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“Draugas" atstovauja organlsnotų
katalikų mintĮ, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas "Draugas“
džiaugiasi didele katalikų parama
nori, kad toliau pasilaikytų tie prlątellškl jausmai.

Katalikai paaaullonya turi kilnų uldavlnt, — {neiti } fielmynaa lr 1 vl■uomenų Kristaus mokslą, atnaujinti
įmonių dvasią. JSiaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padBs jums tą
apaštalavimo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugą."
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Voldemaro Į Universitetą Nepriėmė
MASKVOJ KOMUNISTAI LĖBAUJA,
PIETINĖJ RUSIJOJ SUKILIMAI
NUO UGNEKALNIO GUATEMALOj ŽU
VUSIŲ ŽMONIŲ BUSIĄ 1,000

Francūzai Amerikoje Įžiūri Naują Sau Ir
Europai Pavojų
PIETŲ RUSIJOJ VALSTIEČIAI SUKILĘ

GUATEMALOJ ŽUVUSIŲ
BŪSIĄ 1,000

S

Spaliu 25 <1. Humanitarinių mokslų f-to profesorių taj ryba svarstė p. Voldemaro priėmimo j universitetų klausij mų. Kaip girdėti profesoriai 32 balsais prieš 4 nutarė Val
demaro prašymų atmesti. Tuo būdu p. Voldemaras i umversitetų nepriimtas.
“R.”

ŠIUOS RŪMUS NORI PANAUDOTI ŠOKIAMS

F?

GYVULIŲ EKSPORTAS
Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO

NAUJA VALSTYBES
OPEROS SOLISTĖ

I
Gyvulių eksportas iš Kla'
Teko patirti, kad Kauno kępėdos krašto į Vokietijų žy- nservatorijos mokinė Antanji miai padidėjo per rugsėjo raė- na Dambrauskaitė, šiomis die
) nesį. Per šj mėnesi vienų kiau nomis debiutavusi paskutinį
.lių išvežta 1,200 daugiau, kaip kartų operoje “Eugenijus O' rugpjūčio mėn. Iš viso per mėginąse ” Tatjanos partijoje
| rugsėjo mėnesi išvežta 7,312 Į spalių 1G d. pasirašė su teat;gyvulių; raguočių — 1,033, ro direkcija sutartį, pasižadėkiaulių — 4,595, veršių — dama 1929—1930 m. sezonų
1,021 ir avių — 663 štukos. dainuoti Valstybės operoj ka
Kituomet Pr’guleJ’ę Turkų sultanui Dolma Bagtche rūmai Konstantinopoly. Turkų
“R.” ndidate—soliste.
“R °
jaunimas prašo valdžios leisti šiuos rūmus panaudoti šokiams.

CONSTANZA, Rumunija, I GVATEMALA CITY, Gua
lapkr. 9. — Apturima nejiat- temala respublika, lapkr. 8. —
virtintų žinių, kad kada Mas- Santa Maria ugnekalnis nu
kvoje raudonieji autokratai traukė savo veikimų. Nežinia,
iškilmingai mini bolševistinės kaip ilgam. Aplinkui per Q0(;
revoliucijos, sukaktuves, pieti- mailių lavos ir pelenų viskas
AGRONOMIJOS DAKTA UŽSIENIŲ REIKALŲ MI
FRANCŪZAI BIJO
PAGERBIAMAS SENELIS
nėj Rusijoj sukilę valstiečiai, j išnaikinta.
RŲ LAIPSNIAI
NISTERIJOSE NUMA
AMERIKOS
ARKIVYSKUPAS
Oficialiai praneša, kad žu
Anot gautų žinių, SavastoTOMI PAKEITIMAI
vę
425
žmonės.
Daugelis
yra
polio ir Batume apylinkėse se
o * A-m r .
z. !\
Dotnuvos žemes ūkio akadePARYŽIUS, lapkr. 9. — Išpažino išeikvojęs 10,000
SANTIAGO, Cih (Ghde),! ..
ka kruvini mūšiai raudonosios nuomonės, kad žuvę apie 1,000. Senatorius H. Lemery Fran..
.
.
nujos taryba, uz nuopelnus
Užsienių reikalų ministeri
dolerių
lapkr
Šio menesio 28i_,. . . T ’ .
.
. .
Ugnekalnis ėmė veržtis na- įj cijos valdžių įspėja, kad ji ne
armijos su valstiečiais.
ir įjieiuvai,
Lietuvai, iiiimsieriui
ministeriui jos valdininkų tarpe, kaip
1 ukiui
ukiui ir
j
|k&a, kada aplinkinėse sodybo-į pMniriįtę iskelti vieno svaa- Ogden National bankos kle-./H™! vietos arkivyskupui Cre,
girdėti, netrukus bus šiokių
įkas (tellerV išpažino,
iisi: 1seento Errazuns sueis 90 me._
_ T
Įšpažino, kad jis
se žmonės įmegojo. Nebuvo'^ kla'ūsimOi kada
^asl(teller
; žemės ūkio ministeriui p. J. tokių pakeitimų. Pakeitimai
TURJ PENKIŲ DIENŲ
ikos pinigų tų amžiaus.
progos pabėgti, tuo labiau, • kar0 ]aivynų reikajQ konfm. ‘ lu’uu0 do1
'Aleksai suteikė agronomijos lies 5—7 valdininkus. “R.”
IŠKILMES
išeikvojęa
------ ,-----Į kad karščio ir nuodingųjų du-J neijeh———
~
. ...... _
mokslų daktarų “honoris cauJis
yra
iebert,
32
m.,
1
arkivyskupo
pagerbimui
ruoRYGA, lapkr. 8. — Iš Ma-ljų pažadinti žmonės nežinosa” laipsnius.
‘R.
PER NEATSARGUMĄ TĖ
Kaip
žinoma,
Am.
J.
Valsvedęs.
Kol-kas
kalėjime
laikojo
kur
link
bėgti.
šia
nepaprastas
iškilmes.
skvos' per radio skelbiama,
VAS NUŠOVĖ dukterį
jtybės
skersai
Atlantiko
dirbmas.
kad tenai einančios penkių
PENSIJA PRANUI MA
Arkivyskupas gyventoji} nedina orlaiviams pliuduruojanNORI PAŠALINTI
dienų iškilmės minint bolše
Spalių 15 d. Jonavos valse.
ŠIOTUI
; paprastai gerbiamas. Laikra
įčias stotis. Jei tuo klausimu
Nužudė žmoną
vistinės . revoliucijos 12 metų
MAJORĄ
Suvalkiemio kaime, Matas Saščiai pareiškia, kad šis arkibus tylima, sako senatorius
sukaktuves. •
Ministerių
kabinetas
paskymulaitis iš medžioklinio šau
J. Kadziolka, 41 m., 4306 vyskupas visoj Pietų Ame r i-.
Nuvargę ir išbadėję darbi BERLYNAS, lapkr. 9. — Lemery, netolimoj ateity A- Crystal gat, nužudė savo koj yra visų mylimiausias, ka- įrė KlaiPėd°s gĮmn. direkto- tuvo iš tolo per neatsargumų
ninkai tų iškilmių laiku aptu Šio miesto majoras G. Boess, merika apvaldys Atlantikų. žmonų ir patsai pabėgo. Po-^angi jis nepaprastai veiklus, nui Pr- Mašlotui pensijų ligi nušovė savo dukterį, 12 m.
___ __rado
j-__
x_ 2* ‘į ypač.. tarptautinės
.
.
. dnrvne
ri daug valdžios “malonių.” kurs nesenai gryžo iš Ameri
mergaitę.
“R.”
licija namuose
moteristaikos rei-,^
vos grrolvne
alvosPAGROBĖ
210,000
DO

kos,
verčiamas
atsistatydinti
Nemažam jų skaičiui veltui
kės lavonų ir du verkiančius I kalais.
LERIŲ
duodama bulvių, kurių daug iš užimamos vietos. Jis, sako
berniukus, 13 ir 11 metų.
ten pristatę sovietai iš įvai ma, įveltas papirkimų skan
Antrytojaus jis suimtas.
BUS APKRIKŠTYTI KAR- f
MIHVAUKEE, AYis., lap
dale.
rių Rusijos dalių.
DINOLO VARDU
kr. 9. — Netoli čia JeffersoAnot žinių iš privatinių ve
• Paliuosavo 84
ne keli plėšikai apiplėšė Farrsmių, darbininkai Maskvoje
KELETAS ASMENŲ
ROMA. — Įvairių šalių mimers & Merchants bankų. Pa- Miestinis teisėjas Elliott Fiir kituose miestuose labai nu
SUŽEISTA
LYGIAI 9 VAL. VAK.
grobė 9,500 dolerių pinigais dmore gatvės teisme paliuo- sijinėse dirvose 40 kūdikių
siminę, kad Rusijoj padėtis
dolerių Lais<
84 žmones, kuriuos vai- J našlaičiųT bus
Viapie 200,000 dolerių
bais-/savo
“"' —
.. apkrikštyti
......
negerėja. Tuotarpu komuniz PARYŽIUS, lapkr. 9. — ir apie
mo šulai susirinkimuose pose- Susidaužė francūzų keleivinis vės bonais ir Serais. Pabėgo stybinio prokuroro policija a- letao vardu. fai Įvyks kardu U IA If M llf QAfl|A H
novei darbininkams žada auk orlaivis skrizdamas iš Briuse
Briuse- automobiliu.
"BB™™ gamblierių
f’.,'
gerbimui. Jo Eminencija yra
susirinkime.
so kalnus.
lio su 12 žmonių. Keletas su
Policija teisėjui negalėjo misijų prefektu ir šįmet miPREZIDENTO PASKEL
žeista.
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)
1 parodyti areštavimo “waran- ni savo kunigystės aukso ju-,|
PERORGANIZUOS AN
BIMAS
įbiliejų. Visų tų kūdikių vaiz---------- DUODAMA --------GLIŲ PRAMONĘ
PARAŠUTAIS IŠSI
____________
įdėliai bus pasiųsti kardinolui. J
AYASHINGTON, lapkr. 9.
GELBĖJO
4 asmenys sužeista
LONDONAS, lapkr. 8. —
— Išleistas prezidento HooPAGERBTA PONIA
Britanijos valdžia parlamen-! LONDONAS, lapkr. 9.
ver paskelbimas, kuriuomi la Bute iš penktojo aukšto I
CURIE.
tė pranešė, kad ji pasiryžusi1 Du Britų kariuomenės lakū- pkričio 11 diena skiriama pa 2909 Indiana avė., nukrito su
perorganizuoti anglių pramo nai, kiekvienas atskiriam or liauboms minėti diena. Tai ša- gedęs keltuvas su žmonėmis.
NEW YORK, lapkr. 8. —
IR
nę, nežiūrint kasyklų savinin laivy, iš vienos mailės aukš- i lies šventė,
4 sužeista.
iNew Yorko Miesto Moterų
kų nenoro.
tumos parašutais išsigelbėjo,
i Kliūbų Federacija čia pager- 1
kada orlaiviai susidaužė ir VIRGINIJOJ FANATIKAI
Krautuvininkas pašautas
ponių Curie. Suteiktas jai
IŠSIŲSTA 675 KALINIAI nukrito. Vienas orlaivių užsi
SUTRIUŠKINTI
,
Du negrai plėšikai užpuolė aukso medalis už jos “nepaPARYŽIUS, lapkr. 9. — Į liepsnojo ir padegė sodybų.
krautuvę, 4202 Cottage Grove prastų žmonijai pasitarnaviRTCHMOND, \ a., lapkr. 9. ave Krautuvininkas už pasi- mų.”
Guiana bausminę kolonijų iš
Praėjusiais rinkimais A ir- priešinimą pašautas,
Francijos išsiųsta 675 kali NAUJA RAUPUOČIAMS
PRIEGLAUDA
ginia valstybė gryžo atgal de
niai, kurie nubausti visam aVALDŽIA LAIKOSI SAVO
Automobilių aukos
mžiui kalėjimu.
QUINHON, Indokinija, lap mokratų partijon iš republikoNUSISTATYMO
nų globos pasiliuosavusi. Ton
Cook apskrity šįmet ligi lakr. 8. — Čia baigiama statyti
republikonų globon valstybės , ... „
dar viena katalikiška raupais .. .
. .
pkricio 8 dienos nuo automoPINIGŲ KURSAS
LONDONAS, lapkr. 9. —
piliečius pasuko praeitais me
sergantiems prieglauda. Indo
bilių žuvo 825 žmonės.
Darbo partijos valdžia parla
tais
prezidento
rinkimų
laiku
Lietuvos 100 litų .. $10.00 kinijoj katalikai tad turėsiu
mente puolama už jos tais ir
protestantai
fanatikai,
kurių
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 šešias tos rūšies prieglaudas
25,000 dol. atlyginimo
kitais reikalais nusistatymų.
priešaky
yra
jų
vyskupas
CaDAINUOS
Francijos 100 frankų 3.93 su 1,200 sergančių.
Iš Soo Line geležinkelio Tomis dienomis valdžia buvo
nnon.
Belgijos 100 belgų
13.98
teismas pripažino 25,000 do akėjama ypač už jos nusista
CHICAGO IR APYLIN
5.23
Šiais pastaraisiais rinkimais lerių atlyginimo Fr. Dwyer, tymų Indijos reikalu. Bet val
Italijos 100 lirų
KES.
—
Išdalies
debesiuota;
Šveicarijos 100 frankų 19.38
fanatikai
susilaukė didelio 28 metų. Jis sužeistas 1926 džia pranešė, kad jos nusista
Vokietijos 100 markių 23.91 maža temperatūroje atmaina, smūgio.
metais važiuojant troku.
tymas nekeičiamas.
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“DRAUGO”

Peoples Furniture Co.

KONCERTAI

Lapkričio 13 d.

L. Vyčiu Apskrities-Dainns Choras

t

SeMienis, taplcr.
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DRAUGAS

Uelna kjLsdlan. Ukakyrua eekroadlealeut
PRENUMERATOS KAINA; Metanu — »«••. P«~
■et Metų — SS.Et. Trinu Mėnesiam* — It.Ot. Vienam
Mėnesiui — 7Bo Europoje — Metanu |7.M. Piuet Me
tą — 94-M, Kopija .Mo.
Bendradarbiams Ir korespondentam* raitų ne*r*>
ttaa, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlnlundlama tam
Hkalui pašto lenkių.
* Rečaktorln* priima — nuo
Iki I1:M vai.

Skelbimų kalno* prialunčlamoe parelkalarua

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki

vai. po piet.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Published Daily, Ezcept Bunda?.

aOBBCRIPTIONS: One Tear — 9«.M. Slz Montb*
— 91.Kt. Tbree Montb* — IJ.š*. One Montb — 7še.
■orope — One Tear — 97.lt, Slz Montb* — 99.11.
o»pt —
M.»i !
Advertising ln "DRAUGAS” brlnge best reeult*.
Adrertlslns rate* on application.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

DIENOS KLAUSIMAI
0 KAIP PAS MUS?

Vakar Įdėjome straipsni apie stagnacijų
ir nihilizmų Lietuvoje. Raštų tuo klausimu
įdėjome dėl to, kad, musų nusimanymu, ja
me iškeltos mintys kaikuriaiš atvejais ir Amerikos lietuvių gyvenimui galima taikinti.
“To gero” ir pas mus, berods, netrūksta. Tik
rėikėjo tų straipsnį atydžiai perskaityti ir
paskui apsidairyti aplinkui, kad pamačius jog
if pas mus padėtis tuo žvilgsniu nei kiek
negersnė. Ir mes “esame be reikiamo entu
ziazmo ir be meilės, be ugnies ir be sparnų.
Gyvename klampynėje. Del to visi sergame
i^čiaudime vienas ant kito”.
i Ta visuomenės dalis, kuri išliko sveikiau
sia, pas kuria dar yra tautinio entuziazmo ir
ugnies, kuri nieko nepaisydama dirba, yra
dažnai smerdkiaina ne vien jos idėjos priešų,

bet ir tų, kurie jai turėtų ne tik pritarti, bet
padėti ir vadovauti. Gerų darbų jie nemato.
Priešingai, susipratusios visuomenės pasišven
timas tuos ponus erzina. Mat, jie norėtų, kad
ir sveikoji visuomenė p. i įnertų i tas klam
pynes, kurias jie taip pamėgo, su kuriomis
apsiprato. Jie lyg piktosios dvasios apsėsti
džiaugiasi tik tuo, kas gyvenime purviniausia, kas veda prie nepasisekimų, prie tikybinio ir tautnio ištižimo. Didelė spaudos da
lis neduos vietos teigiamam ir kūrybiniam
darbui aprašyti, bet užtat sensacijoms,
pornografijai, kriminalinių bylų aprašymams
paveda ištisus laikraščių lapus. Gi mūsų vi
suomenės dalis to nesuprantu, kad toji spau
da pataikauja jos žemiems palinkimams ir
iš jų biznį sau daro.

9 1, 1929

rėtų dingti? Rusijoj nebebūtų Socializmas arba komuniz
jiems vietos. Kitos šalys jiems mas tuose katalikų darbinin
butų uždarytos. Kas ir kur kų rateliuose neturi įtakos.
KAD GIRIAS, TAI GIRIAS ir darbininkai, ty. bolševikų galėtų priimti tuos krikščio Nes katalikai darbo apsaugai
BOLŠEVIKAI.
valdžios karščiausi rėmėjai, nybės griovėjus, vergijos a- dėsnius paima iš katalikiško
duonos gali gauti pirkti tik paštalus ir žmonijos engėjus. gyvenimo ir sakytos encikli
Maskvos laikraščiai, tai bol
Kada jie pasauliui giriasi, kos nurodymais.
nuskirtų svarų kiekybę ir tai
ševikų valdžios laikraščiai.
tik parodžius duonženklius. tai tuo pačiu žygiu dantimis Katalikų darbininkų ratelių
Tie laikraščiai labai retai pa Taip yra norint gauti ir kitų kovoja už savo likimų ir gy Argentinoj šiuokart yra arti
duoda kokių — nors žinių a- valgomųjų daiktų.
vybę.
ftįfĮ šimto. Visi kartu rateliai tu
pie blogusias Bolševikijoj pu
ri virš 30,000 narių. Mieste
Aguona.
Ir štai tas- komisaras ra
ses. Jei jie kartais iškelia ko- liuoja, kad netolimoj ateity
Buenos Aires gyvuoja 17 rate
kio-nors nepasitenkinimo tais
raudonoji Rusija savo ekono KATALIKAI DARBININ lių ir viso apie 0,000 narių.
ar kitais autoritetais, tokia miška padėtimi pralenksianti
KAI ARGENTINOJE.
Didelės ratelių grupės yra
ar kitokia tvarka, visados tai Amerikų.
Rosario ir Santa Fe miestuo
daro tikslu patirti, kaip už Neatrodo į puikių ekonomiš Argentinoj katalikai darbi se. Jos skaito virš 10,000 na
sieniai atsinešiu į tuos visus kų padėtį, kada valdžios agen- ninkai turi nuosavų organiza rių.
Toji spauda nematė katalikų visuomenės dalykus. Jei jie paduoda ki- tai apvažiuoja kas rudenį so-. cijų — Katalikų Darbo Rate Kai-kurie rateliai prisideda
vadų tarpe ,3X.
.
.
.•
liai. Šie visi rateliai, ėmus prie pradinių ir teehnikaliu
nuveiktų darbų Lietuvai, nemato jos pastan lusius komunistų
..
v . ■; džius ir nuo valstiečių atima
gomis ir aukomis pastatytų įstaigų, bet užtat nesutikimus, jie nori žinoti kadir paskutinius javų grū kartu, sudaro Centralinę Ka mokyklų išlaikymo. Tose mo
garsiai prapliumpa apie į nelaimę patekusį 'dienių nuomonę apie tai. dus. Valdžiai grudai reikalin talikų Darbo Tarybų, kurios kyklose narių vaikai apturi
veltui reikalingų apšvietų.
vienų, kitų veikėjų, vienaip ar kitap nusikal Šiaip kasdieniniai bolševikų gi arba išvežti Į užsienius, viršūnėje yra prezidentas.
tusį, kuoplačiausia išgarsina kur nors pas valdžios didžiausi rusų tau kad tuo budu pasauliui už Atskiri darbo rateliai suda
kelbtų ar pareikštų katalikų organizuotai ak tai ir pačiai valstybei nusi imponuoti savo didesnį eks ro kaipir unijas. Jie yra liuo
žengimai aikštėn neišvelkami. portų arba miestų darbininkų si nuo visokios politinės įta Cincinnati mieste, neseniai
cijai nepritariančio žmogaus nesąmones.
kos ir jų svarbiausieji tikslai buvo toks nepaprastas atsiti
Taigi, ir pas mus yra trūkumų ir labai liū Bet pasigyrimų laikraščiuose duonai.
dnų’ apsireiškimų, kuriuos kuogreičiausia rei pilna.
Tomis dienomis štai tie pa- yra: ginti pagrindinius tikėji kimas. Ore skraidė lakūnas su
• Nesenai vienas komisaras fyS Maskvos raudonieji laik- mo dėsnius, darbininkų tei vienu nieko aviacijoje neiš
kia šalinti.
kalbėjęs Į Amerikos inžinierių raščiai girias, kad Rusijoj mo- ses, šeimynos saugumų ir jau manančiu piliečiu. Bedarant
nimo dorovę.
kilpų, lakūnas dėl nežinomos
Ateinantį pavasarį įvyks S. L. A. centro būrį Maskvoje. Jis tarp kitko ferys esu darosi vis daugiau
Ši katalikų darbininkų or priežasties iškrito iš lėktuvo,
valdybos rinkimai, prie kurių abi pusi tau pareiškė, kad Rusija artimoj palankesnės bolševikų valdganizacija
yra pravedusi jau liet laimei parašiutas laiku
tininkai — laisvamaniai ir bolševikai smar ateity ekonomiškai taip aukš-, yjaį_ Girdi, kur valstiečiai dvene vienų socialių ir pramoni išsiskėtė, ir lakūnas gražiai
kiai ruošiasi. Pirmieji paskelbė toki obalsį: tai iškilsianti, kad tuo atžvil-.i joja apįe savo javų dalies pa
gili net pačias Anierikos Jung vedimų valdžiai, tai tų valstie nių reformų kampanijų. Vi nusileido žemyn. Tuo tarpu
“Lietuvi! Tu garbės vertas jau vien dėl to,
suomet turi tuo reikalu gra niekelio nevaldomas lėktuvas
kad tu esi lietuvis. Tad apsaugok savo tik tinęs Valstybės aplenksianti.. J čių moterys ima kolektuoti
žaus pavykimo. Tos reformos pradėjo kristi. Sėdėjusiam
rų garbę — apsaugok Susivienijimų Lietu Šypsojosi inžinieriai išgir-, javus įr pačios pristatų į nudę tuos raudonojo šulo plepa- žymėtus centrus. Tokiu budu yra paremtos popežiaus Leono jame piliečiui grėsė baisi mir
vių Amerikoje nuo bolševikų puolimo!”
lūs. Kaip žinoma, Rusijoj mi esą moterys vis labiau imu XIII enciklikos “Rerum No- tis. Nieko nenusimanydamas
lionai žmonių neturi nei dar liepsnoti revoliucine dvasia. varum” pagrindais.
mašinoje, jis vis tik stvėrė už
Prezidentas p. tlooveris jau pakvietė vi bo, nei duonos. Bolševikų įsi Gi kurion pusėn persimetu Argentinoje, kai kad ir Eu įvairių esančių prie motoro
sas pasaulio valstybes dalyvauti Chicagos pa vaizduojamuose
‘ ‘ pramonės moterys, ten ir laimėjimas. ropoje, “darbininkų diena” rankenų. Tr čia Įvyko tikras
saulinėje parodoje 1933 metais. Beabėjo pa centruose” (nes tokių centrų
Nors viskas Rusijoj yra minima gegužės 1 dienų. Bet stebuklas: lėktuvas išsilygino
kvietimų gavo ir Lietuva. Del to reiktų jau kaip ir nėra) cfarbininkains mirę, nors valstybės atstaty to minėjimo skirtumas yra ir laimingai nutupiant žemės.
galvoti, kaip geriau lietuvių tautos vardų to trūksta maisto, ,«ff- duonos. mo darbas bolševikams neži didis. Argentinoje
“darbo Paklaustas, kaip jis, nemokė
je parodoje išgarsinus ir pakėlus.
Ne vien visi kiti žmonės, bet nomas, bet jie giriasi pasau dienoje” organizuoti katali damas valdyti lėktuvo, suge
kai susirenka į savo bažny bėjo taip gražiai nusileisti že
liui savo pažanga.
Suprantama, jie yra pasirin čias, išklauso šv. Mišių ir myn, susijaudinęs “lakūnas”
kę kadir žūti, bet iš savo ran priima šv. Komunijų. Po atsakė, kad jis pats nežinųs,
kų valdžios nepaleisti. Pasi- pamaldų gi turi socialiais kaip tai atsitikę.
(“M. R. ’).
šalinus iš valdžios, kur jie tu- klausimais konferencijas.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS LOTŲ BAIGIANT SEZONĄ $W METŲ
BEGALINIAI

PELNAI

į
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Bus kada gilus PAVANDENIAI (DEEP WATERWAY) bus užbaigti prieš Pasaulio Parodą Chicagos Jau da
bar pradeda didelius plotus žemių pirkti fabrikams apie gilųjį kanalą Willow Springs.

Subatoj Ir Nedėlioj Lapkričio - November 9 ir 1O, 1929 m,

BUDRIKO

Bus dideliausis išpardavimas lotu su miškais ir kalnais už labai žemas kainas.
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLONIJOJ SPRING FOREST (PIRMIAUS VADINTAS WILLOW SPRINGS) CHI
CAGOS ROJUS.

Radio Kraut™

ATMESK VISKĄ — ATVAŽIUOK PAMATYT

Lotų Kainos Tik $300.00 ir Aukščiau. $10.00 jmokėt.
Likusius Po $10.00 į mėnesį.

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, Kolster, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus
išmokėjimai be nuošimčio.

Jau daugiau niekad taip pigiai ne
pirksit šitokių puikių lotų. Arčiausi
ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos

žemumos, aukšta ir sveika vieta
gyvenimui. Visi kalneliai padengti

lapotais, pavėsingais medžiais ir
krūmais, aplinkui apsupę

Forest

Preserve parkai tai yra tikras Ro
jus.
Jau šimtai lietuvių šeimynų nusipir

ko čionai lotus pasistatė sau na

Jos. F. Budrik. Inc.

mus ir dabar gyvena kaip rojuj.
Darban nuvažiuoti į Chicagą uži

ma tik 30 min. gelžkelių arba gat-

3417-21 S. Halsted st.

vekariais ir taipgi naudojasi visais miesto patogumais, gesu, elektra, mokyklos, krautuvės ir gatvės ištaisytos.

S. P. KAZWELL & CO.

Telefonas BOULEVARD 4705

(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir

2839 W. 63rd Street.
Republic 8899
SUBDIVIZIJOS OFISAS:

W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK

ARCHER AVENUE ir SPRING STREET

SPRING FOREST, ILL.

Corporacijos.
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Nėra išeities.
•
'dėl jūs taip retai lankote mo
Piršlys (.jaunikiui): — Pn- kyklą — tik j trečią dieną?
jnelė, kurią tau peisu, tiesa,
Juozukas: — O, pons moky
Jiėrn jau taip jauna, bet užtat tojau, mes esamo trys broliu
Iturtinga. 'Tačiau viena sąlyga.
kai, ir teturime tik vienas
Jeigu ją vesi, turi pasižadėti kelnaitės.
mest rūkymą ir gėrimą. Ar
— Žmonės vis kalba apie
sutinki ?
kažkokius idijotus. Kas tai
Jaunikis: — Kaip gi nesu
per vieni? Ar tap pat žmo
tiksi. Jeigu nesutikčiau, tek nės ?
tų ir nuo valgio atprasti.
— Žinoma. Tai toki pat žmo
Mokytojas: — Juozuk, ko- nės, kaip aš arba tamsta.

PAKEIS VARDĄ

Į

NEPAMIRŠKITE
JOS. F. BUDRIK, Ine. Radio krautuvė, Chicago,
III. turi didelį radio išpardavimą.

Viliampolės tiltą min. kabi-

JEWELRY

Visos čia išvardintos ir neišvardintos
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (cjuality). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
TAISAI'
ir pertvarkau čia išvardintus ir tam
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema,
darbas užtikrintas gerume ir pažymėtam laike.
EXTRA
Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir
amžiaus asmenims. Pasirinkimas didelis ir įvairus
kainoje ir kokybėje.
Perkantiems iš kitų miestų pristatau
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.

Elektros fikčieriai Atliekame

visokį elektros darbą.
Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

ni

3417-21 South Halsted Street

MAOUETTEOE1RY

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP jf

Telefonas Boulevard 4705

IO

|

G. NAVADOMSKIS, Savininkas

2215 West 22nd St.

WATCHES

kalbom.

Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbvstės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norą.

J. F. Budrik. inc.

“R.”

JEAYELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti
laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
gintariniai ir kitokie, auksinės \Yatermah plunks
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
KAINOJE visokiu papuošalų moterim ir vyram.
RADIO.
Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
plačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip
Ktewart-\Yarner, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų.
Ml'ZIKA
Kiniball pianai, smuikai, armonikos,
pučiamos Saxogrieškos, grainafonai ir
kitokie im.’zikališki instrumentai suaugusiem ir vai
kam.
GAIDOS
Visokiem muzikaliem instrumentam ir
dainavimui solistam bei choram. Graniafonatn rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom

|f

DUODA

vardu.

KO KAM REIKIA - TURIM

Nepamirškite užsistatvti savo radio kiekvieną sek
madienį po piety 4:30 vai. iki 5 vai. per stoti WHFC
228.9 metrą arba 1310 kilocykles.

Kas neturite radio, malonėkite atsilankyti Nedėlioj į musu krautuvę nuo 4 vai. po piety. Išgirsite gra
žy radio koncertą lietuviškai.

lietas nutarė pavadinti Petro

R. ANDRELIŪNAS, Savininkas

q

2650 West 63r<i Str.
Tel. Canal 2591 ; <
JlflC MUSIC
MM*'

Chicago, III.

RADIO
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H. SEIGAN, B. Goldbergo įpėdinis

M

4536-38 South Ashland Avė,

Vyrų Overkočiai
Daugybė vyry ir vaikiny overkociy pasiutu iš materijų impor
tuoti; iš Vokietijos, Škotijos ir kitokiu šaliy bus išparduota už labai
nupigintas kainas.
Vyru ir vaikiny overkočiai buvo po $22.50. Dabar paleidžiame po
Daugybė vyrų ir vaikinų overkočių buvusių po $30.00, dabar juos
pirkis po .........................................

$19.85

Ranka pasiūti vyry ir vaikinu overko
čiai, regulerė kaina $40.00. Dabar
tik po

$29.85

Daugybė vyry ir vaikiny augštos rūšies
siutu, dvejos kelnės, įvairiy mady pasirin
kimui, regulerė kaina $30.00. Dabar nupiginta iki

ff1Q Qu
«piU.Uv

Daugybė augštos rūšies vyry ir vaikiny
siūty, dvejos kelnės, regulerė kaina $40.00. Dabar atiduodam po

COO 0C
J

NUPIGINTAM "ŠPARDAVIMUI

14.85

Didis pasirinkimas overkočių,
buvusių po $35.00. Dabar paleidžia
me po

$24.85

Didis pasirinkimas vyry ir vaikinu siūty,
dvejos kelnės, įvairiy mady, reguferė kaina $22.00. Dabar

01Z

Daugybė vyru ir vaikiny siutu, visokiu
modernišky stailiy, dvejos kelnės, tikra
kaina $35.03. Dabar nupiginta po

$2485

Didelis pasirinkimas vyry, rankomis pasiuty siutu, dvejos kelnės, įvairios stailės,
kaina nuo $45 iki $50. Dabar po

$3485

DRABUŽIŲ TURIM UŽ $80 000

Prieš keletą mėnesiy musy krautuvės visi skyriai buvo pripildyti naujais drabužiais, nes tikėjomės rudeny turėti milžinišką biznį. Bet nemaloniam orui ištikus,
daugelis susilaikė nuo pirkimo ir musu prekės pasiliko. Bet tas prekės reikia išparduoti už kokią nors kainą. Dabar jau neina klausimas apie pelną. O tik reikia
PARDUOTI ir, tai PARDUOTI GREIT ~ kainos, kurias mes pastatėme tie drabužiai turi išnykti, kaip pavasary sniegas. Jei nenori netikėk musu žodžiams,
o ateik į savo akimis pamatyk. Užprašome visus, ar
norite pirkti ar ne.

jus
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Aestudlcnls,

'sokius parankumus, kokie bus
ir AVest Pullmano varg. p. V.
i reikalingi.
’X. Medonis. Dailiai dainavo ir
visiem patiko. Po to kelias
j Taigi lauksime skaitlingo
; Heliais ir liligoniais, dubios ro- dainelės dainavo AVest Pūliniai
DRAUGIJŲ BALIUS.
; atsilankymo parapijonų, drI selandietės, pasipuošusios bai- no dvigubas kvartetas ir miš-i
Ijų narių ir svečių.
tai, kaip lelijos, bėgiojo, pa- rus choras, kurį sudarė VVestĮ North Side. — Balius įvyks
Šventas Darbas.
Rengimo komisijos narys.
i tarnavo ko kam trūko.
; Pullmano ir Roselando daini-jiO d. lapkričio, parapijos svcLapkričio 3 d., 2 vai. po! Kitoje salės pusėje, pilnos'ninkai.
tainėj. Prasidės 7 valandų va
piety, Oak Forest, senelių ir LcdynC,s prisedusiu r06e|untlit.. Roselando orkestra, kuriai i kare.
džiovos kankinamų ligonių1 čių ir Avestpullmaniečių. Be-Į vadovauja varg. S. Rakauskas: Šį vakarų rengia parapijos
PILNAS EGZAMINAS
prieglaudoje geraširdžiai ro-1 valgant seneliams ir ligo-'gražiai pagriežk keletu šmote-:komitetas ir visos draugijos.
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
selandiečiai
surengė lietu-. nianis prasidėjo graži pro-J lių. Solistams, kvartetui ir'kurių randasi 19 iš viso.
Taigi nenusiminkit, bet eikit
viams seneliams ir ligoniams g.raiua
pas tikrą, specialistą, ne paa koki
Į chorui vadovavo ir pianu pri-! Praleidę iškilmingų jubilė- nepatyrėlĮ. Tikras specialistas, ar
skaniausius pietus ir gražių
jų, turėsime progos pasilinks ba profesorius, neklaus Jūsų kas
A’edėjumi buvo, dauginusiu Į tarė varg. Y. X. Medoni
Jums kenkia, ar kur skauda, bet
programą. Prie to taip kil
‘tame kilniame darbe pasidar- Ant galo sugiedota Lietuvos minti prie geros muzikos ir pasakys pats. po pilno lSegzamlnavimo. Jus sutaupysit laiką lr
naus darbo prisidėjo ir mūsų
bavęs, p. S. Misiūnas. Progra
 ir Amerikos himnai, lydint smagiai praleisti laika. Taigi pinigus. Daugelis kitų daktarų
O
kaimynai, westpullnianiečiai,
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
kviečiami visi parapijonys ii Jie
ma susidėjo iš kalbų ir dar pianu varg. S. Rakauskui.
neturi reikalingo patyrimo, su
ypač prie surengimo gražios
nų.
Reikia pažymėti, kad, para- draugijų nariai į šį vakarų. rėdymui žmogaus kenksmingumų.
Uano Katilo — Scope — Ragg'..
programos.
Visu ginus p. S. Misiūnui paaukuo Visas jo pelnas eis nupirki X-Ray Roentgeno Aparatas ir vlPirmiausia
kalbėjo
Pirmiausi aturiu pažymėti, J.
siėkas bakteriologlškas egzamina
Šventų parap. vikaras gerb ti kas kiek gali nelaimin- mui naujų rakandų, kokie vimas kraujo atidengs man jūsų
kad Oak Forest prieglaudoje l‘
- _
.
i
inbn; ra;b.,i;n>r; novon
negeroves, lr jeigu aš pa
, . .
v.
.
!kun A. Kruša kuris savo era- gimus lietuviams, sumesta au-l’nuins labai įeikalingi parap. tikras
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
randasi daug šimtų1 'įvairių :
' ’„
’ .
,
m
•
•
•
,
„
ia
;
... Į.ų $144.%. Tie pinigai tapo į >aluj.
lr gyvumas sugryš jums taip kaip
tautų nelaimingų senelių ir ižia iškalba ramino senelius ir padalinti prieglaudoje esan- J Ne vien šokiai bus, bet ir j buvo pirmiau. Jeigu keučtat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos.
(ligoniui*
visokio amžiaus džiovos kan
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
tiems lietuviams.
: užkandžio bei gėrimo.
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
kinamų ligonių. Jų tarpe ran Toliau kalbėjo sekantieji:
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
Čia
daugiausia
dirbo
šitie
Tikietai
įžangai
pigūs.
Kiek
kią
užsisenėjuslų,
įsikerojusią,
dasi ir apie 70 mūsų brolių ir adv. A. Thomas, westpullmakilnūs roselandiečiai: St. Mi teko girdėti, daug tikietu chronišką Ilgą. kuri nepasidavė
seselių — lietuvių. Taigi, kil nietis, adv. VVaielies, Ig. Inet gabiam šeimynos gydytojui,
siūnas,
p.
-Oadeikis,
S.
Čiužejau
parduota
iš
anksto.
Žmoneatldėliokit neatėlę pas mane.
nūs roselandiečiai, su savo vanauskas ir da vienas, kurio
DR. J. E. ZAREMBA
kaimynais, atliko tų šventų tvardo nesužinojau. Solo labai lis, S. Rakauskas ir kiti. AVest nės perka, neklausia, kas ten
6PECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1#1G
artimo meilės darbų, paruoš- j gražiai dainavo
sekanteji: Pullmane daugiausia dirbo: į bus, :bet žino, kad daugiau
lt W. JACKSON BOULEVARD
darni. šiltus, gardžius pietus ir i“ Dainos” choro artistai p. adv. Thomas, jo žmona ir tokių balių nebus, koks renArti State Gatvės
I giamas lapkr. 10 d.
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki
apdovanodami dovanėlėmis.
K. Pažarskis ir ponia S. Lau- Varg. V. J. Medonis.
po pietų. Vakarais nuo S iki 7
Didelė garbė jiems plikiau- Iš vien dirbdami, prieisime' 1 Nedėliomis
nuo lt ryto iki 1
Vienoje didelės prieglau- raitienė, abu dainavo po du so.
po pietų.
Rap.
prie gerovės, išsitaisykime vi- į f
dos salės pusėje prirengta įkartu. Paskui solo ponia A.
trys ilgi stalai, apsodinti se* iTIiomas, VV. Pullmano solistė

Lupki'.

9

d.,
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CHICAGOJE

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL

AKLAND »
Praneša Paskyrimą Savo Atstovu

Fada Radio
THE FADA LINE IS COMPLETE

MILDA AUTO SALES
806 WESTį 31

STREET

Alums malonu yra paskelbti paskyrimų naujo lo= kalio pardavėjo — tlylcrio, kurio vardas ir patyrimas
pilnai atitinka tiems griežtiems reikalavimams, kokiuos
statoma tiems, kun* pardavinėja ir aptarnauja Oaklan 1.
ir Pontiae Six automobilius.
Alės pasitikime, kad_______________________
2 jūs pasimatysite su šiuo
3 nauju pardavėju.
Apsi2 lankykite pus jį prie pir2 mos progos. Leiskite jam
| parodyti jums naujųjį
Ali — American Six, ku
rio didelė jėga, nepapras
lis
tas veikimas ir viliojantis
3!
gražumas pravedė visai
naujų supratimų moderni
nio automobilio.
Leiskite jam nurody= t i daugelį nepaprasto ge3 rūmo ypatybių,
kurias
3 užveria savyje naujasis
S Pontiae Big- Six — didelis, puošnus, gražus ir patogus
2 karas, su Fislier bodies — didelo karo jėgų, kurių tei
kia naujas, didesnis L — head motoras — jo dide
lio karo greitumų, didelio karo saugumų ir švelnų,
patvarų veikimų.
Be naujų nepalyginamos vertės karų, šis parda
vėjas yra taipgi įgaliotas pardavinėti “(lood AVill”
vartotus karus — užtikimų, nebrangių transportacijųs
priemonę, užtikrintų griežto nusistatymo teikti teisin
gų vertę už kostumierio dolerį.
Al ūsų naujas pardavėjus mielai Jus pasitiks kaip
tik jus rasite laiko užeiti pas jj. Ateikite pas jį grei-

OAKLAND MOTOR CM COPontiae, Mich.
Naujasis
OAKLAND
Ali - American Six
£1145 iki $1375

Naujasis
PONTI AC
Big Six
$745 iki $895

<»*•'

U?

/

Pasirenkant dėl savęs naujų radio arba norėdamas išmainyti savo senų radio
,Jųs beabejonės norėsite susirasti radio, kuris teiktų nuolatinį pasitenkinimų už
prieinamų kainą.
FADA budavojo radio priimtuvus ir kalbėtuvus geriausios rūšies per visų me
tų eilę. FADA nuo to laiko kaip tik kompanija buvo suorganizuotu visų savo ener
gijų pašventė vientik išdirbųiiui radio aparatų ir iki šiol dar nebuvo prisidėjusi prie
jokios kitos išdirbystės.
BRIDGEP0RT FURNITURE COMPANY

Laiko sau už garbę atstovauti tokius uugštos rūšies radio speeialislus-išdirbėjus
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modeliai su jhudavotais Dynamic
kalbėtuvais, magnetiškais ir dynamiškais kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sųlygas ir patenkinantį patarna
vimų.
Krautuvė atvira vakarais dėl patogumo dirbančių dienomis.
KAINOS NUO $60 IKI $165

OAKLAND - PONTIAC SIXES
GENERAL MOTORS GAMYBOS
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3224 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.
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Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus
H

I

BABRAVIČIUS

VANAGAITIS

MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIEKIV ORKESTRĄ '
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
10” 75c.
1G137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitclia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
1G138F Kaėiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MESiKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkcst.ros akompan.
36133F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IŠ
MUSU PILNO KATALOGO
F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIEKIV ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
13” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
G1004F Li< tuviška Veseilia., Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 7 3c.
1612'JF Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka
MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, I.eader
1C135F 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” 73c.
16041F Mes Be Vi’niaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
K. MEXKKI.1I NIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16OO6F Trys Sesutės
“Valia Valužė”
RAUPU V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.
1G134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BltOOKUVNO LIETUVIU ORKESTRA
1G133F Žldell-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka
1G131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas
Su Orkestros akompan.
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis Ir M. Žemaitė)
O Jus K’riaueiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados
Pus Draugą Julių
16085F Vanagienė Polka
Lietuviškus Džiazas
1CO78F Mergutę I’riguvo
Eina Pati į Karčiantą
1G071F Karvutė
Doleris
16072F Sharkey Daina
Munšs.lnukas
16073F Reikia Tept. Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
1G03GF Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vunugaitis )
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRA
1G113F Pulki Porele Polka
Šešupės Bangos, Polka
lGll&F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F.

PDRTFURN

Visos Kainos I’. O. B. Dirbtuvėj

1

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

r

3417-21 So. Halsted St.,

'""JU 1

I

Chicago, III.

t
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CHICAGO

REDAKTORIAI APIE
“DRAUGO” KONCER
TUS PER RADIO.
Šiuos žodžius ’nšaneiain te
ko kalbėtis dėl “Draugo” ir
Peoples Furniture Co. progra
mų per radio su Herald Exa-

miner KY\V stoties mauadžierium p.'liogan. Jisai ltompliįnentavo “Draugą” už kon
certus.
/ . 4
Trečiadienio vakare, Con
gress viešbuty buvę susirinkę
visų Chicagos laikraščių radio skyrių redaktoriai, kaipo
KYW stoties svečiai. Juos ti
krai sudominęs vargonininkų

choro dainavimas. Visi buvę
tos nuomonės, kad vargoni
ninkų choro dainavimus pri
lygstu rusų ruošiamai progra
mai per radio iš New Yorko.
Toks dainavimas esąs tikrai
gražus ir išreikšta pageidavi
mu, kad tas choras dar bent
keletą kartų padainuotų. “Iš-

klausyta lietuvių programo su
dideliu pasitenkinimu” — sa
kė p. Hogan. ‘‘Būt labai gra
žu, kad ir daugiau tokių kon
certų tas choras suruoštų”.
Iš to aišku, kad “Draugo”
Užgirsk Lietuvių dainas ir muzikę su
įj koncertai per radio jau savo
Nauju Crosley Setu
I tikslo atsiekė. Lietuvių liau
dies dainelėmis, mūsų kom
pozitorių kūriniais, ačiū gra
žiam jų padainavimui, žavi
ir stebina svetimtaučius, ku
$7Q50
rie tik dabar pradeda supras
ti. kiek gražaus turto slepia
si mūsų dainose, kaip jos yra
gražios ir skambios. Galų ga
Su 7 A. C. Tūbais, šia
le ir mus pačius privers la
me gražiame riešučio
biau didžiuotis tuo turtu —
medžio kabinete.
Pirkit dabar dėl sava daina ir kalba.
Žodžiu, pildosi tas, ko rentuojautinio pri
i gėjai, ruošdami šiuos koncerpįįtus, norėjo, būtent: “Plačiai
statymo
H išgarsinti lietuvių vardų, mi
Labai lengvus
ni lijonus žmonių supažindinti
išmokėjimai
su lietuvių tautos dainomis,
$2
su jos muzika ir bendrai su
i savaitę
mūsų tautos kultūriniais ži1 metu DYKAI aptarnavimas. DYKAI įvedimas

Pilnai Įrengtas

p

UPSKY MUSIC & RADIO STORE Į
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329

Cicero, Illinois

Atdara vakarais

k

{f • * -r

x<«W»'<TT'

DRAUGAS

ūmiais

Rap.

|

KAS DAINAVO CHORE.

Daugelis mus klausė, kas
dainavo vargonininkų chore.
Dainavo šie vargonininkai:

mus su gražiai ir minėtiniais kirta net 5 dovanos toms po- d., 1929 m., parapijos svetairoms, kurios geriausia pašoks nėję, 68th St. ir Waslitenaw
lų vietų vaizdais.
X Ruošiamųsi pas mus, lietuviškus šokius. Įdomu bus Ave., 7 vai. vak. ir linksniai
ruošiamųsi. Prie ko? O-gi prie matyti šokant ir žinoti, kas praleisti vakarų.
.
Koresp.
Padėkos Dienos. Mat, užsaky laimės dovanas. Todėl, visi,
kaip
jauni,
taip
ir
seni,
kvie-į
ta farmoje t rokus riebių pauk
ščių: kalakutų, žąsų, ančių, čiami atsilankyti į viršminėtų Į SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS
vištų ir kitokių — Padėkos balių, kuris bus lapkričio 1(1 į
Dienai. Jų išleidimas įvyks
WEST SIDE NAUJIENOS. šiomis dienomis šio mėnesio:
23,24, 26. 27 ir-28 parapijos
X šiandien Aušros Vartų salėje. Bus tikras kermošius,
Rengia
bažnyčioje švenčiama aštunto nes kas-gi parapijonų apsieis
ji vėlių oktavos diena, kurioje be riebaus kalakuto Padėkos
ŠV. BARBOROS DRAUGIJA
visi šv, Komunijų priėmusieji Dienoje. Nepamirškite dienų.
NEDELIOJ, LAPKRIČIO 10 D., 1929
ir šv. Bažnyčios mintimi pasi X Pereitame trečiadienyje,
GIMIMO PANELĖS ŠV. PARAPIJOS SALĖJ
meldę nupelno skaistyklos sie 6 lapkričio buvo Kazimiero
68 St. <& Wašhtenaw Avenue
loms visuotinius atlaidus.
Kasparavičiaus teismas už
Pradžia
7:00 vai. vakare.
Įžanga 50c.
X Ryt Aušros Vartų bažny svetimo automobiliaus naudo
Visi maloniai kviečiami atsilankyti, ypač šokių mėgė
čioje jubilėjaus šv. Misijų jimų. Kadangi kaltinamojo do
jai. Bus gera muzika, JUM POSKO vdeama, ir penkioms
Užbaiga po piet trečių valan kumentuose nevienodai buvo
poroms geriausia pašokusioms bus suteiktos gražios do
dų per mišparus.
pažyn»ėta gimimo laikas, tai
vanos. Bus gardžių užkandžių, saldžių gėrynių, kvepian
X Šv. Misijų užbaigoje mi- teisinas pareikalavo pristaty
čių cigarų.
sijonierius suteiks Šv. Tėvo ti Aušros Vartų parapijos
palaiminimų su visuotiniais krikšto knygas, ir, nors teisėatlaidais priėmusiems tą die masis pasirodė esųs tiktai
nų šv. Komunijų ir šv. Misi septyniolikos metų, bet dėl
jų metu išklausiusiems bent papildyto nusikaltimo ir dės
penkių pamokslų.
liai neteisingų gimimo doku
X Šv. Misijų užbaigoje bus mentų naudojimo, buvo pas
vieša šv. Misijų Kryžiaus ado merktas kalėti 18 mėnesių.
l.
’
racija ir išdalinimas šv. Misi Gana dažnai atsitinka, kad
jų atminimo paveikslėlių su •patys tėvai įkalbinėja savo
Naujas MAJESTIC M odei 91
svarbesnėmis iš misijų pamok vaikus paduoti klaidingas aslų mintimis.
pie savo gimimų' žinias kad
Kaina $116.00 be tubu
X Ketvirtadienio vakare 11 ir po priedanga gavimo pel
valandų mirė u. a. Anastazija ningesnio darbo.
Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra ga
Grinevičienė, daugelį kartų
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
amžinon kelionėn pasistipri
ŠAUNUS BALIUS.
imo, Majestic yra humless. Gražus pažiūrėti, malonus
Marąuette Park. — Darbš
nus šv. Sakramentais.
paklausyti.
X Iš Cleveland, Oliio, ir čios narės Šv. Barboros drau
Montreal, Canada Martynas gijos pereitame susirinkime
Kadziauskas prisiuntė Auš nutarė surengti šaunų balių.
ros Vartų klebonui sveikini Balius bus įdomus, nes pas-

V. Daukša, B. Janušauskas,
J. Kudirka, J. Brazaitis, A.
Mondeika, B. Lauraitis, J.
Balsis, Stulga, Glemža, N.
Kulys. Jiems padėjo daini
ninkai: č’iapas, Benaitis ir
Zdanis. Chorui vadovavo kom
pozitorius A. Pocius.

BALIUS IR SŪKIAI

KAINOS SUMAŽINTOS

m;*

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ

S*OWER I;LTFCnOW

EUDEIKIO IŠTAIGA

Laivais

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL

Kada tiktai jūs būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja, jūs
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš apieIfnkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms.

J"?

Jūs pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai* prirengia laidotuves ir
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ........................... $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
• tiktai ................................
181.00
Turistine trečia klase,
Main Deck .......... ..
129.50
' Turistine 3-čia klase į ten ir
atgal, tik ................
216.00
Cabin ......................................... 147.50
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į, Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
jos laivai eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

•

Del visų Informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
Chicago, III.

IlHPROVEMEOT

OJrniform
Amplification
Automatically
at a n.y pornt on
tbe Oial

nes

Eudeikio įstaiga turi koplyčią, gražius automobilius, didžiausį pasirin
kimą grabų ir patyrusius graborius.

Ir už tą visą geriausį ir mandagiausi patarnavimą laidotuvėse rokuoja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.
'

I

Nežiūrint, kaip toli jūs gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nuliūdimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikį, čia
gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

J.F.Eudeikis4Co.

A
'I
Kaina buvo $137.50 dabar <£*| “|

Q,OO

LEN( i VUS IŠMOKĖJIMAI

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,

“Lituania” Dcc. 7
“Estonia” Dcc. 21

offers E&lusively this į

e

Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo,
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio įstaiga.

GRABORIAI

315 So. Dearborn Str.

n

1WONDERFUL

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Nov. 16

with the NEW—4-5 Tubes

i

Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

‘Polonio”

5

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitage Avenue
SKYRIUS

SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

Telephone Lafayette 0727

Telephone Cicero 3794
8204 AUSURN AVE.
Tel. Boulevard 3201

Jos. F. Budrik Inc.
3417-21 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

•

t

DRAUGAS

CHICAGOJE

PRANEŠIMAS.

trečiadienio į antrą sekimu l ie-.

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

ni mėnesio 2 vai. po pietą.!

Šeštadienis, Lapkr. 9 d., 1929

Ateinantį sekmadineį, lapkr. Todėl prašau visas nnies ai- |

Tūkstančiai

Brio-hton Park. __ Draugid., Per sumą prasidės Die- vykti i susirinkimą ši sekma
j-dįjos Pirma Div. Šv. vo Apveizdos bažnyčioje mi-jdienj, lapkr. 10 <1., 2 vai. po į į

ero Karai, laikys mene- sijos, kurios tęsis per visą sa- pietą.
(Nov.)

A. A. Nevulytė. pirm.

-utiriiikiiną
lapkričio, vaitę ir užsibaigs lapkr. 17
10 d., 1929, Nekalto d- Misiją
pamokslus sakys

nes turime

daug įžymus pamokslininkas, nese- svarbus A. L. R. K

nai atvykęs iš Lietuvos. Pa- nijimo 1(53 kuopos

reikalų svarstyti.

j

DABAR KAS SEMS VAKARA GIRDI PER RADIO PUIK!AUSIU

§

LIETDVIIĮ PROGRAMŲ

i

Susivie- '
usiriuki-1

maldos ir pamokslai bus rytais mas.

Valdyba.

KURIUOS RENGIA

________
3:30 vai. ir vakarais 7:30 vai.
Gruodžio 1 d. toje pat sve
tainėj
mūsą kuopa rengia šau
Brighton Park. — Labda- Smulkesnė misijų tvarka bus
tame SU
1 aigi
Isirinkime turėsime būtinai išJasSkelbdamas šitą malonią ži- rinkti darbininkus ir pasida
nuoširdžiai kviečiu Chi- linti darbais.
i
v. . ,
. . i .
I
ca£os lietuvius katalikus, y\ i.-i Kuopos nariai, kurieim ;

ringos Sąjungos 8 kuopos su- paskelbta pradedant šv. misi- ną koneei tą.
sirinkimas
įvyks
lapkričio
(November) 10 d., Nekalto

Prasid. Šv. M. P. parap. mokyklos kambaryje, tuojau po

Į Peoples Furniture Co. Į

gerovė ii [
remėjai ir darbuotojai prašo-|čiusr pasinaudoti šiomis bran- mūsų rengiamo koncerto pasi-'
sekimas, ateikite į šj susi- j
mi laiku susirinkti, nes turi-1 giomis Dievo malonią dienorinkimą ir atsiveskit naujų i
me daug svarbu reikalą syar- mi?
Kun. Ig. Albavičius, kleb. narių, nes dabar vajaus lai
styti. Bus renkami atstovai į
kas.
Rašt.
Labdarių seimą, kuris įvyks

KRAUTUVES

i

Bendradarbiaujant Su Dienraščiu “Draugu”
Ar Tamstos Juos Klausote?

Į
i■
■

sumos. Visi labdarybės nariai Pač šioje parapijoje gyvenan- rūpi organizacijos

24 d. lapkričio š. m., Marąue- laikas praleisti

draugiškame

P

tte parke, Gimimo P. Šv. par.:vakare.

Dievo Apveizdos Parap. —

Susivienijimo Brolių ir Sei serų Lietuvią draugija laikys
Kuopos valdyba.
Garfield Park lietuviu’ vyrų mėnesinį susirinkimą lapkriBridgeport. — Lietuviška ir moterų Pašelpino kliubo '^°
(E,
va'* P°
Pa’
susirinkimas
įvyks
lapkričio
‘
ra
P*
mokyklos
.>-me
kambary
Teatr. dr-ja Šv. Martino pa
ITall.'Visi nariai Pl'a*onii susirinkti
gerbimui sąyo narių,
kurie (Nov.) 10 <1., Lawler
neėmė pašelpos iš draugijos 3929 W. Madison St,, 1 vai. 'r užsimokėti visus mokesčius,
narių,
per 10 ar 20 metų, rengia va po pietų. Visi nariai malonė- ' Atsiveskite ir naujų
Yra j Dabar eina narių vajus. Motekarienę su programa ir šokiais site būtinai atsilankyti.
svarsty- ,rXs ’’’ vy>'ai lygiomis teisėlapkričio 10 d., Chicagos Lie daug naujų reikalu
tuvių Auditorijos svetainėje. mui. Taip-gi bus renkami dar!-n^s priimami. Katrie pereita-Į
ant pirmo aukšto. Prasidės 7 bininkai baliui, kuris įvyks nie vakare pripildėte aplika
vai. vakare.
i lapkričio (Nov.) 17 d., Medo- cijas, kviečiame ateiti i susi
Nariai, jeigu negavote atvi- ra ITall. 415S \V. Madison St. rinkimą, kad būtumėt Įrašyti
i knygas.
Sekretorius.
rutės, pakvietimo, nepamirški
I Moterys ir vvrai, naudoki-'
te būtinai dalyvauti ir savo
draugus atsivesti, nes bus Brighton Park. - Šiuomi Tęs gera proga. Nauji nariai

svetainėje.

Milijonai Žmonių

y

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

Prasid Šv. M. P parap. mo-'serl)- Tėvu Marijonu misijoMarąuette Park. — l.apkri-!
kyklos kambaryje, 2 vai. popieriai: kun. prof. J. Vaitkevi-'čio 10- d., tuojau po pamaldų,;
pietų Visi nariai kviečiami čius ir kun.
A. Petrauskas, > parap. s\ etnine.) į\\ks lakai
dalyvauti,

|r

P. KiUis, rašt.

Radio kainos labai nupigintos ir Juos galima pirkti iš didžiausiu ir atsakomingiausiu Lįe- *
tuviu Krautuvių Chicagoje THE PEOPLES FURNITURE CO. Už labai žemę kainę JJ
ant lengvų išmokėjimu po
į savaitę arba kiek išgalite.
JJ

$1.00

Bukite PEOPLES KRAUTUVĖJE šiandiena ir pasinaudokite šiomis progomis. įsigvdami viena iš šių nepalyginamų radio Vertybių! —

S

proga prisirašyti į draugiją .pranešu, kad Moterų Są-gos j bus priirnąm! be i§|o.Wą-mbbe įstojimo mokesties. Taipgi 20 kp. mėnesiniai susirinki- kesccio tiktai iki naujų metų.
bus malonu visiems draugams niai tapo pakeisti iš pirmo'
Valdyba.
f pi

SE

’rfll H M UIIII iflUf

-ulUl

Yra apskaičiuojama, kad devyni iš dešimties
žmonią nepalieka TESTAMENTO.
Žmogus, kuris tikrai rūpestingai apgalvoja savo
šeimynos ateitį, pasirūpins, kad TESTAMENTAS
butą parašytas advokato ir jis paskirs atsakomingą
globėją, kokiuo yra šis bankas.

Del savo šeimynos labo padarykit tai dabar ir
jeigu jus dar nesate padarę savo TESTAMENTO,
jusą advokatas yra tinkamiausias žmogus Testamen
tui parašyti.

_____ »***■<■£ iST'-

Naujausios mados,
Ativater
Kent mdio. dėl vartojimo Sereen
Grid tūbų pilnai Įrengti su dynamic kalbėtum puikiausis kabinę-

$109.00

tas. Kaina tik

Be tubu

Peoples Pįitional Pank

DIDELIS BANKAS

■

Nauji Mn.jestic l’adios. Verti
ir kitur parsiduodavo po $150.60
ir $189.00. Dabar nužeminta
kaina, kas padaro šių dienų di
džiausią radio vertybę. Kaina
dabar be tubu

Modelis 91 ..
R. C. A. Radiolas, naujas ir
pagerintas ateinančių metų mados
dabar parsiduoda už labai nuže
minta kaina $179.00 vertės Radio

Modelis 92 . .
-Pilnas pasirinkima’s musu 63
gatvės krautuvėje

la 46, dabar ..

$130.00

Be" tubu

and Ptrusi Company
of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

ff

E,

uj

Lengvus išmokėjimai po $1.00 į savaitę. Didelė nuolaida už Jūsų senę muzikaiį instrumentę — Demonstracija ir įrengimas Jūsų namuose VELTUI —
KRAUTUVĖS ATVIROS ANTRADIENIO, KETVIRTADIENIO IR ŠEŠTADIENIO VAKARAIS IR NEDĖLDIENIAIS PAGAL SUTARTĮ. ŠAUKITE HEMLOCK 8400 ARBA LAFAYETTE 3171.
STORES.

ant kampo

47th St. ir Ashland Avė.
B
LV '

V

.STOVĖS^. GEHJl2i

’V

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuviu visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

RAOlOį.
ru ntaTUfl

41 77-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

RŪGS
_------ n
CVE

r

TL

i GOOOS.
BETTER

RYTHING ForTne HOM ES

2536-40 W. 63 St.
\y2

Blocks West of VVestern Avė.
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JIE VILKINA
PERDAUG ILGAI

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

rašau tamstoms štai ką: lietu
viai ištikrųjų. nori, kad mes
turėtumėm savo stotį.
, Linkiu tamstoms pasiseki
mo.

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

Su pagarba
juliiona Meleškiutė.
Julijona

Rez. Tel. Mldway 6612

DR. R. C. CUPLER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4801 Soutb Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Rea. 8(41 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
lr Ketvergei! vakare

TARAI

D A

DR. M. T. STRIKOL •

Telefonas Boulevard . 1229

Ofiso Tel. Vlctory 9897

DR. S. A. BRENZA»

1

Ofiso Valandos: t Iki 12. 1 Iki
dieną, lr 6:20 Iki 9:20 vakare

Of. Ir Rez.

Tat Hemlock 2278

DR. J. P. POŠKA

S

>122 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
• 804 S. ARTESIAN AVĖ.

i 4608 S. ASHLAND AVĖ.

Res. tai. Van Buren 8261
Phone Armitage 2822
nes dar nesenas laikas praėjo,
, “7
Gerbiamieji:
Netoli 46th Street
Chicago. III.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
kuomet
aš
tų
patį
girdėjau
delbiamieji.
Labai malonu butų išgirsti
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 2-6 po
.....
. .
.. T. .
.
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vale.
1į Esame labai patenkinti
1
Jjū
tuos garsus dainininkus, bet musų tėvynėj Lietuvoj.
Šventadieniais pagal sutarimą.
sų programa. Labai gražiai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1146 MILVVAUKEE AVENUE
mūsų. vietinė didelė radio sto
Labai linksma girdėti, kad
lietuviškai išgirdome dainuo Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8zp.
Saite 899
1579 Mllwaukee Ava.
tis KDKA (Pittsburgh, Pa.) taęp mus Amerikos lietuvių
Seredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 6768
Tai. Brunswlck 9(24
Republic 8468
jant. Mums linksma buvo klau
Nedėlioj pagal sutartį
uždaro stotį KYW. Ir tik tuo- kartojasi tie garsūs tėvynės
Ofisas
2403
W.
63
Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:29 vah rak
sytis. Klausėmės visi ausis
kasdien. Nedėliomia nuo 1 Iki 2 vai.
Kertė So. Westarn Avenue
met girdisi KYW, kai KDKA aidai!
po platų.
pridėję. Buvo sykiu ir sVetim Tel. Wentworth 3000
Tel. Prospect 1029
stotis baigia savo programų. Į gu nekantrumu lauksiu atRezidencija 2369 So. Leavltt St.
į taučių ir jie labai grožėjosi.
GYDYTOJAS,
Rez. Tel. Stewart 8191
Tel. Canal 2390
Ar nebūtų galima šių kliūtį einančio trečiadienio.
Ofiso Tel. Canal 2118
CHIRURGAS
Ačiū dienraščiui “Draugui”
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V.
Namų Tel. Lafayette 9998
kaip nors pataisyti ? Meldžiam i
gilia pagarba,
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimų
ir. Peoples Furniture kompa
parašyti. .Širdingai ačiū.
j
Bronė Andrejūnaite
Gydo stalgias ir chronižkas ligas
I
nijai už tokį gražų sumanymą^
▼yru, moterų lr valkų
Gydytojas ir Chirurgas
Norintieji išgirsti jūsų pro
Ofiso Tel. Vlctory 8899
ir programos vedėjui, kurks
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
gramų.
DARO OPERACIJAS
OFISAS
Gerb. “Draugas” ir Peo- i taip aiškiai kalba; rodos, būtų 6558 SO. HALSTED STREET
J. & E. Svetkauskai,
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 1900 S. HALSTED STREET
1 plės Furniture Co.
Ligonius priima kasdieną nuo
įkalbėjęs tam pačiam kambapietų iki 8 vai. vakaro.
Hoinestead Park, Pa. į Plaeiti, du kon<,crtai
NAMAI:
Nedėliomis lr seredomis tik
per ryje Ačiū visiems choristams trečiadienio.
ĮSkalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
radio mums labai patiko. Ta ir dainininkams ir p. M.
4193 ARCHER AVĖ.
Su pagarba
Specialistu Moteriškų, Vyriškų
Gerbiamieji:
Valkų lr visų chronišku ligų
Ofisas ir Laboratorija
pusė valandos, rodos, buvo Janušauskienei. Lauksime kito
Petras Vaikutis.
Valandos;
prieš
pietus
pagal
sutarti
širdingai sveikinu dienraštį
Me5>' visi B;ivaris
Ir K-RAY
I Namuose 2-8 po piet, ofise 8-8 v. v Ofisas 2102 So. Halstel St. Chicago
arti 21st Street
2130 WEST 22nd STREET
“Draugu” ir Peoples FurnikaWikai,
,
CHICAGO
Falandos: 10-11 ryto, 2-8 po piet,
ture Co. už tokią jausmingą visos valandos Eeiskianl padė
7-9 vak. Nedėliomis tr šventadieniais
Tel. Hemlock 8161
lietuvišką programą. Ištikro, kos žodį gerb M Janušaus.
10-12.
Tel. Lafayette 5792
los kelios dainelės ne vienam kiend
J()> gražiag daina5
lietuvi, subėlėkokį tai nepa- b. A Pociui w Targoninink,
OFISAI:
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1446 S. 49 Ct.
2928 Washlngton
prastų patriotiškume ir prisi- cboruį
10-12, 2-4, 7-9 ’
12-2, 4-6. Blvd.
2486 West 89 8treet
minimų senųjų laikų. Aš, kuo
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Vai.: 9—12 ryte. 1—8 p. p. 6—9
Ona ir Antanas Niprekai
fiCF.££IV CRID
met išgirdau t< puikių lietu
Gražus
riešuto
me

v. t. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Avė.
ir Juozapas Malinskas.
viškų muzikų ir dainas, jau
Nedėlioję pagal sutarty
džio kabinetas su
Chicago, 111.
Gydytojas lr Chirurgas
čiaus nepaprastai linksma,

DR. T. DUNDULIS

DR. W. F. KALISZ

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. H. BARTON

DR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTR

RCA

DR. Y. S. NARYAUCKAS

OR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

RADIOLA 46

RCA Dynamic spy
keriu. Kaina buvo
$179.00. Dabar

jDear Sir’s:
AD VOKALAI
j We lieard the Lithuanian
program on the KYW station.
lt sure is great to liear Lith-1
uanian songs and especially
ADVOKATAS
the dance niusic, on tliese
11 Sa. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 programs. We visli to congraVakarais
tulate the “Draugas”, and
8241 SO. HALSTED STREET
Tek Vlctory 0562
Peoples Furniture Co., and.
7-9 v. v. apart Panedėllo ir
. «
...
<y»
Pėtnyčios
• i-imt Torgetting tlie * aanouneer
, ----iMr. Joseph Bulevičius, on the
JOHN B. BORDEN efforts made for tliese pro
grama.
(John Basdziunas Borden)
Hoping to liear each WedADVOKATAS
nesday the Lithuanian pro105 W. Adams St. Rm. 2117 i granu
Telepbone Randolph 9797
Yours Truly
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Chas. Pikiel,
Chicago, III.
TclephMee Roosevelt 9090

A. A. OLIS

tik • •

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950 lr 6377
Miesto Ofise Pagal Sutarty:

127

N.

Dearborn Street

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Telephone

Central

6928

F. W, CHERNAUCKAS
advokatas
134 North LaSalle Street
CHICAGO. ILLINOIS
. Nuo 9:80 iki 6 Vai. vak.
Looal Office: 1900 8o. Union Ava
TeL Roosevelt anl o
Vai. nuo 6 iki 9 vJl. vak.

S

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

DR. A. J. BERTASH

Cor. So. Leavltt St.
’ Rezidencija: 6640
Avenue
Tel.
Valandos 1 — 1
Nedėlioj: 10

DR. P. Z. ZALATORIS

Tel. Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas

DR. G. I. BLOŽIS

1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. VAITUSH, 0. D.

Rezidencija 8600 S. Arteslan Ava
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
• Iki 8:34 vakare

DR. CHARLES SEGAL

nuo 1 Iki 9 vakare

Tel

DR. A. J. GUSSEN

Ar iš darbo vakare parėjęs esi taip
pavargęs, kad negali džiaugtis na
miniu šeimynos žydiniu? Ar kanki
na tave blogas apetitas, suirę vidu
riai, sukietėjimas, galvos sopėjimas,
iritacija?

TRINERIO KARTU3 VYNAS
pašalins jūsų negales. Jūsų vidurių
negalės ir kiti nuovargio pėdsakai
išnyks, gryši namo linksmas ir džiau
galėsi visais vakarais savųjų tarpe.
Trinerio Kartus Vynas išvalo vidu
rius, greitina virškinimą ir greit ge
rina jusi, ūpą. Visose aptiekose. Ne
mokami sempilial iš Jos. Triner Co.,
1333 Ko. Ashland. Avė., Chicago. 111.

CUNARD UNIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly, išplaukimai iš New
Yorko Į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

o paskui saužemiu J Kauna.

Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai j Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios
klesos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

MAURETANIA

lu iš New Yorko i Kauną |203
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del
kitų informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rašykite
Alesiai pas:

346 No. Michigan Blvd.
Chicago, III.

NEMOKAMAS SEMPELIO
KUPONAS Dept. IS

MES MOKAME CASJF
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai j Lietuvų per Rudio tiktai 25 centai'
Paskolos teikiamos ant Real Estate

$65.00

Miestas............................... Valstija.

SPECUALISTAS

Neslkankyklte savos skaus“ mala
Reumatlsmu,
Sausgėla
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau_ dėjimai naikina kūno gyvybe
Ir dainai ant patalo paguldo,
CAPSICO COMPOUND mostls lengvai prašalina vlršmlnėtas ligas; mums šiandie daugybė įmonių siunčia padėkavones pasveiko Kaina BOc per
peštą BBo arba dvi ui 11.08.
Dukart tvirtesnė 7Be.
Knyga: “8A1ZTTNIS 8VE1-

124 N. LA SALLE St.,

■
■
_
■

į

,

9989 South Halsted Street
CHICAGO ILL.

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfe

■
■
-

Tel. Lafaletle 2025

DR. F. A. ZUBAS

■I
■

Kampas Michigan Avenue
Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
patarimai ir visi rašto darbai.
.................. -."-r - . .....................

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

2 — 8 p. p.
vakare

Ii RUSIJOS
Gerai lietuviams Mnomas per 88
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr

Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

stelgias
lr chroniškas Umoterų lr valkų pagal nau
metodus X-Ray lr kitokius
prietaisus.

Ofisai
Netoli

ir Laboratorija
Morgan Street

VALANDO8: Nuo 19 — 18 pietų |f
nuo 6 Iki 7:90 vai. vakara.
Tel. ofiso Canal >110 Rea So. khore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

Akušeris

1025 WEST 18 STREET

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dieną.
4301 ARCHER AVESTIK

g

lr

OR. HERZMAN

DENTISTAS

.

52 E. 107 St,

Justin Kulis

•DR. A. P. KAZLAUSKIS

Phone

Nuo

7—9

X-Ray
visokių aUą 2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M.
Trečladlena pagal sutarkna

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

Chirurgas

Valandos:

|
Hemlock 7891

DFNTI8TAH

| KATOg” augalais gydytina kai- '

;

Boulevard 7589
Rea.

g

■

1401

3343 SO. HALSTED STREET

4712 S. ASHLAND AVĖ.

5®

fr

>

DR. V. A. ŠIMKUS

OPTOMETRISTAS

CHICAGO, ILL.

Boulevard

Gydytojas,

JOHN SMETANA, 0. D.

KAUFMAN STATE BANK

; Reumatizmą s sausgelfil

Tel.

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenna

4712 So. Ashland Avenue

Pritaikyme akinių dėl

£■■■■■■

DR. J. A. PAUKŠTYS

Vai.: Nuo 9 ryto IU S vakare

25 METŲ PATYRIMO

numeriu

Tel. Lafayette 8129

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

Tel. Boulevard 7589

Vardas

po

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo >—8 po
pietų: 7—8:29 vakara
Nedėliomis 10 IU 13
TELEFONAS MIDVVAY 2889

pagal susitarimą.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

ofisą

4729 S. Ashland Avė.

Lietuvis Oentlstas
1879 MILVVAUKEE AVENUB
Valandos; 9-12, 1-8, 8-6:28
Sekmadieniais lr trečladlen'au

Palengvins akių {tempimą
kuris
esti priežustim
galvos skaudėjimo,
1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotu. mo. skaudamą akių karšty. Atital' sau kreivas akis. nuimu cataractua
j Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanjčia mažiau
sias klaidas.

ivo

Perkėlė

Brnnsudck 8(24

LIETUVIS AKIŲ

PAVARGĘS KAS VAKAR

TeL Canal (222
So. Maplewood
Republic 7868
A 7 — 8 v. v.
— 12 ryto

TeL Canal 0287 Rea Prospect 6889

p
DENTISTAS
| OPTEMITBISTAI 2201 WEST 22nd STREET
|
(Kampas Leavltt St.)
H
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto

SPECIALISTAS

CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd 8treet

D KN 1 i S T A I

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

Chicago, III.

3856 Archer Avė.

IR

GYDYTOJAS

LIETUVIS DENTISTAS

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Rea 1201 S. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS

Nedėliomis
Susitariu

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 6918

GENERAL RADIO STORE

Adresas

J. P. WAITCHUS

REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

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

$130.00

sęs šito radio nebūsi patenkintas jokiu kitu. Didėsnis pasirinkimas... didesnis jautrumas... Du viename
kontroliuje... lokalio tolumo svvitchius... įbudavotas į RCA. Electro—Dynamic Spykeris ir kiti nauji
pagerinimai. Duodame lengvus išmokėjimas be nuošimčio. Tūbos garantuotos čielus metus ir patarna
vimas metams dykai.

Gerbiamieji:
Girdėjau tamstų programų
per radio stotį KYW. Buvo
labai įdomi programa. Todėl

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Retilevard 2899
RESIDENCIJA:
(618 Sa. Rockwell Street
Telef. Republic 9722

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

Tai yra didžiausia
radio vertybė kokia tik
buvo pasiųlyta šiame
mieste — ir mes jų tu- |
rime. Kartą pasikl.au- |

8 iki 9 ryte Tel. Repab. 9800

JOHN KUGHINSKAS

A. L DAVIDONIS, M. D.

f

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

DR. A. J. D1KSELIS

1801 South Ashland Avenne

DEMTIKTAK

Platt Bldg.. kamp. 18 St. 3 aukštas

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:29 ryto IU 1:39 vaberedomis nno 9:89 IU 18 V.

rytA. Nedėliomis nėra skirtų
valandų. Room 8. *
Phona Canal 9698

Ofisas:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8290

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Blvd. 9459
d

Vai.- 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 8. CALIFORNIA AVĖ.
Tcl. Lafalette 4184
Vai.: 12-3 vai. kuadieu

J

VALANDOI:
Nedėl. nuo 10 Iki 19 dieną.
Nuo 7 iki > vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 3 Iki 3 po pietų,

a

s

y v g g

D R

C H re A G O J E
FTDERACIJOS KONGRESO tograt'ą A. K rūšinį, 1432 So.
49 Ct., Cicero, III.
ATSTOVŲ DOMEI.

Šeštadienis, Lapkr. 9 d., 1929

B

u
’ AUSROS VARI
RĮ PARAPIJOS BA2h ivcioj Misijų
r

1

/

i

i

2323 West 23rd Place, Chicago, Mino

Pabaiga

BUNCO PARTY.
Praeitą vasarą buvusiojo
Paskutinį pamokslą pasakys ir suteiks Šv. Tėvo
Federacijos Kongreso nuimtas
Lu|Jlll lulU IU Ue
atstovą atvaizdas jau yra pa Brighton Park. — Dr-ja 4
palaiminimą su Visuotinais Atlaidais Misijonįerįus
darytas. Galite gauti pas fo- [ Saldžiausios Širdies V. J. No.
1 rengia “Bunco party” šeš
kun. Prof. J. VAITKEVIČIUS, M. I. C.
tadieny, lapkričio 9 d., 7 vai.
J.
' Jt
GRABORIAI:
vak., A. Lukošio name, 2555
AV. 43 Str.
ji nariai prašomi atsilankyti.
gį iš Bikavėnų kaimo, Lietu “S. S. Republic”, spalių 31 d.
Malonėkite visi nariai atei Town of Lake. — Šv. Ka
Taipgi
nauji
nariai,
norintie

vos, kuris atvažiavo laivu Jonas Kungis gimęs Chieago
ti ir savo pažįstamus atsives zimiero Akademijos Rėmėjų 1
ji
Labdarybės
darbą
remti
skyrius
laikys
mėnesinį
susi

je ir dabar jaučiąs, kaip į sa
ti. Linksmai laiką praleisit.
Lietuvis Graborius
X Pastangomis Jobn J.
maloniai
prašomi
susirinkti.
rinkimą
10
<1.
lapkričio,
Šv.
vo tėvynę sugrįžęs
Patarnauja
laido
Ateidami nariai prašomi atsi
Zolp, Vincas Jonas Kungis,
tuvėse kuoplglausia.
Yra
labai
svarbių
reikalų.
Su
Kryžiaus
parapijos
mokyklos
nešti “prizą”. Kaikurie na
Reikale meldžiu at
kambary, 2 vai. po pietą. Vi sirinkimas turi būt skaitlin į 7120 So. Rockwell St., poršisišaukti, o
mano
riai
jau
atnešė:
P.
Meškaus

darbu busite užga
♦kvietė savo brolį Joną Kunnėdinti.
3518 So. Halsted Str.
kas — fontanine plunksną, sos rėmėjos širdingai kviečia gas.
Tel. Roosevelt SS 16
J. V. D., rašt.
mos
susirinkti
ir
naujų
narių
M. Piekantas — žiūroną, S.
arba 2SIC
Gražiausias Teatras Chicagoj
>814 W. 23rd Place
Ančauskas — dvi dideli a- atsivesti.
Cbicago, I1L
A. L. R. K. Moterų Sąjun
Valdyba.
NEDĖLIOJ ir PANEDĖLYJ
liandri, J. J. Kuliečius — rugos
Chicagos
Apskričio
susiLapkričio (Nov.) 10 ir 11
MODERNIŠKAS TEATRAS
kitą kumpį, J. Rupšlaukis —
Bridgeport.
—
Labdarybės'rinkimas
įvyks
sekmadieny,
‘The GIRL FROM HAVANA’
3140 So. Halsted St.
Simpatiškas — agurką stiklinę ir t. t.
Sąjungos
5
kp.
turės
susirinI
lapkričio
10
d.,
2
valandą
po
Visas
kalbantysis paveikslas
Nepamirškite dienos ir lai
Mandagus —
NEDELIOJ
ir
PANEDĖLYJ
kimą sekmadieny lapkr. 10'pietų, Šv. Petro ir Povilo paapie tai, kaip vagių būrys sla
Geresnis ir Piges ko. Kviečiami visi atsilanky
Lapkričio
(Nov.)
10
ir
11
d. 2 vai. po pietų. Visi senie- rapijos svetainėj, West Pull
pstėsi ir bėgo į Havaną, kur
nis už kitų patar ti. Busite patenkinti.
. .a
“
BILLIE
DOVE
”
man. Malonėkit atstovės ir
ir buvo suimti.
navimas.
Komisija.
ANT RENDOS šeši kamba kuopų valdybos atsilankyti.
Electric Heateris tiktai .... 81.43
Dalyvauja Thelma Todd ir
Vitaphone
Vodevilio
aktai
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
riai, ant antros lubos, $35.00
B. Bitautienė, pirm.
Walter Pidgeon
98c. Ir aukščiau
Kalbantieji paveikslai, dai Quortines bonkos dėl alaus tik
į mėnesį, taipgi ir Storas ir
NAUJAUSIO IŠRADIMO
nos, muzika, pasaulio žinios. Pečiaus paipos59c.6x24doz.tik .... 15c.
Pamatyk šį prieš pirksiant
keturi kambariai prie biznio.
PAGRABU VEDĖJAI
VITAPHONE
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Taipgi užlaikont boileriam cinoDidyste Ofisas:
Town of Lake. — Liet. Vy Renda pigi. Storas geras dėl bile kur. 3 šmotai vėliausios
tas paipas vsokių šaižų.
Kalbantieji
Paveikslai
4605-07 So. Hermitage Ave. čių 13 kuopa laikys savaitinį bile kokio biznio. Atsišaukite. mados parloriaus setas, gra
PRISTATOM VISUR
Graži Muzika
Tel. Tards 1741 Ir 1742
susirinkimą lapkr. 13 d., Da 4425 So. Fairfield Avenue žiai išrodo, puikiai išdirbtas,
SKYRIUS
tikras senoviškas rayon, ver
vis Sq. Park salėje, 8 vai.
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455
4414 So. Rockwell Street
SKYRIUS
tas $350, atiduosim už $115.
vak.
Del geriausios rųšies
1410 So. 49 Ct, Cicero
'ir patarnavimo, šaukit
Chicago, III.
1930 metų modelio naujas
Šis susirinkimas bus vienas
Tel. Cicero ?794
GREEN VALLEY
Savininkas
R.
Andrellunas
,
Telefonas Lafayette 4689
PRODUCTS
SKYRIUS
screen grid elektrinis radio
iš svarbiausių, todėl visi da
Užlaikau visokių
Olaells šviežių kiauši
3201 Auburn Avenue
luksinių ir sidai kaina $250, atiduosim už $75.
nių, Bvlesto Ir sūrių.
lyvaukime.
Valdyba.
Tel. Boulevard 3201
orinių daiktų, vė
Wm. J. Kareiva
i 9x12 AVilton kauras vertas
liausios mados ra ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
Savininkas
dio, pianų rolių,
$65 atiduosim už $25. Riešurekordų
ir t. t.
I
.
/
I. J. Z O L P
4644 So. Paulina St.
Taisau laikrodžius
įtinis
valgomojo
ir
miegamojo
s.
I
Tel. Boulevard 1189
ir muzikos instru
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
j kambario setai, lempos, kėdė,
mentus.
VEDĖJAS
CHICAGOJE
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
Laidotuvėse pa
2650 West 63rd St. Chicago. 4 Hardware Co., dabar perėmė visą
j indą,i kurtiniai ir tt. Viskas
tarnauju
geriausia
btanj J savo rankas Ir duos visose šio
1650 West 46th Street
Telefonas HEMLOCK 8389
Parsiduoda rezidencijos lotas prie
blanio šakose plrmoa klesos patar
kartu arba ųftlimis. Privatinė šais
Ir pigiau negu kiti
publišką
mokyklą.
Galima
ir
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
todėl, kad priklau
navimą.
rezidencija. 8228 Maryland bizniuką steigtis. Randas prie 111
Tel. Blvd. 5203
sau prie arabų 15St. ir Central Park Ave., netoli šv.
HARDWARE PAINTS
dirbvstės.
Nuliudimo valandoje
kreipkitės
BRIDGEPORT KNITTING
ave. 1-mas apt. Tel. Steivart Kazimiero kapinių.
prie manęs,
patarnausiu slmpatišOF.’SAS
& WALL PAPER
SHOP
668 West 18 St. kal, mandagiai.
gerai
ir pigiau
F. KURAUSKAS
1875.
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S. D, LACIIAW1CZ

Ramova

MILDA

f

J. F. EUDEIKIS KOMP.

1

-

-

'

PRANEŠIMAS.

JOHN DERINGIS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

J. F. BADŽIUS

j.

Tel.
Canal
8174
SKYRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

negu kitur.
dykai.

Koplyčia

dėl

šermenų

Telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

GRABORIUS

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Musų patarnavlinas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų užlaikymui
skyrių.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

PADĖKOKĖ

A. "|" A.

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse ir
prlemlesčuose.
Grabai pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St.
Vlctory 408889 I
Ro.

Rnckwell

Kt.

Virginia 1259

EZERSKI
LIETUVIS GRAHOKIUa
Ofisas:
4491 8. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 9277

B U T.K U S
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia

Dykai

710 West 18th Street
Canal

2161

ANTANAS ŠTI'IKIS
'
mirė lapkr. 7, 1929 m., 12:10
vai. ryt. 66 metų amžiaus. Ki
lo iš Kėdainių Apskričio. Per
naravos Par.. Blandžių kaimo.
Almerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliudime
gimines, draugus ir pažjstamns.
Laidotuvėmis
rūpinasi
Kazi
mieras Arštikls.
Buvo narys
šv. Antano,
šv. Pranciškaus
dr-jų ir P. ir Paš. k’-iubo.
Kūnas pašarvotas grab. Skudo koplyčioj. 718 W. 18 St.
Laidotuvės Įvyks panedėly,
lapkr. 11 d. Iš koplyčios 5 vai.
bus atlydėtas Į Dievo Apveiz
dos par. bažnyčią, kurioj Jvyks
gedulingos pamaldos už v.elio;
nio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
da'yvautl šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Gimines ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja' grab.
Skudas. Roosevelt 7532

BRIGHTON PARK.

Ant pardavimo 2 aukštų
j namas su bizniu. Užpakaly
i biznio 3 kambariai ant 2 auk
što 6. 2 karų garadžius, prie
šalies lotas. Galima pirkti ir
vieną biznį. Namas su visais
įtaisymais.
Didelis Bargenas.
4149 So. Campbell Ave.
Telef. Lafayette 6134

Tel. YARDS 6701

ANT PARDAVIMO naujas
setas; stalas, 2 karpetai, pe
čius gesti ir anglimis kūrina
mas, lova, kelios paveikslams
imti mašinos ir daug kitokių
daiktų. Galima išfornišiuoti
4 ruimų fialas.

į

Spalio 28, 1 929 lapo atlikta
gedulingos pamaldos už musų
brangaus tėvelio
šiitą Mišios
Sv. Mykolo
parap. bažnyčioj,
Ir palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse. širdžių suspaudimas ir
skausmas neapsakytas moteries,
dukrelių, sunaus
ir marčios,
kad toks mylimas turi apleisti
iį svietą. Dėt. Dievas žino ką
daro. Neudnlršime jo niekados.
Nors širdžių skausmas buvo
neapsakytas vienok džiaugsmas
ėmė pamatyt
didelj
žmonių
f.allestingumą
Ir aplankymą
Kiekuomet netikėjom, kad tu
rėjome tiek daug gerų prletellų.
Turime lartl
širdinga ačių
pirmiausia Tėveliui
Svlrskul,
Tėveliui Deksniui
Ir tėveliui
Baltučiui už Mišių
laikymą,
ąrabnešlains. gėlių ir Mišių au
kotojam. Ačių įveliu Dekanių
jž simpatiškus žodžius bažny
čioje, ir tėveliui Svlrskul už jo
žodžius kapinėse.
Vienu žodžiu tariame širdin
ga ačių visiems giminėms, paSistamlems ir musų
gerada
riams. Liudėsio pervertas šlrlls turėdami neįstengiame pri
deramai
išreikšti
dėklngitmą
savo goradėjams.
Ilsėkis brangusis tėveli, ne
užmiršime niekados savo dar
buose ypač maldose.
Liekame nullude:
Moteris,

Dukterys, Sūnus,
Marti ir Giminės
Aleknų.

A.

3052 W. 54 St.

Chicago, III.

M. ZIZAS

F. SELEMONAVIOIUS

PRANEŠIMAS.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082
Tel. Victory 5371

A. A. Norkus, Savininkas

A.

A.

ANASTAZIJA GRINCEV1CIENĖ

(Po tėvais Chaponiutė)
mirė lapkr. 7, 1929 m. 11 vai. vak. 62 metų amžiaus.
Kilo iš Seinų Apskr., ftventežerio Par., Namajunų
Kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliudime dvi seseri Elena Feravičienę, Rozaliją Navailomskienę, sūnų Vincą, 3 žen
tus, vieną marčią, 8 anūkus, podukrą Marijoną Bondinskienę ir posūnį Motiejų Grineevičių.
Kūnas pašarvotas 2215 W. 22 St. Laidotuvės įvyks
utarninke lapkričio 12. Iš namų 8:30 vai. bus atlydė
ta į Aušros Vartų bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs, Žentai, Marti,
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. l>aebnwicz. Telefonas
Roosevelt 2515

Telef. Hemlock 55M

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
I
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 9114

M. YUSZKA A CO.
PLUMBING A HEATIKO
Kaipo

lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4694 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
'» ' 1

UNIVERSAL RESTAURANT

JUOZAPAS DULAITIS

7217 S. California Avenue

504 AV. 33 ril St. Prie Normai Ave.
Tel. Vlctory 3486

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

"Į" A.

mirė lapkr. 7. 1929 m. 6:30
vai. ryt. 46 met,ų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, Jur
barko Parap. ir m. Afcierlkoje
išgyveno 28 metus.
•
I’aliko dideliame
nuliudime
moterį Liudviką potėvals Yocaite, 4 sūnūs Bronislovą, Vin
centą. Pranciškų
ir Juozapą,
brol) Kastantą, sesei') Emiliją
Giedraitienę, 2 pusseseres Ro
zaliją Vitkienę, Marijoną
Ra
monienę, Anlanlną Macukevičlenę, 3 švogarlus ir gimines, o
Lietuvoj brolf Vincentą.
Kūnas pašarvotas 4606 So.
PauMna St Laidotuvės
Jvyks
panedėly lapkr. 11. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas Į šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas | šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gisnines, draugus Ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Simai, Tirolis Seserys,
Pusseseres, Avogerlai Ir giminės
laidotuvėms patarnauja grab.
F.udeikis, Yards J 741

Neriam vilnonius sveterius — sto
Palnterg & Decorators
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panJ. S. Ramancionls, savininkas
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
3147 So. Halsted Street
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
Tel. Vlctory 7261
nėrinių ir vilnonės materijos dol
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilankykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
Mamų Statymo Kontraktorius
tų.
Statau Įvairiausius namus prieinama
Siunčiam užsakymus Į kitus mies
kalno.
tus. .

' M. KAIRAITĖ

PRANCIŠKUS ALEKNA

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
patarnavimą.

4424

650 W. 35 St.

ramancionis

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.
750 West 31 Street
Arti South Halsted Street
Chicago, III.

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000 0#
>804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 0788-6716

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

JOHN OUSKA & CO.
3501 West 26th Street

