
Katalikai paaaullonra turi kilnų ui. 
davinį, — {neiti | Šeimynai Ir | vi* 
įuoinen, Kristaus mokslą, atnaujinti 
Įmonių dvasių. JSsaus Širdies vlelpa- 
tavlmas milijonų širdyse — tai musų 
ulduotla “Draugas” padls Jums tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Ultat, 
skaitykite lr platinkite "Draugų."
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kgtallkų mlnt|, remia nuollrdtlal ka
talikiškas draugijas, sa Jungas, para
pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas" 
dllauglasl didele katalikų parama lr 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie- 
tellškl jausmai '
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Harfoine Karo Padėtis; Žmones Pavojuje
PREZIDENTO RINKIMAI MEKSIKO!: 

KARIUOMENEPARUOSTA
Grąsina Uždaryti Krakovo 

Universitetą
KINIJOJ KRUVINUOSE MŪŠIUOSE 

žuvę 60,000 KAREIVIŲ

BUVO NETEKUSI VISŲ 
NAMIŠKIŲ

KARO PADĖTIS, ŽMONĖS 
BAIMĖJE

RYTOJ MEKSIKOJ 
RINKIMAI

PEKINAS. — Praeito rug
pjūčio 20 d. mirė po 42 metų 
misionieriavimo tarnybos ki- 
nietė Sesuo vienuolė Gabrie
lė Liou, prigulėjusi Gailestin- J 
gųjų Dukterų kongregacijai.

Žinomo bokserų sukilimo lai 
ku, tai įvyko 1900 metais, ji? 
nai neteko visų savo namiš? 
kių. Piktadariai išžudė jos tė? 
vų, motinų, seseris, brolius ir 
artimuosius gimines — 18 as
menų.

Maža būdama jinai 'str tė*
MEXICO CITY, lapkr. 16.ivcis «'veno Shanghajuje..Ka- 

- Rytoj Meksikoj įvyks pre- rt$ 3°s tėvukui t(*o aplanky- 

zidento rinkimai. •. Pekinu ir matyti (Gailestin
gųjų Dukterų atliekamus dar- 

Einant prezidento Gil pa- pUR Gryžęs namo jis tai pą- 
rėi.ymu, karo sekretorius vi- sakojo namiškiams. Mirusioji 

vadams gesuo Gabrielė tiiomi giliai

HARBINAS, Mandžiūri ja, 
lapkr. 15. — Čia ėmė veikti 
karo įstatymai.

Gyventojai pirmukart paju
to dideliu sunkenybių, kada į- 
vesti visoki varžvmai. siems kariuomenės

Nuo 12:00 nakčia ligų G :30 į visoj šaly įsakė šiandie pra- susidomėjo ir 17 metų eida- 
ryto miesto gatvėse visokis į dėjus pusiaudieniu ligi pirma- ma jinai buvo jau Pekine, kųtį

dienio savo visus kareivius darbavosi įvairiose ligoninėse' laikvti kareivinėse. ' • ___ j‘ '•».
judėjimas uždraustas. Tuom 
laikotarpiu žmonėms užgin
ta išeiti į gatves.

laikyti kareivinėse 
Pažymėta, kad kariuomenė

Cenznruojuna telegramos, | rinkimMns ncWiMyt, ir joki 
pasta ir telefonu pasikalbėji
mai. Uždrausti visoki , susiri
nkimai.

Prireikus, gali būt sulaiky
ta ir laikraščiu leidimas.

Tai visa įvesta bijant bol
ševikų armijos puolimo ant 
Įdarbino.

.Gyventojai, ypač svetimša
liai, apimti baimės.

GAL BUS UŽDARYTAS 
UNIVERSITETAS

ir prieglaudose.

VYSKUPO MISIONIE
RIAUS JUBILIEJUS

__
Shantung,

kliūčių nekeltų. Ji turi būt 
pagelboje tik civilinei vald
žiai, jei pastaroji kur riaušių YENCHOAVFU, 
malšinti neturėtų ganėtinai Kinija. — Šio vikariato apa-
jėgų. ; Stalinis vikaras vyskupas Au-

____________ įgustus Henninghaus praeito
PAGELBAI REIKALINGA 

700,000 DOL.

VOKIETIJOS PIRMASIS NAUJAS SKRAIDUOLIS

■Bfc
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PASIKEITIMAI MŪSŲ 
DIPLOMATIJOJ

KIRVIU Į GALVĄ

Užsienių reikalų ministeri
jos referentas p. J. Montvila 
paskirtas atstovybės sekreto
rium į Rvgų.

Ministerijos referentas

Naktį iš spalių 25 į 2G d. 
begerdami Alytaus apskrity 
pas Simno valsčiaus gyvento
jų Bubulį susiginčijo du pi
liečiai — Jonas Kurmanavi- 
čius ir Vladas Šaltis. Susigin-

_ T, .. x . P’Teije pradėjo peštis. Kurmana-
E. Dymsa paskirtas pirmuo-'. 
ju atstovybės sekretorium į1 
Berlynu.

vičius pastvėrė šone pasitai
kiusį kirvį ir smogė juo savo 
oponentui j galvų. Tas, žino 

Lietuvof . vicekonsulas Ha- į ma, sudribo vietoj. Kaltinin- 
mburge p. A. PolėŠaitis pakel- kas sulaikytas. “R.”
tas konsulu ir perkeltas į į -------------------
Daugavpilį. LENKAI MANEVRUOJA

Lietuvos konsularinio sky- ------------
riaus Berlyne sekretorius p J Ukmergės gauta žinia,

•M. Anysas (klaipėdietis) pa- kad ketvirtam rajone spalių 
keltas vicekonsulu ir perkel- 25 d. 12 vai. prie administra- 
tas į Hamburgu. “R.” cijos linijos buvo pastebėta

einant į Pociūnų kaimų 13 su 
šautuvais lenkų kareivių. Po 
20 minučių prie to paties kai-

IGLIAUKOS PEŠTUKAI

Spalių 25 d. 16 vai. II iGu-i mo buvo girdėti šaudant. Šau-
delių valsčiuj Pilotiškių kai-; ,, _ . -

t* • t, *,i j i- \ » \z • . U _ . dymas ėjo nuo Giedraičių mie-' Tai kruizeris {Skraiduolis) Leipzig. Yra vienas me Kazį Draugeli užpuolė du / ... ... . „
greičiausių karo laivas. Padirbdintas einant nurodytomis'peštukai. Užpuolę peštukai jį ' P

jomis.

CHICAGOJE

kartų. Tai lenki} pasienio ap
saugos manevrai. “R.”

Suimta du įtariamu

Ciceroj suimta du įtariami 
jauni plėšikai, kurie Paliaubų 
dienoje apiplėšė kelias gazo- 
linos stotis Chicago vakarinėj 
dalv.

SKIRIAMAS PRIE VA
TIKANO

. Suimtas įtariamas žmogžudis
spalių mėnesio 30 d. minėjo 
savo vyskupavimo sidabro ju
biliejų.

Šis vikariatas turi 89,000 (senai ieškomas E. J. AVhite, 
voKieujos vaiazia įssprenae katalikų. Darbuojasi 82 kuni-. svaigalų pirklys, įtariamas 

parlamento (Reichstago) rei-’«ai» 18 brolill ir 52 seserys. I™00 prohibicnuo agento nu- 
kalauti paskirti 700,000 dol., 30 kuniO yra kiniečiai. žudyme. Agento lavonas ki-
kiek reikalinga pagelbai 13,-1 Vyskupas Henninghaus jau tuomet rastas Detroito upėje.

BERLYNAS, lapkr. 16. —, 
Vokietijos valdžia išsprendė.

VARŠAVA, lapkr. 16.
Krakovo Universitete krikš- gti Rusijų.

Chicagoj suimtas Detroito 
policijos ir federalių agentų

Automobilių aukos
859 žmonės nuo automobi

lių žuvo šįmet ligi lapkričio 
' 15 d, Cook apskrity.

išsvk smarkiai sumušė, o viens 
ištraukęs revolverį palpido į 
jį kulką. Draugelis sužeistas 
sunkiai. Piktadariai sulaikyti.
Sužeistasis nugabentas į ligo-

Lietuvos atstovybės Berly- 
Tos apylinkės vyrai jau ir ne tarėjas p. Lozoraitis yra 

prieš karų buvo garsūs savo skiriamas atstovybės tarėju 
peštynėmis. “R.” prie Vatikano. “R.”

000 vokiečių, kurie nori aplei-.^3 metai Kinijoj darbuojasi, i 
'Yra gimęs Olandijoj, 1862 me-!

čionys studentai iškėlė kovų Pasirodė, kad visuomenės 
žydams studentams. Įvyko tam tikslui nepakanka,
riaušės.

Lenkijos švietimo ministe
ris pranešė rektoriui, kad U- 
niversitetas keliems mėnesia-

KOMUNISTAI SUOMIJOJ
■ z

GELSINGFORSAS, lapkr. 
ms bus uždarytas, jei atsika- 16> _ Suomijos kalėjimuose 
rtotu riaušės.

Orlaivių stotys

Pranešta, kad aplink Chica
gų — Cook apskrity, yra 26 

PLĖŠIKĄ! KINIJOJ NEPA- orlaivių stotvs. Iš ju 20 yra 
LIAUJA PUOLĘ MI

SIONIERIŲ
Be to, visa eilė orlaivių ,(ė

tais.
UŽTROŠKO LAIVYNO 

KARININKAS

pavojingi} ir tos turi būt pa- 
1 gerintos arba uždarytos.

ROMA. —• Iš Kinijos pa
laikomi komunistai sukėlė ai- J re*na žinių, kad tenai plėšikai

------------------- ! kio streikų. Kad juos užtarti,, P»°l« katalftaj Mi-
MOŠIŪOSE KINIJOJ ŽUVĘ laisVėje gyvem} komunistai pa S'K’ k"r"« misionierių ir Se-

roplanų) yra netinkamų nau
dojimui.

60,000 KAREIVIŲ

SHANGHAI, lapkr. 16. - 
Tenfengo apylinkėse šįmet J- 
vykusi viena kruviniausių ko
vų valdžios kariuomenės su 
sukilėlių kariuomene, anot ap
turimų žinių.

Praneša, knd sukilėlių pu
sėje nukauta apie 40,090 ka
reivių, gi valdžios -— apie 
20,000. Į IIankowų siunčiama 
tūkstančiai sužeistų valdžios 
kareivių.

Savo ražu sprendžiamasis 
mūšis dar neįvykęs ir toms 
skerdynėms dar ne galas.

skelbė dvylikos valandų dar
bo streikų.

ABEJOJAMA APIE NE
PRIKLAUSOMYBĘ

MANILA, lapkr. 16. — lai
kraštis “Times” praneša, kad 
filipinų politiniai vadai netu
rį vilties saloms laimėti nepri

šen} vienuolių.
Einant naujausiomis žinio

mis, tenai vienas kunigas už
muštas, gi keturi kunigai ir 
devynios vienuolės pagrobta.

MINĖJO T. SĄJUNGOS 
SUKAKTUVES

NEAV YORK, lapkr. 16. —

Subombuoti namai
Chicagos miesto advokato 

pirmojo padėjėjo J. AV. Breen 
parnai, 947 AV. 54 Place, subo
mbuoti.

Policija ieško alaus ir alko
holio pirklių, kurie seniau ad
vokatui grųsino, nes jis tiems 
piktadariams pakenkė bizny

je-

NORFOLK, Va., lapkr. 16. 
— Karo laivo New York vie
noj dalyje (kompartamen-
te) kažin iš ko kilusiomis nuo
dingomis dujomis (gazu) i už
troško Įeit. Hollenbeck ir vie-'1 
nas jūreivis. Kiti septyni jū-, 
reiviai pavojingai serga.

APIPLĖŠĖ PARINKTINĄ 
SUSIRINKIMĄ

TREČIADIENIO VAKARAIS
'LYGIAI 9 VAL. VAK.

Iš KYW Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)

t
----------DUODAMĄ------------

feft DRAUGO

klausomybę iŠ naujo Am. T'Tantl) 8nj»»IS0» Salininkai čia 
Valstybių kongreso, koks sn- anartien minėj° 10 "“‘1 tos
drinks gruodžio pradžioje.

PARADYTA GRĄŽINTI BA
ŽNYČIAS KATALIKAI

TEXART<ANA, Tex., lapkr.
16. — Už probibicijos įstaty
mo peržengimų 14 moterų pa
traukta teisman. Jų tarpe y-jkituomet 
ra 7 negrės.

MEXTCO CITY, lapkr. 16. 
— Vidujinių reikalų departa
mentas parėdė, kad visoj ša
ly neprigulmingieji užimtas 

bažnyčias tuojaus
grąžintų katalikams.

Sųjungos sukaktuves.

ŠĖRAMS KAINA IMA 
KILTI

NEW YORK, lapkr. 15. — 
Kaip tik iš Baltųjų Rūmų 
AVashingtone pranešta, kad 
prezidentas išsprendęs suma- 
žiriti federalius mokesčius už 
pajamas, čia biržoje tuojaus

1/500 darbininkių neteko 
darbo

“Millinery AVorkers’* unija — 
apie 1,500 darbininkių, nete
ko darbo. Darbdaviai uždarė 
darbavietes. Reikalauja, kad 
darbininkės nebūtų unijoje.

Ėmė eiti pareigas
Andai išrinkti du apirubės 

teismui teisėjai, Fin negan ir 
Trude, jau pradėjo eiti pa- 

•šėrams kainos pradėjo kilti. reigas kriminaliniam teisme.

BUFFALO, N. Y., lapkr. 
16. — Snyder priemiesty J. L. 
Carson namuose vakarieniavo 
18 turtuolių vyrų ir moterų. | 
Staiga į vidų įsiveržė septyni 
kaukuoti plėšikai. Pagrobė 
400,000 dolerių pinigais ir 
brangenybėmis.

SEKRETORIUI PADĖ
JĖJAS

AVASHINGTON, lapkr. 16. 
— Karo laivynų mažinimo ko
nfereneijon valstybės sekreto
riui Stimson padėjėju paskir
tas A. AV. Page. j

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie saulėta ir 
šalčiau.

IR

Peoples Furniture Co.
KONCERTAI

Lapkričio 20 d.
DAINUOS

Liet. Operos art. JUSTAS KUDIRKA 
Ir Kiti.



9 D R X O O X 9 Šeštadieni a, Laplir. TG <1, 1929

«on
“DRAUGAS skaitoma. Svaigalų pirkliai retai kada liečia

mi. TAUPUMAS
kaadUn. ItakyTua Mkm*dlanlw

PILBKUMBRATOB KJUMA: Metanu — »«.M. Pw- 
wl Metų — 11.6t. Trims MtaeaUuae — 91.tR, Vienam 
MtaeehM VBe Europoje — Mete au 9T.tt, PumI Ma
tų — 94.tt, KoplJ* .tie.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne<rų- 
naa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlstundlama tam

ReCaktorlee prlkna — nuo llitt Iki ll:tt ral.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua 

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki D
vai. po piet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Published Daily, Ezcept Bunday. 
SUB8CRIPTION8: One Tear — tt.tt, 81x Months

— 9t.Et, Three Months — 11.tt. One Month — Tla 
■nrope — One Tear — 9Ttt, Biz Months — I4.lt, 
tepy — .tie.

advertlsln* ln "DRAUGAS" brln«s best rnralta 
advertising rates on applicatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAI
PROHIBICIJA, KAM JI REIKALINGA.

Patys fanatikai proliibicionistai su šiuo 
įstatymu nesiskaito- Jie pažymi, kad įstaty
mas liečia vien darbininkus, bet ne kitus, ku
rie sugeba susivaldyti. Darbo žmonės negali.

I. Taupumo sąvoka.
Visa, kas reikalinga pato

giam, dargi ištaigingam žmo- 
Prohibioijos rėmėjai pareiškia, kad pro- £aus gyvenimui, suteikia mu- 

hibicija tai esųs laiminimas, bet patys svai- ms gamta ne pabaigtose, nau- 
galus'dažnai trankia. doti “nkamon: lytyse .(fonno-

Įžymus New Yorko advokatas A. G. Ha-'66*- 0 žaliav°8 Pavidale. Eei- 
yes pareiškia, kad prohibicija yra fanatikų kla ^t žmogui savo .darbu 
pakvaiSNianra valdžia. Jis reikalauja, kad Uždėti lr gamtos turte rei-
prohibicija turėtų būt atšaukta. Jis sako, kad kla,n“ aau pagamintu žemė, 

nors ir derlingiausia, prakai
tu nepalaistyta išduos tik us
nis ir varputį; paukščių plun
ksnos ir gyvuliai nepridengs

‘Mums sakoma , pažymi tas advokatas, žmogaus plikumo ir nesušil-
“ jog mes negalime vartoti svaigiųjų gerymų, dys> jei vilnos nebus verpia- 
nes jie yra kenksmingi. Dirstelkim© tat į ki- mos jr audžiamos, plunksnos , toliau, daryti pažangų. Išvada 

aiški; jei norime pažangos, 
tobulėjimo, geresnio rytojaus, 
turime rūpintis, kad mūsų da
rbo išdavos nenyktų, neitų vė
jais. Priešingai, — turime jas 
taupyti, saugoti. Darbas be

visi kiti konstitucijoj padėti priedai varžo pa
vienių žmonių laisvės reikalus, gi 18-asis prie , 
das varžo pačių laisvę.

'plono 20 klm. taneliai, jei Vi
duržemio jūra sujungta su 
Raudonųja, o Ramusis vande- 

žmonių įkinkytos į darbų. O Įnynas su Atlanto Suezo bei 
medžiagos dematerializacijos j Panamos perkasais, jei atlik-
srityje, kame glūdi energija, 
pralenkianti ir lakiausių žmo
gaus vaizduotę, vos-ne-Vos mė
ginama žengti žingsniai pir
mutiniai. Kovoje su gamta 
žmogaus darbas tiktai tuomet 
ima viršų, kai jo darbo išda
vos nenyksta. Veltui tvenktum 
tvenkinį, jei dienos darbų na
ktis suardytų; veltui eitum 
mokslų, jei kų išmokai tuojau 
užmirštum. Tiktai kai nuveik
tas darbas taip įtvirtinamas, 
kad, taupomas, ledžia jį tęsti

Gal kas sakys, kad apie prohibicijų yra 
perdaug rašoma. Bet mūsų nusimanymu, nei 
kiek neperdaug. Prohibicija šioj šaly yra 
gyviausias neišspręstas klausimas. Jis stovi 
pirmoje vietoje. Kongrese, politiniuose susi
rinkimuose prohibicijos klausimas šiandie vi
sų iškeliamas ir gvildenamas.

Taip yra dėlto, kad prohibicija yra fa
natikų padaras. Ant gyventojų užkrautas 
prieš jų norų, jų neatsiklausus.

Dar blogesnis jos vykinimas. Mažieji nu
sižengėliai gaudomi, po teismus tampomi 
ir baudžiami. Tuo tarpu didieji prohibicijos 
įstatymo laužytojai yra liuosi. Retuose atsi
tikimuose jie pakliųva į teismus arba kalė
jimas.

Pačiam AVashingtone su prohibicija nesi-

tus dalykus. Man teko girdėti, kad AV. J. renkamos, plėšiamos ir į pa- 
Bryan, griežtas sausasis, mirė nuo persival- tajus pilamos; miškuose med- 
gymo. Tat, maistas ir-gi kenksmingas. Jei gausybė, dideliausi moly- 
ląų reikia ir maistui prohibicijos. Darbas nai, akmenų daugybė nesutei- 
kenksmingas. Persidirbimas daugelį žmonių kg žmogui geresnės prieglau- 
nūvarė į kapus. Tat, šalin visoks darbas. do3 kaįp drevė y uoia; jeį
Darbui reikalinga prohibicija. - žmogus nenorės-į medžio apdir- taupumo gražiai vaizduojamas

“Pirm prohibicijos New Yorke mes tu- bti, akmenų išrausti, suskal- Sazifo darbu: rita į kalnų ak
rėjome 25,000 saliunų. Šiandie išles turime 32,- dyti, plytų prisidegti; begali- 
000 slaptųjų užeigų. Pirm prohibicijos šioj nė garo jėga nepajudins iš 
šaly į metus buvo gaminama 19,000,000 ga- vietos nė vaikų vežimėlio, jei 
lionų alkoholio, gi šiandie 160,000,000 galionų, žmogus nepasistatys garo ma- 
Seniau tik suaugę — retkarčiais vartodavo šinos.
svaigalus, šiandie vartoja jaunimas. Kas žmogaus darbas tatai yra 
jaunų vaikinų negeria nuodų, tas ne vyras. toji burtininko lazdelė, kuri 

“Pirm prohibicijų Veikė galingas brava- gamtos jėgas atgaivina, ver- 
rininkų trustas, anot sausųjų. Šiandie veikia čia jas žmogui įmauti. Tas 
toli galingesnis “bootlegerių” trustas ir ga- darbas kaftais reikalauja mil 
linga Anti-Saloon lyga. Pagaliau ir Slapieji žiniekų pastangų, neapskai- 
Kongreso atstovai, kurie sausai balsuoja”, ^iuojamos ištvermės, pdsiau-

_______ ikojimo. Imkiine, pav., vėjų,
vandenį, garų, elektrų. Vis tai

taupumas — motina, o kapi
talas — darbo ir taupumo kū
dikis;

II. Taupumo reikšmė.
Kad taupumas suvartojime 

(konsumpcijoj) yra galintas 
ir naudingas, tai visi supran
ta ir pripažįsta; susilaikymas 
nuo nereikalingų išlaidų, at
sisakymas nuo smaguriavimų, 
sumažinimas reikmenų, — štai 
ribos, kuriose vyksta taupu
mas.

Šitoks supratimas per siau
ras, nes taupumas turi dide
lės reikšmės ne tik suvartoji
me, bet ir gaminime (produk
cijoje).

Produktų gaminimo eigoje 
vienas svarbiausių veiksnių y- 
ra gaminimo pigumas. Kuo pi
giau gali būt gaminami pro

tą didelė daugybė panašių mi
lžiniškų darbų — dešimčiai 
pirštų, nors ir su dideliausiu 
taupumu, atlikti to nepavyko.
Reikėjo didelių paruošiamųjų 
darbų, įrankių ir mašinų, ža
liavos, maisto ir drabužių da
rbininkų milijonams, žodžiu, 
reikėjo kapitalo. Juk ir mes, 
šauliai, be šiokio-tokio kapita
lo nė savo namų, nė savo 
“Trimito” neturėtume. Kapi 
talas yra ne kas kita, kaip į 
vairūs sutaupyti gaminiai, 
leidžiu tęsti, tobulinti gamy
bų. Plūgas, akėčios, sėkla — 
ūkininko kapitalas; valgomie
ji daiktai, kuriais minta dar
bininkas su savo šeima, kol dūktai, tuo daugiau duoda pe- 
gaus mokestį už darbų — dar- ^no> lengviau išlaikyti ko- 
bininko kapitalas. Kapitalų. nkurencijų su svetimaisiais, 
gamina sutaupytas darbas. galutinai, gali bū

ti parduodami jr tuo daugiau
menį, ir kaip tik pasiekia vir- p8/*1111111 z,none« nenumato rasti pįrkėjų, konsumentų. Ir 
šunės, akmuo išsprūsta, rita- <ytojau®.’ ne“°ka atvirkščiai; perbrangi produ-

. nps tu likimm. urvVvnfii e-rcsia i-_•!_ ____v- • _ -r •

Brooklyno laisvamanių laikraščio redak- milžiniškos gamtos jėgos, to
torius p. V. Sirvydas pasitraukė ir išvažia- nojusios nuo pat pradžių ga
vo Kanadon apsigyventi.^ •./, tntos globoje -IjS i tik ■■ tnesenai

si pakalnėn; darbas reikia 
pradėti iš naujo, ir taip be 
galo.

Šalia darbo ir taupumo, pa
žangai dar reikalingas trečias 
veiksnys — kapitalas. Tai ai
šku. Jei turime dabar miestus, 
tokius kaip Naujorkas, Lon
donas ar nors Kaunas; jei vei 
kia didžiuliai fabrikai su mil
žiniškomis mašinomis, žemės 
rutulys apjuostas geležinkelių 
tinklais, vandenynai raižomi 
milžiniškais garlaiviais, išras-

dės jų likimui, gyvybei gTęsia 
daug pavojų. Kuo tauta aukš
čiau pakilus kultūroj ir civili
zacijoj, kuo daugiau atitolus 
nuo laukinių žmonių būklės, 
tuo geriau supranta darbštu
mo, taupumo, kapitalo vertę.

Vieni ekonomininkai kelia į 
padanges taupumų, pamiršda
mi darbštumo reikšmę, o kiti 
— priešingai. IŠ tikrųjų gi, 
pažangai reikalingi visi 3 vei
ksniai: darbas, taupumas ir 
kapitalas. Jų santykiavimų 
galima būtų nusakyti vaizd-

3S&

ti Sengotardo 15 kini., Sim-Įžiai: darbas — kapitalo tėvas,

■39: E3E

kci ja verčia jos išsižadėti. Jei 
mes, lietuviai, nuturime savo 
cukraus, cemento etc. gamini
mas pas save perbrangiai at
sieitų. Kaip tik šitais, o ne 
kitais sumetimais vadovavosi 
valdžia, uždarydama kai ku
rias vidurines ar aukštesnių- 
sias mokyklas: dėl mažo mo
kinių skaičiaus inteligentų ga
minimas perbrangiai atsiėjo.

Taupumas gaminime, pap
rastai, duoda ryškesnių, dide
snių rezultatų, tačiau taupu
mo suvartojime rezultatai — 

(Bus daugiau)

Prince Igor - Romeo & Juliette - Rheingold - Aida - Nozze di Figaro - Magic Flute

Amerikos Sp

COMEDY PARTS SUPERBLY DONE 
“PRINCE IGOR”

Ralph Jusko and Louis Purdey supplied the 
comedy superbly and held their own with any 
members of the east vocally. They never over- 
did the cotnedy and štili supplied many hearty 
laugbs. Perfeet action and singing and the mu
sic was not at all easy. ,

“Phila Public Ledger.”

ROMEO & JULIETTE

Gal geriausias visy balsy buvo tai Rapolo 
Juškos. Jis turi galingą, stipry halsą. Toje ope
roje dainavo Irene Williams, Nelson Eddy, May- 
belle Marston, Sigurd Nillson ir Elizabeth Har
rison.

Phila Daily News.

Minėtose operose Artistas RAPOLAS JU
ŠKA dainuoja šį sezoną Philadelphijos Gvic 
Operoje.

SEKMADIENYJE,

EIETUVIŲ AUDITORIJOJE
3133 So. Halsted St.

PRADŽIA LYGIAI 8:15 V AL. VAKARE ,, RAPOIAS JUŠKA,
Philadelphijos Civic Operos Artistas

U Trovatore - Goetterdaemmerung - Meistersinger - T Carmen - Samson SC Delilah

Sį&Ę+ysĮ'' *'<> s

f

B
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL _

Radio stoties 3AZ.

eina iš muzikalės lietuviškos 
šeimos. Jo tėvas ir motutė, a- 
bu muzikos mylėtojai. Jo ina-

Šv. Juozapo Globėjo Dr-ja
NEDĖLIOJ, LAPKR. (NOV.) 17, 1929
Kas mylite šokti su draugais, sueikiteETAOINET 

KAS MYLIT ŠOKTI SU DRAUGAIS, SUEIKITE Į
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVETAINĘ, 1644 
Wabansla Avė. čionai smagiai laiką praleisite.

Tat ateikite! Pradžia 6:30 vai. vakare. Geriausia mu
zika linksmins visus. Kviečia KOMITETAS.

■sa- r"" /■ •
Philadelpbios spauda pažyinėi Visi, jauni ir seni, vykime nt- 
jo, kad Ii. Juška savo užtino-11 i st o .Juškos koricertan. 
tj operoje puikiau už. kitus- Kun. H. J. Vaičiūnas, 
artistus atliko.

Rytoj vakare duokime pro
gos mūsų tautos jaunam nie-

Laikraštis Philadelphia Dai
ly Ne\vs tarp tėmija apie ar
tisto lf. Juškos lošimų Goun-mytū ir-gi bus savo sūnaus nininkui pask-odyti mūsų tar

Juška jau (Jneagoj. Apsistojo i Dalyviai galėsite jųpe, parodyti
pas kun. Vaičiūnų, Ciceroj. |,natyti i------------- =

Praeitų savaitę R. Juška

savo gabumus. I d’o operoj “Romeo and Ju-

Pliiladelphia Civic operoj už 
visus dalyvius puikiausia pa
sirodė. (Apie tai skaitytojai 
ras kitoje vietoje).

Taigi, R. Juška, šiame sek
madienyje duos labai puikų 
koncertų, Chieągos Lietuvių. 
Auditorijoj, Bridgeporte, 8 
vai. vak. Jeigu lietuviai myli 
tikrų menų, ir jeigu nori, 
kad čia augęs jaunimas lie
tuvių tarpe dalyvautų, dabar 
gera proga priduoti gražaus

narys, bet da vis aukščiau ko
pia meno — muzikos srityje. 
Todėl atsilankydami į jo kon
certų, paremsite meno mylėto
ju
Artistas Juška ir jo Koncer

tas.
Sekmadienyje, lapkričio (No 

vember) 17 d. vakare, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, Bri
dgeporte, artistas R. Juška,
Amerikoje augęs, lietuvis, jau 

ūpo musų čia augusiam jauni- nikaitis, duos labai gražų kon-
mui, atsilankant Į R. Juškos 
koncertų.

R. Juška yra geras katali
kas ir tikras lietuvis. Jis pa-i

eertų.
♦Šio rudens sezone R. Juška 

kelis syk puikiai pasirodė 
Philadelphios Civic operoje.

Marti-Side BALIUS North-Side

Ui
X
o
b
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R. Juška, nevien yra operos (Z) JEWELRY VVATCHES

RENGIA

O
o
<

R. ANDRELIUNAS
JEAYELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti 

laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai 
gintariniai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram. 
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos

plačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip 
StevvartAVarner, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų. 
MUZIKA Kimball pianai, smuikai, armonikos,

, pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir 
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiem ir vai
kam.
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir 

dainavimui solistam bei choram. Grama- 
fonam rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom
kalbom.

Visos čia išvardintos ir neišvardintos 
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (qua- 
litv). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
TAISAU ir pertvarkau čia išvardintus ir tam

lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema, 
darbas užtikrintas genime 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*

MARŪUETTE JEWELRY .
R. ANDRELIŪNAS, Savininkas S

2650 West 63ąi Str. Chicago, III.

MUSIC_____________ RADIO o

«*. A. »
*•»> •.» 5

Vyrų Ir Vaikų Siutai Ir

H. SEIGAN, B. Goldbergo įpėdinis
4536-38 South Ashland Avė.

Visi drabužiai iš geriausio importuoto materijolo. 
Kadangi dabar musą krautuvėje eina didelis išparda
vimas, tai mes parduodme beveik už pusę kinos.

♦
Tėmykite musą kainas ir nupiginimus.

Daugybė vyrą overkocią buvo po 
$30.00. Dabar nupiginta iki

I
Didelis pasirinkimas vyrą overkocią kai- CQjĮ QC 

nos buvo nuo $45 iki 50. Dabar po

Daugybė vaiką overkocią visokią madą ir vertybią. 
Overkotukai buvę po $8.50. Dabar nupigin- CC J C 
ta iki |

Vyrą kelnės būdavo po $3.50. Dabar po

Vyry darbinės drūtos kelnės būdavo po frl J C 
$2.25. Dabar po ▼ ■‘■3

—ca= -?*■
3.

liet”: “Perliaps the best of(volume uith range to boot”. kritiku reiškia, lengva supras 
J uškos
>

all voiees was that of Ralph j Taip gyrė mūsų jaunų ar- 
Jusltio.... lie has power and.tistų muzikos kritikas. Kų ta

ti, kai patėmijam, kad
(Tųsa ant 4 pusi.

LIETUVIU VALANDA PER RADIO
Gerbiamieji:— . > t

Nepamirškite užstatyti savo Radio kiekvieną Sek
madienį po pietą kaip 4:30 iki 5:00 valandai vakaro, 
per WHFC 228.9 metrą, 1310 K. C.

Ten išgirsite geriausius lietuvią artistus dainuojant. 

PROGRAMĄ DUODA

J. F. B u d r i k. 'ne.
RADIO ir MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

Flaneliniai vyrą marškiniai būdavo po $2.50.
Dabar po

Vyrą darbiniai marškiniai, gryną vilną, bu- QR 
vo po $3.50. Dabar po t" *****

Vyrą mėlyni darbiniai marškiniai buvo po CQc. 
95c. Dabar po ****

Vyrą darbiniai šiušiai buvo po $3.50. Da
bar po

Vyrą šiušiai juodi ir rausvi oxfordai buvo C 4 0L 
po $5.50. Dabar po ^*t.u J

Be to turime didelį pasirinkimą kitokią avalinią 
ir drabužią. Turime apatinią marškinių, union siutą, 
panceką, overallsą, kaklaraiščių, siutkeisią, skrynių.

Ant visko kainos yra žymiai nupigintos.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
(Tąsa nuo 3 pusi ) 

dainavimas buvo geriausias 
tarp tokių žymių artistų, kaip 
Irene \Villianis, Nelson Eddy, 
Ijouis Purdy, Sigurd Sillson,

j buvo surengtas parapijos nau|20 d-, »Šv. Antano parapijos 
i dui. Vakarėlis visais žvilgs-' salėje. Pelnus eis parapijos ■ 
Iniais kuopuikiausia pavyko. | naudai. Pradžia 8 valandų v J 
Buvo graži programa, kurių Muzika bus “Frank’s Origi-I 

1išpildė skaitlingas parap. cho- nai Nite O\vls Orchestra”.

s nuo šlapių kojų
kraujo sukėlimas?

ras, vadovaujant varg. p.IDauguma negirdėjo da geros, 
V. X. Medoniui. Dainavo cho-! muzikos. Dabar galės pašildai! 
ras, vyrų kvartetas, mergai-J syti jei ateis į šokius. Bus di- 

Maybelle Maistan ii Elizabetb choras ir keturios porosidelis visiems “surprise”.
šoko lietuviškus šokius; pol-Į Nepamirškite ateiti. VisosHarrison kurie dalyvavo toj 

pačioj operoj draug su artistu 
Juška.

Jeigu muzikos kritikas taip 
nusprendė, kad mūsų tautie
tis visus pralenkę* Įverta bft- 
tų mums lietuviams įvertinti 
ir paremti savo tautiečio ga
bumus.

Neremdami ir neatjausdami
savųjų mes pi Bersime musų ingt0 vakarėlio energingai ren-

kų, valeų, klumpakojį ir suk
tinį. Programa publikai labai 
patiko. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Pasibaigus progra-1 
mai buvo lietuviški šokiai.

Lapkričio 17 d. parapijos' 
svetainėje, L. Vyčių 35 kp. ’ 
turės labai gražų šokių vaka-1 
lėlį. Mūsų jaunimas prie ‘ 'mi-

kuopos taip-gi kviečiamos ir 
iš anksto tariame už atsilan
kymų ačiū.

Komisija.

CHICAGOJE
RENGIASI.

jaunimų kreiptis ten, kur jie 
gauna progos parodyti savo 
gabumus ir kur jie yra .įverti
nami. Žodžiu, vesim jauni
mu prie ištautėjiino.

giasi. Muzika bus gera. Patar
tina kitų kolonijų jaunimui 
atsilankyti į L. Vyčių 35 kp. 
rengiamų vakarėlį.

Rap.

WEST PUL1MAH, III.
Trumpos žinelės.

Lapkričio 10 .d., parapijos 
svetinėje ftv. Teresės choras 
turėjo gražų vakarėlį, kuris

CICERO, ILL.

Drėgnoj dienoj. Šlapia* kojos. Visų 
skauda. Krutinę vario-du»ina. 
Palengvink tą jausmą. Patrink «u 

Sloan’* Linitnent.

Sloan’s palengvina dusinimą. Kai
tina kuna lyg taulis ivicta. Praša
lina skausmą- Paklausk savo gydy
tojo. Paklausk savo draugų. 13 
milijonų namu vartoja jį- Gauk 
šviečiu bonką šiądien, 35 centai.

SLOAN'S Liniment
; Po gražaus pasirodymo per 
į radio “Draugo” ir Peoples 
' Furniture Co. programoj,
j“ Dainos” choras visu smar- garbės nariams gatavi. Išrink- 
Įkuinu pradėjo ruoštis prieita darbininkai tam vakarui.
Ipirmo šių metų savo koncer-j Nutarta, katUnauji nariai 
ito, kuris rengiamas gruodžio! jauni vyrai tame vakare būtų

Vakaro komitetas pranešė, kad anas galės smagiai laikų pra- 
viskas jau prirengta, žiedai leisti.

Nepraleiskite tos progos. 
Ateikite ir įstokite į Šv. Juo-

Šokiai.

Lietuvos Vyčių 14 kuopa 
rengia šokius, vadinamus “Ro 

’se Dance”, kurie bus lapkričio

8 d. (antrų/ Advento nedėldie
nį) Dievo Apveizdos parapi
jos salėj, prie 18 gatvės ir 
S. Union Avė.

Choras fnokinasi dau

-T ■ •XkA®KgSB»- I *į

į Išgirskite “Draugo" Programa Per 
Radio Su Naum Iš Muse Krautuves

Pirktu Radio.
Šitas RCA Radiola, 

kaip matote paveiksle

$13000
Mes esame autorizuoti dy- 

leriai Fada, Sparton, Atwa- y 
ter Kent, Steinite, Philco, | 

Hovvard, Zenith ir kitų radio 
kompanijų.

Duodame lengvus išmo
kėjimus ir nerokuojame nuo
šimčių. Tūbos garantuotos 
čieliems metams ir taip-gi 
patarnavimas metams dykai.

nu u- j
“į jų dainų, tarpe kurių yra ir 

tokie kuriniai, kaip Sasnaus-1 
ko “Užmigo žemė” ir kitus,'

;kuriuos ne bile choras gali iš- 
|pildyti. Be koncertinės dalies, 
da bus dailus vaidinimas — • 
komedija U Vienas iš mūs tur 
apsivesti”. Komedija Chica-i 
goję da nematyta ir labai juo-; 
kinga. tt

Reikia pažymėti, kad šįmet
“Dainos” choras žymiai su-Į
stiprėjo: daugiau jėgų turi ne- i * . —
igu pernai turėjo. J^kiekvienų. 
praktikų vis atsilanko naujų. 
Pastaruoju laiku “Dainos”

' dumiu įsirašė ir žinoma dai- ’ 
nininkė p-lė G. Šidiškiutė.

Taigi visi dainos mėgėjai 
prašomi nepraleisti to “Dai
nos” choro koncerto — vaka
ro. Salėj sėdynės rezervuotos. 
Bilietai nebrangus: iš anksto 
perkantiems 75c. ir $1.00.

Choro sezono atidarymas 
ža<la būti tikrai šaunus.

širdukas.

priimti į draugijų dykai, o 
senesnio amžiaus su numažin
tu įstojimu.

Vakaras įvyks 17 d. lapkri
čio, parapijos svetainėj. Bus 
pirmos klesos muzika. Jauni-

zupo Globėjo draugijų.
Dr-jos Rap.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

917 Juravickas D.
927 Masiulis Jozapos

Mes tarnam (ApMaam)
Namus (nuo ugnies ir vietros)
Brangenybės (Auksinius ir Diamontus) 
Automobilius ir 'Trekus, (visose srityse apdrauda) 
Langus
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rųšių apdraudos (insurance)

Musū insurance (apdraudos) skyrius visuomet steng
sis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus 
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insu
rance, Aetna Life arai CasualtyCo. ir kitų koinpanijų, 
kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame nariais 
Board of Undenvriters ir taipgi po Bond (Kaucijos).

S. p. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St. Tel. Republic 8899

GENERAL RADIO STORE
LIETUVIŲ RADIO KRAUTUVĖ 

3856 Archer Avė. Chicago, III.

IŠ ŠV. JUOZAPO DR-JOS 
VEIKIMO.

Šeštadienis, LapUr. 16 d.,
-■-■g. J-

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

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

Elektros fikčierlal Atliekame 
visokį elektros darbą.

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP K
Gr NAVADOMSKIS, Savininkas |

2215 West 22nd St. Tel. Canal 2591

North Side. — Draugija šv. i 
Juozapo Globėjo laikė mėnesi- ! 
ni susirinkimų 10 d. lapkričio, 
parapijos svetainėj. Atsilankė 
nemažai narių, tik beširdė 
mirtis mūsų pirm. F. Aleknų 
atskyrė* nuo mūsų.

♦SusiTinkimų malda atidarė 
vice-pirm. T. Vaškunas ir su-' 
kalbėta malda už mirusį pir
mininką.

Po to prasidėjo draugijos 
reikalų svarstymas. Rasti- ' 
ninkui perskaičius pereito su-v 
sirinkimo nutarimus, kurie 
vienbalsiai tapo priimti, sekė 
įvairus pranešimui.

Nutarta už mirusius narius 
užprašyti šv. Mišias.

Pranešimas iš Marijonų Ko» 
legijos Rėmėjų Seimo buvo 
labai įdomus. Vienbalsiai pri
imtas. Be to, musų kolonijos 
Marijonų Rėmėjų aky r. pirm. 
P. Plečkaitis pranešė1, kad po 
mūsų kolonijų lankosi vienas 
Tėvų Marijonų, kun. Bublig 
rinkdamas aukas Kolegijai. 
Vienbalsiai pritarta tam dar
bui. ,

L Rengiamo pasilinksminimo

CUNARD UNIJA LIETUVON
GrelCiausl plaukimai per ękeaną pasauly, Išplaukimai ii New 

Torko i Southajnpton ka* Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

lu Iš New Torko j Kauną $208 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, garas naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Chlongo, m.

o paskui saužemiu į Kauna. 
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai i Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kietos laivakortės i abu ga-

CUNARD LINE

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIU RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullmųn 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

' patarimai ir visi rašto darbai.

$65.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS tyc BONUS
Money Orderiai į Lietuvų ]>er Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

MAHANOJAUS LIETI VIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Panitella
A. VANAGAITIS Ir J. OLŠAUSKAS, Duetas 

1613SF Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTE ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš 
MUSŲ PILNO ' KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10" 75c. ,
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marijona U.rbas, Fr. Y'otko, Leader 
12” $1.25

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

C1004F Lietuviška Veseilia, Trecia Dalis 
Lietuviška Veseiiia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAIIANOJAIS LIETUVIŠKA MAINEIUŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1C135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELU NIUTE lr F. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės 
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros akofnpan.

16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas <J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žideli-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 Kriaučiai (A. Vanagaitis)
1608SF Lietuvoj Mados

Pas Draugą Julių
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati i Karčiamą
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sbarkey Daina 

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

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

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIŲ TAI TIŠKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė P»lka
Šešupės Bangos. Polka

18119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

KAUFMAN
124 N. LA SALLE

55FJJ > 1=

STATE BANK
CHICAGO, ILL.

JOS. F.
St., 3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.
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pasinmtytunie 24 St. Phillips 
Gym. • i

Paul B. Saltimieras.

'tesiu maršrutų po lietuvių 
kolonijas. Programa bus la
itai ilgu ir įvairi. Patarčiau 
Visiems pasistengti pamatytL 
Tikrai pasigerėsit.

Daug gaunu užklausimų, 
net per redakcijas, kada pra
dėsiu savo maršrutų. Mat iš 
aukšto norima užsikviesti. Tai 
gi čia paduodu adresų: J. K. 
•Milius, 3251 So. Union Avė., 
Chicago, UI.

SPORTAS NAUJASSPECIAL ATHLETIC 
MEETING.

CHICAGIEČIAI!
On Monday -evening, Nov.

18, 1929, the K of L Chica- 
go District Athletic Assn. wįll cl 
hold a Special Meeting at the a* 
Providence of God Parisli 
Jlall, IStii & Union Avė., at VJ 
8:00 o’clock sliarp. k

Many important basketball 
matters mušt be !completed. 
Also an important ųuestion j 
invoUing our constitution isį 
to be settled.

Council meuibers, especiully 
basketball managers and cap- 
tains are reąuested to attend.

M. C. Pavilonis,
Temp. Sec’y.

RADIO PHONOGRAPH
Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo 
— Nauji kiekvienu žvilgsniu. 
Modernizuotas circuit, pritai
kintas prie šių dienų broad- 
castinimo ir radio reguliacijų. 
Naujas Victor eleetro-dyna- 
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai 
matomas, superautomatinis ttl- 
ninimas, išimtinai Victor. 
Dešimt radiotronų. Nesuskai
toma daugybė naujų pageri
nimų. Trys units, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos 
ir greitai sudedamos. Nau

jas gražus ir paraukus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir-

RISTYMĖS

Panedėlio vakare lietuvių 
mylimas Karolis Požėla risis 
su pagarsėjusiu Jimmy Lon 
dos — greku; o Juozas Ko
maras imsis su George Calza 
— Meksikos čempionu. Šios 
svarbios ristynės įvyks Dream 
land salėje, Vau Buręn ir 
Paulina Sts., Chicago. Spor
to mylėtojai neužmirškite nu
važiuoti pamatyti šias rungty
nes.

IR PALYGINKIT! Riedėjote. PASIKLAUSK IT JO 
šilčiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis— 
gražiai pritaikinti venirai, 38,/o colių augščio, 27 colių 
platumo ir 16*4 colio storumo.
VICTOR RADIO R—32rkaina $155 (be Radiotronų)
Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamų.

VITAK - ELSNIC CO.
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Suimtos vakarais

PASKIAUSIS ir DIDŽIAUSIS 
PASISEKIMAS

Naujasai Majestic Radio su elektrišku 
pick-up ir automatišku stabdytoju, 
phonografas. Pilnai užbaigtas su tū
bais parsiduoda už sensacingai žema 
kainą

Model 91

$11600 Model 92

$14600
(leas tubes)

LIETUVOS VYČIŲ BAS 
KETBOLIO PAŽYMĖ

JIMAI .

(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namic kalbėtuvas. Kxtra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgų amžių ir saugumą, Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumenlo 
panelė išklota tikru importuo
tu AustrttHjosljacevvood. Ran- 
kenukės gi užbaigtos tikru si
dabru. • . Į

Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas/ir'veiklus Majestic 
jėgos kohlToliuotojas užtikrina 
ilgų ainžnj ir saugumų. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru- 

; fttetftų. fcanėlė išklota tikru im
portuotu Australijos baceuood. 
Kankcnukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

Vasarai baigianties, baigėsi 
visos “Vasaros grožis” 
Tarp to grožio, baigėsi taipgi 
ir ^vasaros sportai kaip tase- 
bole, golfas ir tt. Bet tas ne
reiškia kad šaltoji drauge žie
ma neturi savyje įvairių pa
silinksminimu,, ypač dabarti- 
niomis dienomis sporto sekci
ja laikraščiose yra pilnai pa
tenkinta savo įdomiais rašy
mais ir pasižymėjimais. Šiuo 
laiku žymiausias tai yra Foot- | 
hole dėl kurio šimtai tūkstan
čių minios susirenka ir kiek
vienas iš tos minios neša sa
vyje jos arba jo ypatingo ra
telio garbe. Bet ir tas sportas 
neužilgo baigsis ir tik pažvel- į 
kim kiek trumpo laiko »tu- 
rime pakol Lietuvos Vyčiai 
pradės savo Basketbolininki' 
Lyge,

Nesenai Liet. Vyčių Sporto 
Komisija išdavė sekant' įsa
kymu, Basketholininkn Lyga 
Oficialiai Prasidės Lapkui- , 
čio 24 d., tai bus taip pat 
nedėlios diena švento Pliillipo 
Gyni kuri randasi ant Juck- 
son Blvd. netoli Kedzie gat
vės’
North Side vs Roseland ( 
Providence vs Brigliton Purk 
Bridgeport vs West Side 
Cicero vs Town of bake 
Ištraukė bye - Indiana Harbor 
Žiūrint į pirmutinės nedėlios 

rungtynes galime tuojau ma
tyt kad čionai- bus tikrai vi
si lošimai piTni pasiryžimo ir 
noro įšlainiėti pirmas rung
tynes taipgi Sporto Komisi
ja kviečia visus atsilankyti 
atsivesdami savo draugus-es. 
Norime taipgi priminti kad 
grieš viena iš geriausių orkes
tru dėl šokikų pradžiai ir tarp 
visų lošimų. Gerbiamieji, pa
darykite pasiryžimų kad ta 
nedėlios diene 1 lapkričio 24

BALTIC AMERIKOS LINIJOS Patogus lengvų išmokėjimų p. Bodriko i liuui.sa\imo pU-mis 
(liKHia galimybės lengvai jj įsigyti.

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

Patariant 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-či.a 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.

NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasižimek 
z šiuos punktus:

Nepaprastai lengvas operavimas — vienas volume kont
roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonografu. 
Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados. 
Oversize spėkos pulygytojas su automatiška voltage kent 
roltfi, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su eseuteheon plote Ir kontroliujančioln rankenų- 
kėni, užbaigtom tikru sidabru.

su bile kokia kita radio - phonografu kombinacija ka
rktos kompanijos - ir dar sykį persitikrinsi jog Ma
ste - yra tikra ir vienintelė vadovystė.

t’mi selekcija radio arba phonografo, per vienų tik vielų, 
patogia sujungta vena juostele.
Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, dėl 
ilgų bangų ir parinkimų.

Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di
džiausių teisinguFtių reprodukcijos. .

Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio 
arba plidnografo reprodukcijos. «
Naujas Super-Dynamic kalbėtuvas, de? nepalyginamai 
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas. 1

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
“Lituania” Dec. 7 
“Esžonia” Dec. 21‘ Polonio ” Nov. 16

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

3417-21 S. Halsted St.315 So. Dearborn Str
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CHICAGOJE
MISIJŲ UŽBAIGA.

Kalėdinės Dovanos
Šimtui musų Kalėdinio Kliubo narių netrukus gaus musų ban

ko čekius. Tų čekių gavėjai jausis gavę Kalėdoms malonių dova
nėlę. I

Visi musų Kalėdinio Kliubo nariai bus visiškai patenkinti, kad 
jie pradėjo savo mažus taupymus, kurie per metus sudarė gražių 
sumų pinigų, pridedant 3% už reguleriškų mokėjimų.

Visi senieji Kalėdinio Kliubo nariai liks nariai musų Kalėdinio 
Kliubo ir kitų 1930 metų.

Visi, kurie nesate išbandę taupymo budo per Kalėdinį Kliubų, 
prašomi prisidėti Į ateinančių 1930 metų Kliubų, kad turėti tų sma
gumų, kokį turi visi to Kliubo nariai.

Tėvai prirašykit prie Kalėdinio Kliubo savo vaikus.

Jei to Kliubo nauda jums dar nežinoma, ateikite į musų Bankų, 
o viskas bus pilnai jums išaiškinta.

Kapitalas Ir Perviršis 
$400,000.00 

Turtas Virš 
$3,500,000.00

Po Illinois Valdžios ir Chieago
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK

Dievo Apveizdos Parap. —
Sekmadieny, lapkričio 17 d. 

[pas mus bus misijų užbaiga, 
j Tas misijas duoda nuo perei
to sekmadienio tėvai marijo
nai kun. J. Vaitkevičius ir 
kun. A. Petrauskas. Baigsis 
4 vai. po pietų, o 2 vai. po 
pietų tėvai misijonieriai įraši
nės norinčius į brolijas ir šv. 
Pranciškaus 3-čiojo ' ordeno. 
Čionai baigę misijas tėvai mi
sionieriai išvyks i Pittsburgų.

Rap.

rijomis daromas laimėjimas.
X Lapkr. 17 d. ŠV. Pranciš

kos It draugijos įvyks susi
rinkimas 2 vai.

X Ponia V. Katauskienė 
prašo ŽŽŽ pranešti prisidėju- 
sierns, kad sudėtinės šv. Mi
šios su ekzekvijomis už mi
rusius kunigus bus pirmad., 
lapkr. 18 d., 8:30 vai. O dve

jos šv. Mišios ta pačia in
tencija jau atlaikytos lapkr. 
12 ir 14 d.

X Kad neužmirštumete, Su
tvirtinimo Sakramentas, arba 
Dirmavone, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje bus šiame pirma
dieny, lapkr. 18 d., 7:30 vai. 
vakarei

X Daug kas iš Town of

Lalu* rengiasi šį sekmadienį, 
lapkr. 17 d. vykti į artisto 
lt Juškos koncertų, kuris bus 
Liet. Auditorijoj, Bridgepor
te.

X Lapkr. 17 d. daug town- 
oflaikiečių su radio stotimi 
ŽŽŽ “nusigabens” į Liet. Au
ditorijų. Mat, ten bus artisto 
Rapolo Juškos koncertas.

WEST SIDE NAUJIENOS.

RADIO KAINOS NUMAŽINTOS
DIDŽIAUSIOSE IR ATSAKANČIAUSIOSE 

LIETUVIŲ KRAUTUVĖSE

2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.
Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 

Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

EUDEIKIO IŠTAIGA

X Kun. Juozapas Baltrū
nas, kuris pirm keturių mė
nesių Aušros Vartų bažnyčio
je laikė primicijas, šiandie
na laivų Poloniu išplaukia 
Lietuvon.

X Vakar kun. Juozapas Va 
laitis, pereitame sekmadieny
je atsisveikinęs su westsidie- 
čiais, laivu Bremen iš New 
Yorko išplaukė į Sherbourgų, 
Prancūzijos uostų.

X Ryt tuojau po mišparų 
Aušros Vartų mokykloje bus 
Altorių-Puošimo dr-jos mėne
sinis susirinkimas.

X Ateinančio pirmadienio 
vakare Nekalto Prasidėjimo 
merginų draugija turės savo 
paskutinį mėnesinį susirinki
mų prieš savo draugijos Ne
kalto Prasidėjimo metinę Pa
nelės Švenčiausios 8 gruodžio 
iškilmę, kurioje draugija tu
rės savo pamaldas, bendrųjų 
šv. Komunijų ir vakare pa
rengimą. t

X L. Vyčių kuopos vaka- 
I ras, delei paukščių bazaro, 
Įtapo atidėtas po Kalėdų. Va- 
I karas rengiamas parapijos 
naudai.

Girdėkite muzikę iš oro ir rekord y; pirkite kombinacijos radios su 
gramafonu — Peoples Krautuvėse. Kainos labai žemos. 

LENGVUS IŠ MOKĖJIMAI!
■■-aaaaic-Taeiii.'.r.-..j,.

Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse KODĖL RENGIAMA ŠI 
PRAMOGA?

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

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

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

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

Ir už tą visą geri,ausį ir mandagiau sį patarnavimą laidotuvėse rpkuo- 
ja mažiau, negu kur kitur, ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.

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

J. F. Eudeikis S Co.
GRABORIAI

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitage Avenue

Gal kam įdomu, kokiam 
[tikslui rengiama bazaras šv. 
į Kazimiero Vienuolyno Audi- 
toriume, lapkr. 24 iki lapkr.

Į28 d.? O-gi tam, kad parė
mus musų pirmutinį grynai 
lietuviškų Vienuolynų, kad 

j padėjus nors truputį skolos 
[atmokėt, kuri slegia šių bran 
gių įstaigų nuo pat josios į 
sisteigimo...

Bazaro nerengė niekas tai 
įstaigai per penkerius metus. 
Už tai dabar surengs tokį, 
kokio da niekuomet nebiivo. 
Laikas patogus. Ugi, nubodūs 
rudens vakarai. Malonu juos 
praleist įdomioj vietoj ir nau
dos padaryti.

Kviečiame visas ir visus 
bazaran. Įžanga veltui.

Majestic kombinacijos radio 
ir gramafonas su tūbom ir 
viskuo, kaina

$245.00
RCA. kombinacijos radiola ir Naujos Majestic Radios kaip

.r . ,, gramafonas naujos mados47, parodyta kitur parsiduodavoNaujausios Mados, Atwa- f . . a . v . ,, A. A t. t i . ,)e tūbų po $lo9, dabar nužemintater Kent Radio dėl varto- ; . ’ .
jimo Screen Grid tūbų. f OI C (M >L ' .• L"i,., . . ,. , n llll didžiausių Radio vertybe, kai-
kalbėtuvu, puikiausias ka
binetas, kaina tik

$108.00
be tūbų.

Naujos Mados, R. C. A.
Radiola 33 be tūbų

$275.00
Kimball kombinacijos radio 
ir gramafonas, puikiausias už 
šiuos pinigus. Kaina

$350.00

RADIO ŽŽŽ.

na dabar

$116.00
be tūbų

Majestic Radio Model 92

$146.00Naujausių IJetuviškų rekor
dų pilnų pasirinkimų visuo
met rasite Peoples Krautu- Pilnas pasirinkimas mūsų 
vėso. 63-čios gatvės krautuvėje.$54.00

Lengvus tekėjimai po $1.00 i Savaite ar Daugiau!
Didelė nuolaida už jūsų seną muzikalį instrumentą. Demonstracija ir įrengimas 

Jūsų namuose veltui!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais. 
Nedėliomis pagal sutartį, šaukite:

HEMLOCK 8400 arba LAFAYETTE 3171

\
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

Telephone Lafayette 0727

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

Telephone Cicero 3794
3204 AUBURN AVĖ. Tel. Bonlerard 3201

Town of Lake. — šiomis 
dienomis visame Town of La-] 
ke atsitiko perversmas. Sve
tainėse, kur iš pryšakio yra Į 
karčiama., visiškai tapo už
drausta turėti muzika ir šo
kiai, žinoma, taip pat ir Į 
“šlapi” gėrimai.

X Šv. Kaz. Ak. Rem. gar
sinti šokiai, p. Pilipavičiaus 
salėje, šių subatų, dėl naujų 
miesto įstatų, permainyta į 
“Bunco”. Taipgi čia bus se-

PATEMIJIMAS.
Kas seredos vakarą lygiai 9-tą vai. galite girdėti per radio puikiausį Lietuviu 

Programą per KYW Radio Stoti, karį, ruošia Peoples Furniture Co. Krautuvės

susitarę su riemt lietuvišką dienraščiu.
NE PRA LEISKI TE K E IŠGIRDĖ!

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

-40 W. 63 St,
-Va Blocks West of Westem Avė.
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Šv. KL A. Rėmėjų Dr-jos 
Centro sus-mas bus rytoj, lap
kričio 17 4., 2 vai. po pietų, 
Vienuolyne.

Visų skyrių utstovės prašo
mos suvažiuoti, nes sus-mas 
labai svarbus. Bazaras ir kiti 
reikalai. Valdyba.

Marąuette Park. — Šiuomi
turime garbės pranešti Mar
ąuette Parko ir apielinkės vi
suomenei jog draugija
Kazimiero Karai, rengia ne
paprastų, puikų teatrų ir šo
kius, kurie įvyks sekmadieny, 
lapkričio 17 d.,

Marąuette Park. — Labda- Bridgeport. — Lietuviška
ringos Sujungus 23 kuopos su- Teatr. dr-ja šv. Martino laikys 
sirinkimas įvyks nedėlioj, lap- mėnesinį susirinkimų sekma- 
kričio 17 d., Gimimo Šv. Ma- dieny, lapkričio 17 d., šių me
rijos Panos parapijos svetai- tų, Šv. Jurgio parap. svet. 
nėję, 2 vai. po pietų. Visi lab- Visi nariui būtinai 'privalote 
darvbės namai, rėmėjai ir dar- atsilankyti, nes yra svarbus 
buotojai kviečiami laiku atsi- susirinkimas kaslink buvusios 
lankyti, nes turime visokių rei vakarienės. Taip pat kviečia- 
kalų svarstymui, taip gi pri- mi atvykti, kurie per vakarie- 
sirengti prie seimo, kuris į- nę pasirašė aplikacijas įstoji 
vyks 24 d. lapkričio mūsų pa- mui, nes liksite priimti į dr- 
rap. svetainėje. Turėsim iš* jų, kaipo nariai.

Rea Tel. Mtderay 1111 4

DR. R. G. CUPLERI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1712-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 

Ir Ketvergais vakare

Phone Armitage 2822

DR. M. T. STRIKOL4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 2841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Rea. tel. Van Buren 6868

DR. W. F. KAUSZ DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

i DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 iki S 

dienų, lr 8:20 Iki 9:20 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago. IU.

rinkti atstovus į seimų ir pa- 
&v sitvarkyti kitokių darbų.

Ši kuopa kiek laiko buvo
kaip ir apsnūdus, bet dabar
Vėl susitvarkė. Išrinkta val
dyba, taigi ir vėl pradės dar-

P. K., rašt.

Bridgeport. — Leib. G. D. 
L. K. Vytauto laikys mėnesi
nį susirinkimų lapkričio 17

6:30 vai. va
kare, Gimimo Šv. P. M. para
pijos svetainė j, JC8 ir So. Wasli 
tenaw ave.

Visi kviečiami atsilankyti, 
nes tai bus pirmas toks va-
karas. Bus daug juokų ir; Kolegijos Kemėjų 35 skyriaus 
linksmybės ir kiekvienas bu
site patenkintas visokiais įvai 
rūmais.

Taip-gi turime pranešti vi
siems nariams, kad kiekvie- 

būtumėte tam vakaro.

d., 12 vai. dienų, Lietuvių Au- 
buotis, kaip ir pirmiau kad (jįtorjjojt Visi nariai teiksitės
darbavos.

Kuopos valdyba.

Brighton Park. — Marijonų 
olegijos Re

i susirinkimas įvyks lapkričio
17 d., Nekalto Prasid. M. P. į 

parap. mokyklos kambaryje, Į 
tuojau po sumos. Visi nariai ( 
prašomi susirinkti. Yra daug' 
naujų reikalų svarstymui. Sa
vo draugus prašome atsivesti! 
ir prirašyti prie taip kilnios

laiku būti. Pa pranešam vi
siems draugams, kad vakarie
nę turėsime šeštadienio lap
kričio 16 d. vakare,. 7 vai. 
Malonėkit nepamiršti. Vaka
rienė bus Auditorijoj.

V. Kacevičia, nut. rašt.

1145 MILWAUKElj AVENUE 
Valandos: 12 iki S lr 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON f
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREEl 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 8 Iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 8 WALLAČE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Saite kO# 157# Mllwaukce Ave. 

Tel. Brunsvrlck 0824

Valandos; nuo S Iki 7:88 vai. vak 
kasdien. Nedėliotais nuo 1 Ud 8 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 1118
Namų Tel.‘ lafayette

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2369 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2 374

DR. J. P. POŠKA
8133 S. HALSTED STREET 
Antraa ofisas ir Rezidencija 

8504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of, Vai.; Nuo 9-6 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

-5
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Tel. Canal 6764 Republic 8466

nas
Kurie turite tikietus pardavi
mui, jei neparduosite, nede-
lios vakare atneškite į svetai- Valdyba
nę 5 vai. ir sugrąžinkite tam, 
iš ko paėmėte. Komisija.

APVOKA r Al

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La faile St., Room 2001 
Tel. Randolpk 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir

ik u į

MILIJONIERIUS BE 
SVEIKATOS

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
( NAMAI:

| 4193 ARCHER AVE.

i Valandos; pneė pietus pagal sutarti 
'Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

OR. A. A. ROTH

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepboae Randolph #727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tetaptame Roosevelt *090 

Hamle: 8 Iki * ryte Tel. Repub. *600

yra labai biednas žmogus. Bet labai 
dažnai pasitaiko, kad žmonės krau
na pinigus ir nepaiso sveikatos. 
Svarbiausioji taisyklė yra: laikyk vi
durius tvarkoje. Jaunystė ir gražu
mas gali būti ■ užlaikyti tik per vi
durių tvarkų. *

TRINERIO KARTUS VYNAS 
valo jūsų vidurius ir pašalina iš jū
sų kūno išmatas, kurios nuodija jū
sų kraujų. Jis pašalina nevien su
kietėjimų, bet lr kitokius simptomus 
sujungtus su blogu kvapu, galvos 
|kaųdėjimu, svaigimu, neramiu mie- 
!gu iv nevirškinimu. Aptiekose nemo
kami sempeliai iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Ave., Chieago, Iii.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 13

Vardas .........................................................

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

Adresas ...............................................

KAINOS SUMAŽINTOS
Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116.00 be tubu

Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra ga
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
imo, Majestic yra humless. Gražus pažiūrėti, malonus 
paklausyti.

-.B; 1

POWERL DETECTIOM
wlth thc NEW“45 Tubea

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2485 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. t—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir Šventadieniais 
10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
ISkalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

*■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgėlė.

Neeikankyklte savęs skaus- * 
mala. Reumatizmu, Sausgėlė. ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _ 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe ■ 
lr dažnai ant patalo paguldo, g

CAPSICO COMPOUND mo- 
etls lengvai prašalina vlrfiml- 
nėtas Ilgas; mums šiandie dau- ■ 
gybė įmonių siunčia padėka- g 
vones pasveikę Kaina B*e per 
paėta 66c arba dvi ui (1.96. ■

Dukart tvirtesnė 76c. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVET- a 

| KATO8” augalais feydytles, kai 
na 69 centų.

offers Ettlusively this

WONDERFUL llMPROVEMENT

JOSEPH J. GRISH
f

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 
Telef. Ohulevard 2809 

RESIDENCIJA: 
6616 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

Justin Kulis
>Ul Soofli Halsted i

CHICAGO ill-■ ■ a ■

■ 
a ■ ■ 
B

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarty:
127 N. Dearborn Street

Rooma 928 lr 936 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6924

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

• Nuo 9:80 Iki 6 vai. vak. 
lx>cal Office; 1900 So. Union Ave.

Tel. Roosevelt 8710 
VaL nuo 6 iki 9 vai. vak. .

—-------  '“t
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIALI8TAC 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
pae tikrų apecta.Ha tų, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno Išegzatal- 
navlmo. Jus sutaupysit laikų lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
jie neturi-reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mane Radio — Scope — Ragg*.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu Jns gydyti, tai jūsų s vėl kete 
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenėtat nuo 
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatla- 
mo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kių uislsenėjuelų, įslkerėjuelų, 
chroniškų Ilgų. kuri nepadavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėle pas mane.

DR. J. X. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmaa Rūmas 1116 
te (V. JACKSON BOULEVARD

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7

Nedėllomls nuo 16 ryto Iki 1 
po pietų.

V- Į 

V

.1 —u ll.l II ■■ M—

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

Tel. Kenwood 5107I ' •
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

! Tėv •

į DR. K. NURKAITIS
Examlnuoju akis ir prirenku akinius

2045 WEST 35th ST.
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWlAT
Gydytojas lr Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų. 7 Iki 9 rak.

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutarty

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

DENTIST AI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tek Canal <911 
■ Rezidencija: 6640 So. Maplewood

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto *

•Z2S 

< 1 
5?

fi

Ofisas: 4603
Tel.

S. ASHLAND AVE. 
Blvd. 9459

Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA^VE.

- TvT, Lafart-tte 4 484 — 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

*•

DR. VAITUSH, 0, D.

Tel. Canal 0267 Rea. Prospect 4619

DJL P.-Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

18tl SOUTH HALSTED BT.

Rekldenelja 0600 8. Arteslan Ave. 
Valandos, ll ryto iki s po pietų

6 iki 8:39 vakare

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
_ . i

(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisų po nuiherlu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto uuo 1#—11 huo 2—4 po

pietų: 7—<:«« vakare 
Nedėliotais 1# Iki 12 

TELEFONAS MlLZK A Y (88#

fUnifonn 
Amplifit’ation 
Aixtomą.tically 
at any pornt on

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų 

esti priežastim galvos skaudėjimo,^] 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

kuris
Brunswick 0624 Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. GUSSEN ! DR. V. A. ŠIMKUS
LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Miitvaukee Avenue 

Valandos; 9-12, 1-6, 6-8:30
Sekfenadicniais ir trečiadieniais 

pagal sustarimų

Spėcialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

įr i Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto įkl 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

3

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-BAY 
41į)3 Archer Avenue

Boulevard 7689
R et. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue%
Vai.: Nuo 9 ryto Iki S vakara

Kaina buvo $137.50 dabar <£-| *10,00
LENGVUS IŠMOKSIMAI

X t ■ ’ . r •

Jos. F. Budrik Ine.
3417*21 S. Halsted Street

• r
• Tel. Boulevard 4705

 — g _

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTI8T6 

X-Ray
2187 S. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M. 

Trečiadiena pagal sutartais

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nno 2 4 p. p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žlnomsa par 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 pistų ir 
nuo 6 Iki 7:20 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 2110 Res. So. Shora 
2238, arba Randolph 6800.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 11 Bt 1 aukštas 

Paatebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:8S ryto Iki 8:88 vh- 

heredorata nno 9:89 Iki 19 V.
ryta. Nedėllomls nėra skirtų 

valandų. Room t.
Phone Ganai 9681

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dienų.

4301 ARCHER AVfiNIE

1

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVK 

Tel. Yards 0994

Realdcnoijos Tel. Pk 8899

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 19 dienų,
Nuo 9 Iki t po pietų, _
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GRABORZAI:

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o majo 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 
arba 2510 
2814 W. 2Srd Plaee 

Chicago. III.

I

D R UUS. Šeštadienis, Lapkr. 16 d., 1929

BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE 
GO. KONCERTU PER RADIO

Turėjom progos išgirsti jū-

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Telefonas Yards 11S8

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Ckicago, RI.

sų surengtų programų per ra
dio iš KYW stoties.

Buvo linksma klausytis taip 
gražiai dainuojant Vyčių ebo- 

'rų. I)vi dainos buvo gražios, 
Į o trečia da gražesnė, kur sa
kė: “{nulėk sūrio ant torel- 
kos”

d<o rados lig dešimts minutų.
Ariu visiems dainininkams 

ir dainininkėms ir p. Bulevi- 
eiui už toki aiškų perstatymų. 

Lauksime ketvirtos “Drau-
go programos.

Su pagarba
F. Vaikutienė.

Gerb.;
Negaliu išreikšti 

norėčiau padėkoti 
Pusė valandos praslin- į lietuviškas programas per K 

;YW stotį.
Didelė garbė priklauso

to, kaip 
jums už

komp. A. Pociui, už surengi-1 Gerb. “Draugo” Red.! 
mų tokių puikių programų, j 
Dain. Čapo, dain. luiuraitie- 
nės, duetas ir “Dainos” eho- 

žodžiai aiškai radio skain-ro
bėjo. Velta da sykį atkalto-I ,
tl.

Kad ne vien tik lietuviška 
daina balsiai skambėtų per vi 
sų pasaulį, bet kad ir dienraš
tis “Draugas” paplistų kuo- 
plačiausia, Peoples Furniture 
Co. augtų, plestv.si.

Ona Ivinskaitė,

Negalėčiau litiniai miegoti 
nepasidalinus įspūdžiais su pe
reito trečiadienio “Draugo” 
radio programa. Tai tikras 
“treat”.

kurie savo tautos vardų kelia 
po plačiųjų Amerika!

Justa Karpiutč,
V/estville. III.

“Dainos” chorui ir jo vedė
ju A. Pociui lietuviškasjui 

“valio”! Negali

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742

4447
SKYRIUS

So. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
• PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dirb’Fstė^.

OFJSAa
668
Te,.

St.
6174
8238

West 18 
Canal 

PKi RIUS:
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

A.+A.
ANTANAS JUDEIKA

mirė lapkr. 13, 192 9 m., 11 vai. 
vak. 6 metų amžiaus. A. a. 
Antanas gimė rugpj. 18, 1923, 
Chicagoj, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Ameliją, tėvą Antaną, 
seserį Ameliją, tetą Eleną Eit- 
vadienę, gyvenančią Brooklyn, 
N. Y., o Lietuvoj .tetą Marijoną 
Jucienę, dėdę Dominiką Ber- 
gelj ir Amerikoj dėdę Antaną 
Bcrgelį.

Kūnas pašarvotas 4602 So. 
Mozart St. Laidotuvės įvyks 
panedėlyj lapkr. 18. Iš nafnų 8 
vai. bus įlydėtas i Nekalto 
Pr. P. šv. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sietą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus j*- pažįstamu.) 
dalyvauti ’-'.c.He laidotuvės.";.

Nuiludę-
Tėvai, Sesuo, Tetą, Dėdės

Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerski, B;vq. 9277.

IND. HARBOR, IND.
SALĖS ATIDARYMAS. (
Naujos Lietuvių Šv. Pran- I 

ciškaus parapijos salės atida- j 
rymas įvyks rytoj, LAPKRI- 1 
ČIO 17, 1929.

Dalyvaus daug gerb. kuni- j 
gų. Dainuos p. Čiapas iš Chi- j 

eagos. Programa bus graži. ! 
gardi vakarienė, šauni muzi
ka, šokiai. Good time seniems 
ir jauniems.

Vietiniai ir iš visų apylin
kių širdingai kviečiami.

Pradžia 6 vai. vakare.
Įžanga nebrangi.
Visus kviečia Komitetas.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ned. ir Pan. Lapkr, 17, 18 
“THE DELIGHTFUL 

ROGUE ’
Dalyvauja Rod La Rocque 

Iš gyvenimo laukinių žnionių 
karštuose kraštuose.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Užgirsk Lietuvių dainas ir muzikę su 
Nauju Crosley Setu

Pilnai

BRIGHTON PARK.
Ant pardavimo 2 aukštų 

namas su bizniu. Užpakaly 
biznio 3 kambariai ant 2 auk
što 6. 2 karų garadžius, prie 
šalies lotas. Galima pirkti ir 
vienų biznį. Namas su visais 
įtaisymais.

Didelis Bargenas.
4149 So. Campbell Avė. 
Telef. Lafayette 6134

REIKIA KELIŲ VYRŲ KU
RIE NEBIJO DARBO.

Šitas biznis yra pilnai tei
singas, ir Į trumpų laikų ne- 
apkainuojamas turtas ateina.

Atsišaukit:

J. G. K.
5221 So. Halsted St.

, Chicago, III.

atsidžiaugti,
dainelėmis, kas pas mus re-į 

• ftenybė; p. S. Lauraitienė ir 
p. A. Čiapas žavėte žavėjo. 
Tiek jausmo!

Mergaičių G. šidiškiutės ir 
O. Pestininkaitės duetas, tai 
it upelis liūliuojąs, lakštinga
los • čiulbesys.

Garbė tiems tėvynainiams,

PAIEŠKAU gero bučeriaus 
Turi suprasti visų biznį 
turi Imti ne senesnis kaip 
metų. Atsišaukite į

“DRAUGĄ”

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCrS 

Olselis šviežių kiaušl- 
»lų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

ir
35

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

Visose Chica
gos dalyse lr 
prlemiesčuose 
Grabai pigiai
net už $25. 

OFISAS
8238 South 

Halsted St
Vlctory 40 88- 

8S

A. f A
ANTANAS

DUMBLAUSKAS
mirė lapkr. 15, 192 9 m. 3 vai. 
ryte. 45 metų aimžiaus. Kilo iš 

-Raseinių Apskričio, Žigaičių 
Parap Amerikoje išgyveno 20 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Gerulai- 
tė, 2 sunu Antaną ir Kastan
tą. brolį Juozapą, seserį Liud
viką, 2 pusbroliu Nikodemą ir 
Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 go. 
Hermitage avė. Laidotuvės j- 
vyks utarninkė lapkr. 19. I.š 
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas 
j šv. Kryžiaus bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio šie ą. l’o pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gį-iincs, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
moteris, sunai, brolis, sesuo, 

pusbroliai ir giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

$79
Su 7 A. C. Tūbais, šia

me gražiame riešučio 
medžio kabinete. 

Pirkit dailia r i dėl 
tuojautinio* pri

statymo
Labai lengvus 

Išmokėjimai$2 .
į savaitę

II metu DYKAI aptarnavimas. DYKAI įvedimas

. LIPSKY MUSIC & RADIOĮSTORE
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329

Atdara vakarais
Cicero, Illinois

4424 So. RockweU St. 

Virginia 1299

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRARORIUk

Ofisas: |
4491 8. M*ARSHFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 927 7

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hail'ey L,c. 

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 3161

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Ttl. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerat ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

A "b A
, ZUBRICKAS 
VINCENTAS*

mirė lapkr. 15, 1 929 m, 11:50 
vai. ryt: 49 metų amžiaus. Ki
lo iš Suvalkų red., Berštupės 
Kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, sūnų Vincen
tą, 3 dukteris Gną Allen, Sen
tų Wllllarn, Evą Chlsinar, žen
tą Andrew ir Marijoną, seserj 
Oną šveistienę, švogerį Taimo- 
fiių, o Lietuvoj 2 seseris ir 3 
brolius.

Kūnas pašarvotas 4016 So. 
Rockwe.ll St. Laidotuvės jvyks 
panedėly lapkr. 18. Iš nuimi 8 
vai. Ijus atlydėtas j Dievo. Ap
veizdos par. bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios® laidotuvėse.

Nubudę:
moteris, sumiš, dukterys, im

tai, švogeris ir giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus Co., Canal 3161.

Ai Ai
ONA VENGKAITĖ

mirė lapkr. 14, 1929 m,, 4:20 vai. 19 metų amžiaus. 
A. a. Ona gimė gruodžio 27j 1909, Kewanee, 111.

Paliko dideliame nuliudime motinų Petronėlę po 
tėvais Sabutaitė, tėvų Stanislovų, 2 seserį Marijonų 
ir Stanislavų, brolį .Juozap'ų, švogerį Vincentų Bystry, 
dėdę Jonų ir dėdienę Uršulę Venckus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4525 So. Rockwell. Laidotuvės į- 
Vyks panedėl. lapkr. 18 Tš namų 8:30 vai, bus atlydė
ta į Nekalto Pras. bažnyčia, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus- dalyvauti šiose Jaidotuvėse.

Nuliūdę: tėvai, seserys, brolis, švogeria, dėdė,
. dėdienė ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

i Gražiausias Teatras Chicagoj

į Nedėl. ir Paned. Lapkr. 17, 18 
“WISE GIRLS’’

l Dalyvauja Elliott Nugent No- 
j rma lx*e ii- kiti žymūs'artistai
I

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai- 

muzika, pasaulio žinios.

Eleelric Heateris tiktai .... $1.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. Ir aukščiau 
Ouortines bonkos dėl alaus tik

59c. doz.
Pečiaus paipos 6x24 tik .... 15c. 
Taipgi užlaikom boileriam cino-

tas paipas vsokių šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

nos.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

i
■............. ............. =*=- į

PARSIDUODA labai geroj • 
vietoj 3 f hitų namas, akmeni- į 
nis frontas, po7kambarius. 1-' 
mame flate furnace apšildy
mas, antrame ir trečiame pe
čiai. Kreiptis subatoj ir ne
dėlioj

3108 W. Polk Street

PARSIDUODA grosernė,

labai pigiai, geroj vietoj. 

10806 So. Michigan Avė.

Chicago, III.

r

PARDAVIMUI
Mūrinis namas — cottage, 

6 kambariai, furnace heat, e- 
lektra, gesas, maudinė, su vi
sais fomičiais, taipgi piano, 
radio, valgomojo kambario se
tas. Norinčiam įsigyti namų 

į labai prieinama kaina ir geroj 
vietoj. Kreipkitės:

P. BALTUTIS & CO. 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4669

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

( luksinių ir sida-
orinių daiktų, vė

liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 VVest 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8189

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

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

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 331x1 St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3486

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Oo., dabar perėmė visą 
blsnį į savo rankas lr duos visose šio 
blznlg šakose pirm** kleeoa patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER

t
Polnterg ft Decoratora 

J. S. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7261

M. ZIZAS

REIKIA vyrų ir moterį} par 
davinėti propertes pietvaka
rinėj miesto dalyje. Alga ir 
komišinas. Proga išsjdirbti. 
Matykit:

Mr. MALKIN 
2341 West 95 Street

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Kamą Statymo Kontraktorlus 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 551*

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockvrell Street

Tel. Boulevard <114

M. YUSZKA & CO.
PLUMniMG ft SKATIKO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4694 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
PUIKUS PIRKIMAI.

Parduosiu arba mainysiu 
naujų namų, tai yra didelis 
storas sn bučernė ir grocernė 
bizniu. Viskas puikiausia į- 
rengta, 3 flatai po 5 kamb. ir 
2 mašinų muro garadžius. 
Randasi labai geroj vietoj.

Antras namas, tai yra 2 
: Storai 5 flatai ir 2 mašinų 
muro garadžius, abu namai 
pilnai išrendavoti, priimsiu 

į mainus nuo bungalow iki 8 
flatų arba lotus, biznį arba 
mortgičius. Matykit savininkų

JOHN PAKEL 
2621 West 71 Street 

Arba pašaukite 
Hemlock 0367 

Arba
Grovehill 1680

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

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 $500,000.06 
9904 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <738-6710

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & ęO.

3501 West 26th Street

i


