ Ir F. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės 
"Valia Valužė”

RALFU V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.

161I4F Kui Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau' Skausmus (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIU ORKESTRĄ
1G133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. 8TANKUNA8 

Kariška Polka
1C131F Geri;. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas

Su Orkestros akompan.
161121- Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė) 

O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados

l’as Draugą Julių
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę I’rlguvo

Eina Pati į Karčiamą
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

Reikia Tept. Dalis II 
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Pulki Porelė Polka t,
Šešupės Bangos. Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
išgirskite ir įsigykite pas

Pelnas šio vakaro skiriamas 
įsteigimui Kalėdinio “Basket 
Fund”, neturtingiems Chica
gos lietuviams.

Kas met Chicagos Lietuvių
Moterų Kliubas per Kalėdas * Lukas 
rūpinasi suraminti neturtingus 
lietuvius. Tikslas kilnus ir 
vertas parėmimo.

Kviečiame visus Chicagos 
lietuvius atsilankyti į šią 

“Bunco ir Card Party”. Pa
silinksminsite ir gražų darbą 

Miksite. > •• j ;

Daug gražių ir brangių do
vanų yra suaukota. Prie kiek
vieno stalo bus brangi dova
na laimėjimui. Be kito ko, 
bus ir “door prize”.

'Taigi kviečiame visus į 
Marąuette Park 'parapijos sve 
tainę, 6820 So. Washtenaw,
'7:30 vai. vakare. įžanga tik
tai $1.00.

Komitetas.

LTADING AVERAGES.

WS 191.11

Lašt week the follo\ving 
joineu the 200 class: Micevi- 
Čius, Mažeika, Gramontas 
(2), S. Zaura, Vaičiunas, Mar-

(Tąsa 5 pusi.)

nušalimas ir sustingimas tuojau* 
apleidžia jūsų pailsusius tauška
lus it sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jauna
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui.ĮHII | Ui 35c. ar 70c. banka, galima

kad jaučiatės vėi normaliu ir svei- Miaipkbti bile vaistinėje mieste, 
ku kokiu pirm to buvote. atidarys, jums naują vaizdą į gy-

Ar galite reikalauti geresnės rt- venimą — maloniai sveikas gyve- 
komendacijos kaip tas faktas, kad1 nimas, pilnas jmagumą laisvas- 
Pain-Expelleris su Inkaro vaiski*- nuo gnaibančių ir virpančių 
ženkliu yra rinkoje iau suvirš 60 skausmą!
metų ir galite užtikti jį praktiškai ' Pasarga: Akyvatiodoje didelio ,. ..
kiekvienoje pasaulio valstybėje! Pain-Eapellertepasisekimo visuo- J Bridgeporto pereitą sekmadie- 
Tai turi būti tam priežastis. menėje, daugelis pavyduolių par- nį vyko 7 dideli basai, kupi- 

Sis puikus Linimentas įsisunkta daVčjų mėgino kopijuoti ir nieko
per odos skylutes, suteikia utnlį tieplsiekė, todri persitikrinkit, 
palengvinimą skausmų apimtom! ka<i musų vaihbąitenlMia — Inka- 
kuno dalim®, prašalina kraują au- Irir butų ant bOųkos, fcUpmet per-

Kam kentėti metai iš metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų išsitrynimas su Pairt-Ex- 
pelleriu su Inkaro vaisbaženkliu 
urnai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus sustiprintu, energingfu,

ŽHHy-ŽINELĖS
X Žinomas artistas - mėgė

jais Kareiva susirgo ir randa
mi- County ligoninėj. Jis yra 
!Dr Davidonio priežiūroj.

X I šv. Vardo katedrą iš

m žmonių.

Išvengiamas
Skausmas!

Žmont-H dažnai 
skausmu.

yra perkantrijs su

Kenčia kuomet nėra reikalo kentė
ti. Dirba su skausmu plėSianėlu 
galvą. Dirba nors suimti skausmų.

Ir Kayer Aspirin 
palengvinimą!

suteiktų greitą

kepimą ir atstato tinkamą kraujo'-batą Fata'-E«>eflerf Nepasiten- 
.cirkuliaciją. feinlkitg jokitV litu išdirbiniu ie Vi-

Skausmai ir gėlimai išnyksta suMmnt reikalaukite P>in-Expel 
lcajp magišku budu; skaudėjimas, letio. Apgr.—No. 89A

LIETUVIS BALTAJAM 
NAME.

aute--

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR MTARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ aUIKALUOSlr

WAITCHES BROLlį MšTIHU

17 St. įtampas Miohigfcn Avenue
Telefonas PuHiųan 5950

Real Estate, Bisurance, Bpųlka. Paskola, įvairus 
patarimai ir visi» tajto -dafbai.

52 E. 107 St.

Baltąjam Name prie Jungti
nių Valstybių prezidento kari
niu (jūreivių) ataehe yra Įeit. 
Petras Moncv (Mancevičius) 
lietuviu iš Montello, Mass. Jo 
tėvai yra geri lietuviai ir ka
talikai. Ir Įeit. Mancevičius 
savo tautybe didžiuojasi.

PATS SKAITYK IR KITUF 
PARAGINK SKAITYTI 

('DRAUGAI

Geriausias laikas imti Bayer 
Aspirin. tai momente, kada pajun
ti plrmutin) skausmą. Kam atidė
lioti palengvinimą iki skausmas 
pasiekia aukščiaus) laipsnį? Ko bijo
ti paimti taip nekenksmingo dalyko?

{Įkaityk patikrintas direkcijas su
stabdymui žalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, nc- 
uiitis, reumatizmo ir tt.

Jus visuomet galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skaus
mas dažnai atsikartoja matyk dak
tarą, kad patirti Jo priežast].BAVIRASPIIUV

Aspirin yra trade žymė Bayer l-'abriko Monoaceticacideater Sallcyllcacld

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tų. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr. Ct

t

JŪS. F. BUDRIK, me.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

AL’tph
l
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SPORTAS
(Tušą nuo 4 pusi.)

kūnas, Kalašinskas, A. Kibel
ius (2), W. Laurinaitis, J. Ki
sielius, Zeniekis, L. Pečiulis 
and W. Rubis.

teams receive substantial pri- 
zeg. If Cicero, Town of Lake 
and West Pullman would lia
ve entered, then the prize list 
\vould liave been much greater 
and the competition tliat
much keener. Sūrely, these: vestuvės apvaikščiojamos, ka-

nesenai įvyko nepaprastos iš
kilmės. Vieną ir tQ pačiij. die
ną ten buvo apvaikščiotos vie
nos deimantinės ir 13 auksi
nių vestuvių. (Deimantinės

Tliis year the K of L Bow- 
ling league is extremely inte- 
resting and full of eicitement. 
The prize list is one of tlie 
best — even the lašt place.

councils could have made up 
a botvling team if tliey wan- 
ted.

Senių; miestelis.

Mažame Prancūzijos mieste
ly St. Jullen, netoli Bordo,

da pora išgyvena drauge 75 
metus ir auksinės po 50 metų 
šeimyniško gyvenimo). Sukak 
tuvių dienų visos 14 senių po
ros, vaikų anūkų ir artimųjų 
lydimos, nuėjo į bažnyčių, kur 
buvo atlaikytos iškilmingos

pamaldos. Vakare įvyko ban-1 
kietas, dalyvaujant valdžios ir 
vietos savivaldybės atsto
vams. Miesto burmistras svei
kino senius, nurodydamas, 
kad St. Julien miestelis gali 
pasigirti ir didžiuotis ilgu sa
vo gyventojų amžium.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, S-t Nedėlioj 10-12

AKTA R A I

Phone Arpiitage 2822

DR. W. F. KALISZ

Rea. tai. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki I 

dieną, lr 6:80 Iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 4<th Street Chicago, III.

Rea Tel. Mldvray 651*

1145 MIIAVAUKEE AVENUE

Valandos: 12 iki 2 Ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
Kulte *00 1570 Milvraukee Avė

Tel. Brunavrtck 0624

Valandou; nuo t Iki 7:20 vai. rak 
kasdien. Nedėliomls nuo 1 Iki > vai 
po pietų.

DR. R. C. CUPLER
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandoe 2 Iki 4 p. p. Panedėllais 

lr Ketvergais vakare

I Ofiso Tel. Canal SUS
■ lllitSBIBIBflBIllBIBBlIlIlBBIBBBHBIBBBBIBBIBIBBIBIBBIBIBBIIBIIBflBi Namų TeL Lafayette HM

Kaip Tik į Laik^
KAD LIETUVIAI GALĖTŲ GIRDĖTI

PUIKIAUSIA LIETUVIU PROGRAMA PER RADId
Kas Seredos Vakarų, Kurį Rengia Didžiausios Lietuviu 

Radio ir Rakandų Krautuves Chicagoje

The Peoples Furniture Company
BENDRAI SU DIENRAŠČIU “DRAUGU”

Tapo Sumažintos Kainos
ANT PAGARSĖJUSIŲ NAUJŲ IR PAGERINTŲ

ę/ftoįeatic Radios
Bukite Peoples Furniture Co. Krautuvėje šiandienę ir pasiskirkite vieną iš pilno Majestic 

radio rinkinio žinodami, kad gaunate didžiausią šių dienų Radio VERTYBEI —

B■
8■
s
B

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
( KAMAI:

I 4193 ARCHER AVĖ.
Valandts; prieš pietus pagal sutarti 

^Namuose 2-4 po plet, ofise 0-8 v. v.

Tel. HemIOck 8161

Ofiso Tel. Victory 8687

Qf. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8183 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 2-0 po 
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. MRSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Wostern Avenne 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. r. 

Nedelioj pagal susitarimų

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHI RŪRO AS 

2485 Weet 69 Street
Vai.: 9—13 ryte. 1—4 p. p. <—» 

v, v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Canal <764 Republic 8466

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliotais ir seredomis tik 

iškaišo susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 2102 So. Halstel St. Chicago 
arti tlst Street

balandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet, 
7-9 vak. Nedėliomls lr šventadieniais 
10-12.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų,

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

iki vak.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

I DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 4 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

Ofiso ir Res, Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 80. 'HAfLBTED STREET 

Ofiso vaJandos nuo 1 iki 3 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DDciiUtJ. U<

Šis dailus ir Galingas Majestic 
yra daleistiha kiekvienam įsigy
ti Mados 91 Kaina be
tubes . . $116.00
Arba pilnai įrengtas su tūbo
mis $137.50.

Naujas ir pagerintas Ma
jestic Kombinacijos Radio 
ir Gramafonas, tai yra di
džiausia Vertybė, Mados 
101 pilnai įrengtas su tū
bom ir Viskuo. Kai-
"a.......$245.00

PTEMITRISTAI

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Wėshlngton
10-12, 8-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomls
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Tel. Canal 9257 Res. Prospect <668

DL P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 8OUTH HALSTED ST.

Rezidencija <600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 iki 8:20 vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

UBTUVIS AKIŲ, 

SPECIALISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėliomls 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2886

Majestic Radio arba oro Mo- 
narkas, didis, gražus ir galin
gas, Mados 92 Kaina be tubes
® $146.00
Arba pilnai įrengtas su Majes
tic tūbomis $167.50.

Visuomet visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jei sau radio pirksite iš žinomų ir l 
atsakomingų Krautuvių “PEOPLES.” ®

Lengvus išmokėjimai suteikiami Visiems ir nerokuojama Nuošimčiai ir carrying Cha 
rges —

Krautuves atviros Antradienio, Trečiadienio, Ketvirtadienio ir Šėštadienio Vakarais. 
Demonstracija suteikiama Jūsų namuose Veltui, šaukite HEMLOCK 8400

SOUTH I ARGE8T 3T0SS 
\VEST 8I9E-: h/ATy—

s ot

HOMĘ8 S

Palengvina akių {tempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky. 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va. 
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

2536-40 WEST 63rd STREET
Near Maplevvood Avė.

Sllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllliuiliniinili

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

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

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo I iki 9 vakare

TsL Bmnswlck 9884
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1179 1<ILWAUKEB AVENUE

Valandos; 1-18, 1-8, 6-1:80
Sekmadieniais lr trečiadieniais

pagal susitarimą.

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- P.

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių; dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 8888

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS K-RAY 
4193 Archer 'Avenne

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenne
Piatt Bldg., kamp. 18 9K. t aukštas 

PastpMklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:89 ra- 
karo. seredomis nuo Iki 18 v. 

ryte. Msdėllomla nėra skirtų
valandų. Room 8. „j 

<L P boa* Canal •

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc

X-Ray
2127 S. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M. 

Trečladieua pagal sutartam

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 88 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas II- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Metelį Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo Iš — Iš plotų lr 
nuo 6 iki 7:80 rai. vakaro.
Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shore 
2288, arba Randolph <809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8299

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 11 dieną. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo t Iki 3 po pietų.
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BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE 
CO. KONCERTŲ PER RADIO

(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais 
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

Nuoširdžiai sveikinu dien- Ilgiausių metų dienraščiui 
raštį “Draugą” ir Peoples “Draugui ir Peoples Furnitu- 
Furniture Co. už tokį puikų re Co. už surengimų taip šau- 
programų pereitų trečiadienį, naus koncerto per radio KYW 
kuris paliko žmonėse neišdil- trečiadienio vakare 9 valan-

sueli n beautiful program. Denr Sir’s:
Peoples Furniture Co.

1 will be anxiously waiting
for your next Lithuanian pro
gram.

Yours truly,
Leonard Shimulynas,

t
1 bave henrd sucli beautiful 

Lithuanian program given 
through the radio before, as 
it was Wednesday niglit. I en
joyed it verv much. I also ap- 
preciate the Peoples Fumitu-

svetainėj. Prašomi visi atsto
vai susirinkti, nes Literatinė 
Komisija jau turi visas žinias 
surinkus ir sutvarkius knygai, 
kuri bus po to susirinkimo pa
duota į spaudų.
Klebonas ir Literatinė Kom.

domų įspūdį. Mano ausyse ir 
dabar da tebeskamba “Sukti
nio” meliodija, o dainos ir-gi 
labai patiko, taip kad ta pu
sė valandos tik mirktelėjo. 
Visi, kurie tik kausėmės, ap- 
gailestavom, kad taip greit 
užsibaigė. Dabar, su nekantru 
mu, laukiam ateinančio trečia
dienio. ;,

Vincas Rėkus,
Chicago, III.

dų. Koncertas labai vykusiai 
išpildytas. Jeigu ir toliau 
taip seksis, tai “Draugas” 
tikrai nustebins pasaulį, z

Labai malonu, kad “Drau
gas” tuo 'pasekė milioninius 
Amerikos dienraščius. Lauksi
me daugiau.

S. Gasparaitis,
Chicago, III.

Gentlemen:
I enjoyed the Lithuanian 

program, Oct. 30th over KYW 
very much, and especially so, 
since our good friend Mr. 
Constantine V. Sabonis was 
on program.

Lena H. Smith,
1212 Lake Sbore Drive

Dear Širs;
I bave bearti your Lithua

nian program, for whicli I am 
very tliankful. I think it is one 
of the most ivonderful pro- 
grams given over the radio. 
The singing was so beautiful. 
I would likę to hear it more 
tlian once a week.

Bemice Bakshis,
AVaukegan, III.

Labai buvo linksma išgirs
ti mums, auroriečiams per 
radio “Draugo” lietuvių pro
grama, praeito trečiadienio 
vakare iš stoties KYW.

Širdingai ąčiu ‘ ‘ Draugui ’’ 
ir Peoples Furniture Co. už 
pasidarbavimų. Malonu būtų 
kad tas garbingas lietuvių 
darbas tęstijsi nuolatos.

Aš, senas Auroras gyven
tojas, per 27 metus nebuvau 
girdėjęs, kad Chicagos lietu
viai taip galėtų pasauliui pa
sirodyti.

Stanley Balt,
226 Sumner Avė., 

Aurora, III.

Waukegan, III. re Co. I would likę to hear it 
more tlian once a week.

Rose Burba,
Waukgean, III.

Bridgeport. — Dr-stė Sal
džiausios širdies V. J. laikys 
susirinkimų šiandien lapkričio 
5 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijos salėj. Yra įvairių 
reikalų, be to yra miręs dr- 
jos narys Jonas Samuila, 
4432 So. Talman St.

Paratduoda. reildencljos lotas prl<>- 
|SalK publišką mokyklų- Galima ir 
tbicniuką steigliM. Nauja lietuvių ap- 
įgyvepta,' kjianti kolonijų. Išlygas 
pritaikysime pirkėjui.

F. KURAUSKAS 
650 W. 35 St.
Tel. YARDS 0701

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglaurtą 
Reikale meldžiu at
smaukti, o maao 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt SS 15 
arba >515
2814 W. 2Srd Plaee 

Chicago. HL

Dear Sir:
AVednešday night we liave 

jheard the Lithuanian program 
jon the KYW. It was very in- 
jteresting. I appreciated your 
efforts and efforts of the Peo
ples Furniture Co. 1 congra- 
tulate you.

Lucille Sutkus, r
\Vaukegan, III.

Dear Širs;
I liave heard of your pro

gram over the radio Wednes- 
day night. It was wonderfnl 
and I appreciate it very much. 
We all enjoyed it.

Anna Grigaitis,
AVaukegan, III.

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 15- 
dlrbyatėg.

OP.’SAa
668 West 18 St. 
Tel. Canal 5174 
SKTTIIUS: 8288
So. Hatated Street 
Tel. Vlctory 4088

Dear Širs;
I rėally enjoyed your Lith

uanian program lašt AVednes- 
day night. I really appreciate 
your efforts in arranging

Dear Širs;
I liave heard your Lithua

nian program Wednesday eve- 
ning. It was wonderful. I liave 
never heard such program be
fore given through a radio.
I will be anxiously waiting 
for many more AVetlnesdays 
to hear a nice Lithuanian 
program.

Sineerely Yoiifš
Bernice Akusevičius,

No. Chicago, III.

PRANEŠIMAI.
Am. L. R K. Fed. Chica

gos Apskričio susirinkimas į- 
vyks lapkr. (Nov.) 7 d., 8 
vai. vakare, vietoj lapkr. 6 d. 
Perkėlimas iš lapkr. 6, į lap
kričio 7 d. daromas iš prie
žasties “Draugo” puikių pro
gramų per KVW.

ROSELAND, ILL. — Lap
kričio 8 d., 7:30 vai. vakare 
svetainėje 341, Kensington 
Avė. įvyks Roselando Lietuvių
KliU^.i: nra“gij'! ST,arpi- i 3518 So. Halsted Str. 
nes Pašalpos Susivienijimo su
sirinkimas. ; Bus raportas: iš • Gražiausias Teatras Chicagoj 

UTAR. IR SEREDOJbaliaus, visokie pranešimai ir 
svarstoma nauji reikalai Su
sivienijimo labui. Visi nariai- 
rės ir tie, kurie norite prisi
rašyti, atsilankykite paskir
tu laiku. <

Sekretorius.

Tad nepamirškime atsilan- j Bridgeport. — Lapkričio 1 
kyti į susirinkimų lapkr. 7(d. Akademijos R. dr-jos 2 
d., 8 vai. vak. Susirinkimas skyriaus susirinkimas neįvyko 
svarbus, nes bus tartasi ir-gi J iš priežasties Visų Šventų 
renkama komisija surengimui dienos ilgų pamaldų.
vakarinių valstybių konferen- _ , . . v. , , ,.Tat kviečiame atsilankyti 

ateinančiam penktadieny lap
kričio 5 d. vakare.

Kadangi šis susirinkimas

C1J0K.

Valdyba.

Bridgeport. — Lapkričio 6 i 
d. Lietuvių Auditorijos sa
lėj, 3133 So. Halsted st., įvyks 
prakalbos, su įvairiais pamar- 
ginimais. Jas rengia Keistu
čio Skolinimo ir Budavojimo 
Dr-ja No. 1. Prakalbos bus 
lietuvių ir arfghj kalbose. Bus 
aiškinama apie pelningų tau
pymų pinigų ir Spulkos nau
dų. Prakalbos ir visos progra
mas pritiks ir seniems ir jau
niems. Dainuos visų mėgiami 
dainininkai.

yra paskutinis prieš bazarų, 
turime tinkamai prie jo pri
sirengti.

Nepamirškit rėmėjos skait
lingai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti.

Valdyba.

Bridgeport. — Šv. Petronė
lės Dr-jos narės yra kviečia
mos dalyvauti laidotuvėse na- 
įės a. a. Elzbietos Balnioriu- 

i tės. Laidotuvės įvyks šiandie. 
Narės prašomos susirinkti 8

au. v i • vai. rvte i Šv. Jurgio par. sa- North Side. — Visų draugi- , * . *. T. . , .... .
_ 1 le. Eisime veliones Ivdeti i

Ramova

Lapkričio 5, 6

“THE FOUR FEATHERS”
Dalyvauja William Powell ir 
kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio. planų rolių, re
kordų lr tX Taisau 
laikrodžius lr mustkos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Ohieago.
Telefonas HEMLOCK 828#

Del gerUuslos rųšies 
Ir patarnavimo, gaukit

GKEEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių ktaušl- 
■lų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tet Boulevard 118#

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą lr šaltą vandenj. La
bai geras daiktas dėl kuknios. 
Tik ....................................................... #3.98

Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Gal................................................... $3.19

6 Gal................................................... $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas 
ir žalias su smala ir vinims. 
Rolls .................................................. $1.98

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
*4414 So. Rockwell Street 

Ohieago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

KĄ DARYTI VAIKUI 
SU SLOGOMIS.

jų atstovai, tai yra visa 25 
metų apvaikščiojimo komisija 
turės paskutinį susirinkimų 6 
d. lapkričio, 7:30 valandų va
kare, Šv. Mykolo parapijos

bažnyčių.
A. Taujenienė, pirm.

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveteriua ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl 
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir jsitlkrinklt musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po ple- 
tų.

Siunčiam užsakymus j kitus mies
tus.

F. SELEMONA  VIČIUS
504 W. SSrd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blsnj J savo rankas lr duos visose ilo 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
ft WALL PAPER

Palnters 4b Decorators
J. 8. Raąpanelonls, navininkas
3147 So. Halsted Street

Tai. Vlctory 7261

M. ZIZAS

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimą* 
visuomet sąžininga* lr 
nebrangus, nes neturi
me lilaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J, F. EUDEIKIS KOMP.
•

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 Ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero f794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 2201

Kuomet Jusų kūdikis turi slogas 
galvutėj, tai jam palengvinti {dedant 
keletą, lašelių ąlboleno i šnervytes 
keletą, sykių dienoj. Kad pašalinti 
slogas, taL laikyk j) šiltai ir teestie 
jo vidurėliai lluosl. Tam. tikslui dak
tarai pataria Fletcherlo Castoria, 
dėlto kad ji yra grynai augmeninė 
ir nekenksminga. Ji veikia kaipir 
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi
lijonai tnotlnų žino, kaip greit Cor- 
torla nutildo verkiant) valką ir kaip 
greit užmigdo nerimastingą kudlkj 
j kaip greit pašalina dleglj, geeus. 
vidurių suirimą lr tt. Kad apsaugoti 
nuo 'imitacijų, tai Fletcherlo para
šą rasi ant kiekvieno tikros Casto- 
rljos butelio.

IMK T. A. D.
Prašalinlmo Šalčior-/ - ; . ; • •

Kfįs yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra liuosuOjantis,

valantis ir taisantis vidurius

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.
UTARN., SERED. ir KETV.

Lapkričio 5, 6, 7
“ILLU3I0N”

Dalyvauja Charles “Buddy”

JOHN SLEGAITIS
Grabam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue 

Telef. Hemlock 5SM

Telefonas Canal 72SI

PETRAS CIBULSKIS
Maljavojlmo Kontraktorius 
iMšų Ir Popleros Krautuvė 

IIŠ4 8. LEAVITT ST. Cklcago

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugiftką 
patarnavimą.
Pafeurnavlmas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prtemlesčuose 
Grabai pigiai

net už #25. 
OFISAS

8288 South 
Halsted St

Vlctory tOSS- 
SS

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Had'.ey Ltc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 2161

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 Weit 46th Street

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5202

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlM- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyėla dėl Šermenų 
dykai.

Telefonas Yards 1111
4424 So. RockweU 86.

Virginia 1200

E 7, E R S KI
LIETUVIS GRABORIŲ* 

Ofisas:
4402 8. MARSHFIELD AVENUE 

TeL Boulevard #277

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAB

Turtu automobilius visokiem* 
reikalam*. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

A. A.
MIKODIMAS LINDŽIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 3 dieną, 6 valandą ry 
to, 1929 m., sulaukęs 54 nt.
amžiaus, gimęs Kauno red., 
Tauragės ap., Žvingių parapi
jos, Bikavėnų kaline. Amerikoj 
išgyveno 22 metus. Buvo narys 
IJet. Tautiškos dr-jos ir Gar
sus Vardas Lietuvių dr-Jon. Pa 
liko dideliame nuliudime brolj 
Vincentą, brolienę Barborą 
pusesere ponią Gečienę pus
brolį Mikodlmą Miller, du 
švogeriu — Kazimierą lr Joną 
Paulius, dvi švogerkas lr gi
mines. o Lietuvoje du brolius 
— Kazimierą ir Antaną lr se
serį Marijoną. . Kūnas pašarvo
tas randasi 2511 W. 45 Pi. Lai
dotuvėmis rūpinasi brolis Vin
centas.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
lapkričio 6 dieną, 8 vai. ryto 
iš narąų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Sv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o Iš 
ten bus nulydėtas J ftv. Kasl- 
mlero kapines.

Visi a. a_ Mlkodlmo Lin ti
ži aus gimines, draugai Ir pažjs 
tanai esant nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse lr su
telkti jam paskutlnj patarna
vimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;
Brolis, Brolienė, PaseserėM, 
Pusbrolis, Avogerlal, 
švogcrltos Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, tel. Yarde 1741.

vaistas, T, A. D. tūkstančiai Nansy, Rogers Carroll. Bus 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Ohieago, Hl.

Tel. Boulevard 6631

taipgi rodoma
“Ticklish Business” 

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at-} 

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas

REIKALINGAS partneris BALZEKAS MOTOR SALES

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockvrell Street

A.
t A.

JONAS
SAMULIS

MirS lapkričio 2, 1929 m. 11 
vaL ryto, 62 metų amžiaus.
Kilo iš Kauno Red., Rasei

nių M lest. Ir Apskr.
Amerikoje Išgyveno 25 metus.

Palijo dideliame nuliudime 
moterj Oną, 2 dukterį — Ele
ną lr Zofiją; sunu Joną, žen
tą Joną ftlllngj. o Lietuvoje 2 
seserį: Prancišką lr Moniką.

Kūnas pašarvotas 4432 So. 
Talman Avė.

Laldotuvšs jvyks Trečiadie
nyje, Lapkričio 6. iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j Aušros Var
tų bažnyčią, kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laldotuvBse.

Nullttdę Moteris, Sūnūs, Duk
tė, Žentas lr Gimines.

LaldotuvBse patarnauja grab. 
La6hawlcz, Roosevelt 2516.

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

į bučernė ir grocernė, vieta ge
ra ir biznis daromas geras, 
gera proga geram žmogui, 
kad ir nemokanti išmokinsiu, j Tel, Victory 5371 
Telefonuokite Roosevelt 4738 'univeRSAL RESTAURANT

PARSI11UODA medinis 4 
šeimynų namas. Yra gara- 
džius. Kaina pigi, išlygos ge
ros. Savininkas ant vietos.

3141 So. Emerald Avė.

REIKALINGAS Vargoninin
kas gerai suprantąs Bažnyti
ne muzikų. Atsišaukit tuojau
l

Draugo Redakcija.

REIKALINGA 20 vyrų, moterų 
Ir merginų prie lengvo ir švaraus 
šešių valandų darbo. Turi žinoti 
miestą Ir anglų kalbą gerai. Gera 
pradinė alga. Atsišaukite prie:

S. A. MULHOLLAND CO.
6 No. Michigan Avė.

Room 900
Nuo 0:3A ryto Iki 3:00 pintų.

Klauskit IJfhuanlan Manager

Tel. Boulevard 9216

M. YUSZKA 4 CO.
FLOMniHG A ■EATISG 

Kglgo Uetuvla, lietuviam* patar
nauju kuogerlausia

4694 80. PAULINA

M0RT6EČIAI-PASK0L0S

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,1 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street 
Arti South Halsted Street

Chicago, Hl.

2-RI MORGIČIAI 
J-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną 
Perkame real estate kontraktua. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $600,000 06 
$604 80. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette 6788-6716
*

NESPEKULIUOK!
Pirk pirhius mortgyčiuR ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street

I


