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Katalikai paaaullonya turi kilau «*davinį, — Jneitl } Šeimyna* lr ) vi
suomenę Kristau* mokai*, atnaujinti
Įmonių dvasi*. J Siaus Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. "‘Draugas” padSs Jum* t*
apefttuiavtmo
darbų atlikti.
Ultat,
skaitykit* lr platinkite “Draus*.**

t
“Draugas*" atstovauja organliuotų.
katalikų mint}, remia nuollrdllal ka- ~
tallkllkaa draugijas, sųjungaa, para- M
pijąs lr lietuvių kolonijas. “Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama
nori. kad toliau pasilaikytų tie prie- .
t.ellžkl Jausmai1—
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Š. m. lapkričio 2 d. krimi-Į Paskutiniu laiku “Idiše $0.nalinė policija, sulaikė 2 pleč-!me Paias(i eilę
> • i v- i kuriuose smarkiai kritikubja
šlife
,kaltininkus; v
\ irsmcką vado-!.............................
, /..*
1,vų ir
• lTBieliauskų
>- r i r
»• ,
švietimo ministerijos taktjusfc
Jonų. Jie bu-l , ,
.
„
1
. , ., TT., .
.
. dėl pnvatiskų mokyklų. Ypač
vo atvykę iš Vilniaus ir apsi
r
v
J
puolami neseniai išleisti paastoję Vievy; su savim turėjo
. kutiniai aplinkraščiai, kuriuo
,daug plečkaitininkų literatū
se ministerija pasisako, kaij>
ros, 4 revolverius ir 10 įvaižiūri į privatiškaš mokyklas!
! rių granatų, taip pat pragaro
Ta proga laikraštis apeliuo
VOKIETIJOS SU MASKVA PiENKI NAUJI KARDINO•M
mašinų, kurių ^sulaikymo metu
hja Į švietimo ministerj, kinis
NESUTIKIMAI
LAI
patys susprogdino, kad tuo
esųs “ne tik geras inžirtįglaiku pabėgtų. Sulaikytieji, i
rius, bet ir fizikos mokySSW3I
VATIKANO MIESTAS, 1.
BERLYNAS, lapkr. 24. kvotos metu, parodė, kad jų
jas' ir tikisi, kad jis neteis
Rusijos sovietų valdžia netu- 24. — Laikraštis “Osservatoatvykimo tikslas išplatinti šių
.
vx
i
x
• galutinai mokvklų monopouri noro iš Rusijos išleisti 13,- re Romano” praneša, kad
literaturų, padaryti Lietuvoje
.
, , .
,
„ .'•r
'
• • .zuoti valstybei. Toks svietl(KX) vokiečių ūkinininkų, kurie Šventasis Tėvas būsimųjam
I terorų, susprogdinti Kannm-I
..
..
‘mo ministerijos “žygis” lai
yra suvykę Į Maskvos apylin- konsistoriuje penkis prelatus
Naujas tiltas pastatytas Eyne miestą, Belgijoj. Atidarymo iškilmėse dalyvavo ir kų Ramovę ir kriminialinės pokės.
Į paskirs kardinolais.
(Amerikos J. Valstybių karo Veteran'’*'
j
______
____________ įlicijos ištaigų. Jų pareiškimu, kraščio įvertintas kaip “atfefltatas ant mažumu.”
Vokietijos valdžia tuos sa- j Tie penki yra: Armagh, Ai
.....
instrukcijas ir pinigų gaudavo tautos žmones šiandie iš-1 rijoj, arkivyskupas MacRory; KARDINOLAS SULAIKO
Koronerio paliuosuotas, bet vo į- buvusio seimo atstovo
laiko. Ji pasidarbavo liusiją arivysknpM Lavitrano iš PaKAPINIŲ LANKYMĄ
sulaikytas
[Paplausko, kuris dabartiniu DANIJOS PAŠTAS NEŽI
apleidusiems duoti pastogę ir lermo; Genoa arkivyskupas
Koronerio teismas išteisino ' metu yra plečkaitininkų orga- NO KUR YRA LIETUVA
Į Spalių 24 d. “Ūkininko”
paramų, jų dalį išsiųsti į Ka- (Minoretti; Paryžiaus arkivysBOSTON, Mass., lapkr. 23. Papirkimų ėmėjams byla ly Burns, 20 m., už vieno nizacijos priešaky
E.
nadų ir Braziliją.
į kūpąs Verdier, ir Lisbonos — Jo Eminencija kardinolas
j Redakcija gavo registruotų
Kriminaliam .teisme prasi- ( žmogaus nužudymų. Bet poli- j
O
’
Connell
paskelbė,
kad
Šv.
Bet bolševikai atsisako tiek patriarkas.
dėjo byla 21 žmogui, kurie. <T)a jį tuojau uždarė kalėji- į IŠKLAUSYTAS SUSISIE laiškų, kurį pil. .\ug. VeĖeK
rvžiaus
kapinės,
Malden,
daug žmonių išleisti iš savo i
bovskis 24— IX buvo pasiun
KIMO MINISTERIO
kaltinami papirkimuose už Įei |,,an už atliktų žmogžudystę. ;
Mass.,
pradėjus
pirmadieniu
“rojaus.”
J
tęs iš Ilaraldskjar (Jutlandi
IEŠKO ALEKSANDRO
PRANEŠIMAS
dimą turėti taip vadinamas Pus pavestas “grand jury.” >
žmonių
lankymui
bus
uždary

Praneša, kad .jei Maskva j
joj šiuo adresu; Lithauen. “Ūi
“slot” masinas,
mašinas, kuriomis iš j
....
■■
r-—į
DIDŽIOJO KAPO
tos,
Išėmus
numirėlių
laidojilaikysis tos atkaklybės ir tuos i
Paskutiniame ministerių ka- kininko” Redakcija, flt^dinuno
į pinigų lošiaipa.
84 ŽMONĖS ŽUVĘ NEWmui.
»
_
i
iii
vokiečius išsiųs kur į Siberij bilieto jiosėdvįeišklausytas 30 nr. Kaunas. Ąis jcgįS
LONDONAS, lapkr. 24. —
.
. .
. '| Tarp kaltinamųjų vra gaFOtlNOLANDE--------- J si’sisickTmrTininisterio' prane-f tas Ia islfa s"1 pa (efo' f A nu • r ikų
rSnvšta,
‘
™'
”
s;IT,n
’
lingaa
viv.^vp.J.liku.nj
s,,,
jų ar kr r kimi*""badu įfrtft’f Ir ,JŠ v airo
žmonių
.
...
Šimas apie Telšių—Kretingos,ir Nanjorko pašto uždėti pasupūti, Vokietija
nutrauks ologas II. Carter imasi prie- temis šimtai tūkstančių
.
*
e ves vadas Reid ir sesi policiIIALIFAX, N. S., lapkr.
aplankė
kunigo
Power
kapų
,
.,
.
•
••
diplomątinius ryšius su Mas- nionių atrasti Aleksandro Di„ .
.
jos kapitonai. Hie jiastarieji 24. — Anot apturimų žinių, geležinkelio statybų ir Klaipė- žymėjimai grųžinti laiškų siutose
kapinėse.
Bažnytinė
vai,
, .
,
Lva.
,
(džiojo kapų, koks esųs Alek...
...
. tarnyboje suspenduoti ligi pa .... vienas Buriu pusiausalis dos uosto praplėtimų. Taip'ntėjui į Danijų. Grįžęs į Dadzia atliks tvrmeiimus apie'
x i i •
e
Bolševikai bijo išleisti tų sandrijoj.
pat išklausytas užs. reik. min. nijų vis dėlto rado kelių
, „.
v
.
... rsibaigsiant bylai
i
Newfoundlande
nukentėjo
nuo
skelbiamus
žmonių
pasveikii
žmonių, nes tie praneštų pa____________
gen. sekretoriaus pranešimas (Kaunu šiuo maršrutu; Danii
staigaus
juros
vandens
užlie

mus.
šauliui apie sovietų valdžių ir
apie derybas su švedų degtu- ja (Vejle) IX-24
Naujor-,
BOLŠEVIKAMS RŪPI
Asesorius traukiamas
jimo.
Daugiau
nukentėjo
kai

Jo
Eminencija
pasitiki,
kad
i
visų Rusijoje padėti. Be to,
kij koncernu dėl degtukų mo- ko X-6.; Danija X 19 d.; Kam!
KASYKLOS
tieson
kurie
Newfoundlando
šiauri

žmonės
paliaus
skaitlingai
lan
Į
jei išleistų vokiečius, tada ir
nopolio.
“R.” nas X 23 d.
niai
pakraščiai,
kui;
juros
vil

Gene
Oliver,
Cook
apskri

kę
kapines,
ypač
sekmadie

kitų tautų būriai reikalautų iš
HARBINAS, lapkr. 24. —
tos vergijos šalies paliuosa- Tarp bolševikų ir kiniečių ka niais ir šventomis dienomis. ties mokesčių (taksų) aseso nys dar aukščiau buvo iškilu
rius, patrauktas į federalį sios, taip kad daugelis name
vimo.
riuomenių seka smarki kova
lių tiesiog įsiurbta jūron.
Clialainor apylinkėse, kur yra MISIONIERIAI PAS PIR teisnlų. Jis per tris metus vra išsisukęs nuo mokėjimo feMINIUS ŽMONES
BOLŠEVIKAI DAUGIAU
Apskaičiuojama, vienur ir
anglių kasyklos.
deralių
mokesčių
už
pajamas.
800 ŽMONIŲ NUŽUDĖ
kitur žuvę 34 žmonės.
Tos
mokestys
siekiančios
42,KAVIRONDO,
Rytų
Afri
MANDŽIURIJOJ
LENINAS BUVĘS “INTE
LYGIAI 9 VAL. VAK.
ka. — Į Elgon kalno apylin- M0 dolerių
LEKTAS”
MIRĖ VIENUOLE, KURI
kės pasiųsta du katalikai mi- j
----M V K DENAS, MandžiuriAPKRIKŠTIJUS 44,000
Apmuštas auditorius
sionieriai skelbti Dievo Žoo<lį į
ja, lapkr. 23. — Gen. Liang
MASKVA, lapkr. 24.
KŪDIKIŲ
. i
Chung-elia, vienas kiniečių ka Žmogaus smagenų tyrinėjimo | ten gyvenantiems urvuose Rir; Illinois valstybės auditorių
riuomenės vadų Maneuli šone, ekspertas prof. Fogt iš Ber-įjniniams žmonėms.
p AVoolfall patiko nelai-1 LYONS, Francija, lapkr.
praneša, kad bolševikų kariuo- lyno, kurs darbuojasi vienam j Tie žmonės ypatingi
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)
_ tuom, mė. Namų karidoriuje, 1951 24. — Vizagapatem, Indijoj,
mene apie 3(W) kiniečių ir ru- Maskvos institute, kelinti me- kad jų moterys yra toli stip- E. 73 gat., ji užpuolė ir ap- vyskupijos vyskupas P. Kos
sų civilinių žmonių daugiau tai tyrinėja Lenino smagenis. resnės už vyrus ir jos atlie- mušė trys nežinomi piktada- sillon praneša, kad toj vysku---------- DUODAMĄ-----------nužudė Mandžiurijoj.
Jis atranda, kad tas bolševiz ka visokius sunkiuosius dar- ,riai.
pijoj mirė 82 metus eidama
mo
galva
buvęs
nepaprastai
i
bus.
I
AVoolfall
Chicagoj
gazolinus
i
vienuolė Sesuo Lucija, kuri
Pirm užimsiant lx.*?ševikams
Maitinasi žalia mėsa, krau stotyse patikrina už guzo- ' 58 metus besidarbuodama įDalai Nor, tenai vienoj ang “intelektualia,” ty.. apšvies
I linų imamus valstybinius mo-Į vairiose misijose asmeniškai
ju, pienu ir medumi.
lių kasykloj pasislėpė apie tas.
i kesčius, ka i nebūtų jokių suk-; apkrikštijo 44,000 pagonų ku(Būdamas Maskvoje tas
300 žmonių. Paėmę miestelį
IR
dikių.
bolševikai kasyklų užliejo. profesorius kitaip ir negali KITAS NEGRIŲ NAUJO tvbiii.
KYNAS
Kurie žmonių iš ten gelbėjo- atsiliepti apie Leninų).
Pašovė plėšiką
JACK SHARKEY APLAN
si, tie sušaudyti.
PDEADDER, I’. Afrika. Trys jauni plėšikai užpuolė
MISIONIERIAUS VARDU
KĖ KUNIGO KAPĄ
Pietinėj Afrikoj įkurtas dar į valgyklų, 950 Will gat. Tarpe!
GARLAIVIS
BOLŠEVIKAI APIE SAVO
-----------.vienas naujokynas negres mer astuonių svečių* buvo ir vie-' MALDEN, Mass., lapkr.
“LAIMĖJIMUS”
PARYŽIUS. — Francijoj gaites prirengti j vienuoles, nas poliemonas civiliniai apsi- 22. — Žinomas kumštininkas
dirlnlinamas
keleivinis garlai- Naujokynų atidarė Matijesk- taisęs. Policmonas gavęs pro- Jack Sharkey praeitų pirmaCHABAROVSK, Siberi ja,
lapkr. 24. — Bolševikai skel vis vardu Foucauld, kurs plau loofe vyskupas Simon, Oran- gos išsitraukė savo ginklų ir dieni čia aplankė knn. Power
bia, knd Mandžiurijoj susirė kios tarp Francijos ir vaka-lge River apaštalinis vikaras, vienų plėšikų pašovė. Kitu du kapų. Jis buvo su savo ketul
mimuose bolševikų kariuome rinių Afrikos pakraščių. Kun. j Kitas seniau įkurtas naujo- pabėgo. Pašautas paskui at- rių metų dukrele, kuri kai
nė nelaisvėn paėmusi ir ifigin Foucauld buvo misionierium kynas yra Gariop prefektu-J rastas apskrities ligoninėj, riųjų akim pilnai nemato.
Sako, mirsiąs. Tai kažkoks C.
klavusi 3,000 kiniečių kareivių Saliams tyrybubse. Jį nužudė roj.
tenaitiniai nuožmieji žmonės.
NFAY YORK, lapkr. 23.—
-----------------Rose, 20 m.
ir 300 jų karininkų.
Indokinijoj katalikai misio-------------------Tavicab šoferis gatvėje rado
Be to, bolševikams tekę
BUS
SAN FRANCISCO, Cal., nieriai išlaiko šešias raupuo- Ligonis Fr. Englisli nakčia žemčiūgų šniūrelį vertės 50,daug įvairių ginklų ir karo
Solo, Duetų, Muzikos ir Choras
lapkr. 24. — Miestelį Monta- čiams įstaigas, kuriose yra a- klajodamas pabėgo iš šv. Ber 000 dolerių ir grąžino savi
medžiagos.
ra palietė gaisras. 100 žmo pie 1,200 tos ligos paliestų Į nardo ligoninės namo, 404(1 ninkui. Gavo 5,009 dolerių ra
žmonių.
Ellis are.
dinio.
PLATINKITE “DRAUGĄ* nių neteko pastogės.

BOLŠEVIKAI NENORI IŠ RUSIJOS
IŠLEISTI 13,000 VOKIEČIŲ

*

Kardinolų Kolegijon Paskirta
5 Nauji Nariai

CHICAGOJE
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TREČIADIENIO VAKARAIS

Iš KYW Radio Stoties

"DRAUGO”

Peopies Furniture Co.

KONCERTAI

Lapkričio 27 d.
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Piimądlenis, Lapkr.
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1929

jos pirmininku Helsinky konferencijoj. 1920
NAUJA ANGLUOS PRINCO REZIDENCIJA
metais skiriamas charge d’affaireis ir 1921
Uoto* kasdien. Usfcyrua eekmadtantaa
m. — ministerių Latvijai. Tais pačiais me
PASMUMEIU.TO8 KAINA: Metama — »I.H. P»Ml Metų — fl.51. Trtma Mėnesiams — II.II, Vienam tais charge d’affaires Estijai. Būdamas Rygoj
čia dalis, kuri neturi jokio
Mėnesiui — 76a Europoje — Metanu >7.et. Pusei Me*
važinėjo į Haagos ir Maskvos nusiginklavi
tų — II-II. Kopija .Uo.
darbo ir alksta.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neųrų. mo konferencijas. 1924 m. skiriamas nepapras
pirmoji apšviestuolių dalis
Maa, Jei nepraloma tai padaryti br neprlstundlamn tam
tu
pasiuntiniu
ir
įgaliotu
ministerių
Čekoslo

tikslui palto lenkių.
Apšviestunijų sudaro profe bolševikams yra būtina. Be
Rečaktorlus priima —* nuo 11:11 Iki 1I:II vai. vakijai. 1924 metais paskirtas nepaprastu
soriai, advokatai, gydytojai, tų žmonių bolševikai negalėtų,
pasiuntiniu ir įgaliotu ministerių Rumunijai ražytojai> p^į ir kitL Pirm vesti valstybinių ir kitokių
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelknlavua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
su rezidencija Prahoj. Vėliau — pasiuntiniu bolševistinės revoliucijos rusų reikalų. Pavyzdžiui, yra ko
vak po piet
Šveicarijai ir nuolatiniu atstovu prie Tautų touta buvo turtinga apšvies- munistų teisėjų ir kitų jų val
Sųjungos. 1925 ir 1926 nų važinėjo . Tautų <tais
.Bolševikai grei dininkų tiesiog bemokslių. Jie
Sųjungos posėdžius Genevoj. 1927 m. paskir-.tu laiku gu jaig apsidirbo. Sa_ pakelti į atsakomingas vietas
“DRAUGAS”
tas užsienių reikalų ministerijos ekonominio.
valdžiog praidžįoje jie pa- tik dėl savo ištikimybes MarLITHUANIAN DAILY FRIEND
departaniento direktorium. 1928 m. spalių 1 sigailėjo darbįninkų ir uki- x’o ir Lenino skelbiamam mok
Published Daily, Ezcept Sunday.
BUBSCRIPTIONS; One Tear — II.II. Slz Montkr d. paskirtas U. R. M. generaliniu sekreto
ninku — neapšviestų ir nesu- slui. Tiems tad bemoksliams
— 11.61. Three Montha — II-II. One Montb — Tis
pasiuntinio sipratusių minių. Gi apšvies- rusai apšviestuoliai turi tar
Burope — Ona Tear — P-M. Slz Montha — II.II rium, paliekant eiti nepaprasto
Jwpy —- .Ila.
ir įgalioto ministerio Čekoslovakijai pareigas. tuosius skerdė. Į porų metų nauti.
advertlslnc ln "DRAUGAS" brinss best resulta
Savaitinis katalikų žurnalas “America” dešimtys tūkstančių tų rusų Antroji dalis bolševikams
Tai sena pilis — Fort Belvedere, statyta Cronnvell'io lai
AdverUolni ratas on application.
”DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago. savo apžvalgoje apie Lietuvos politinę pade- tautos' žiedl|J nuvaryta į k«- nereikalinga. Tai išdalies į- kais, dabar žymiai sumodernizuota. Čia princas turės ir savo
ti rašo, kad p. Voldeimrui esant vyriausybės pus Dar k
dejsilnts tariamieji. Jais pasitikėjimas orlaivių stotį.
viršūnėje, p. Zaunius buvęs vienas didžiau metų raudonojo valdymo, se negalimas. Bolševikai nenori
sių jo šalininkų.
-Trrka tos skerdynės. Sakomos jų žudyti. Ne dėlto, kad jų

DRAUGAS”

ĮVAIRySSTRAIPSNIAI

DARBAS

IR

NIJA

APS VI ESTU-

RUSIJOJE.

Prašau Į Mano Kampelį

apšviestunijos beliko nedau- gailėtus, bet dėlto, kad juos
Vidaus reikalų ministeris p. Musteikis, giausia. Visi priversti arba pažeminus, pastačius prie sun
KONGRESUI IŠSISKIRSČIUS.
•rrr"
užklausus spaudos atstovams apie p. Volde bolševikams aklai vergauti ar kiųjų ir purviniausių darbų.
jį atbėgusių “mūsų artistų”
Prof. Kampininkas
Trečioji dalis — tai įtaria
ba būti be jokio darbo ir alk
maro apsaugų, pasakė:
sopulius gydyti. Kiti, negalė
Prezidento sušauktoji nepaprasta kon
mi
neištikimybėje.
Jiems
at

ti.
“Jis pakankamai apsaugotas paskirtų iš
dami sopulių pakęsti laiškais
greso sesija užsibaigė. Ši sesija buvo sušauk
sakomi
visoki
darbai.
Tegul
Bolševikai
yra
gudrus.
Žu

patį Jūsų šenaunų prof. Kam
ta ūkininkų reikalams svarstyti ir tarifo klau Vidaus reik. ministerijos žmonių, ir jo gyvy
jie skursta, alksta ir žųsta,
dydami
apšviestus
žmones
jie
bei
pavojus
negręsia.
Kai
Voldemaras
išėjo
pininkų “gražiai” išgarbino,
simų išrišti. Nors kongresas per pastarųjų se
pažymi bolševikai. Ir štai
stiprino
sau
pozicijas.
Tauta
iš
vyriausybės,
buvo
atsiradę
savanorių
stu
o viena panelė net šitokį norų
sijų ir sunkiai dirbo, daug nervinosi, ginči
šiuos vargstančius ir alkstan
dentų
jį
saugoti.
Tačiau
kadangi
jie
kliudė
be
apšviestų
žmonių
juk
yra
sudėjo: “Your “Kampinin
josi, atstovai kumštimis stalus daužė, tačiau
kai
neregė ir kurčia. Apšvies čius žmones visur seka vald
valdžios
paskirtai
sargybai,
reikėjo
pora
jų
kas” sbould be drown, quarnei vieno nei kito klausimo teigiamai neišti žmonės kartais butų galėję žios agentai ir dažnai po ke
ištremti
tėviškėn,
kurių
vienas
jau
grįžo.
tered and fried”. Tik įsivaiz
rišo. Radikalai republikonu partijos nariai,
lis patylomis pašalina iš pa
savo
tautos
minioms
nurodyti,
“
Vidaus
reik.
ministerija
raštu
pranešė
duokit, kokio baisaus linčio
susitarę su demokratais, neleido republikokad bolševikų valdžia ir tvar saulio.
Voldemarui,
kad
jeigu
jis
nepasitiki
Lietu

man tie “muzikontai” ir
nams pravesti sumanytų įstatymų. Visi ne
ka nieko gera valstybei ir tau Ir, susimildami, kada mūsiš Jūsų prof. Kampininkas su “singeriai” nori. Bet nema
vos
valstybės
apsauga,
tai
gali
pasirinkti
sau

užbaigti darbai atidėta reguliariai kongreso
tai nežada, kaip tik biauriau- kiai lietuviški bolševikai A- laukė to, ko ne tik nesitikėjo, nau, kad man, visų “šenavosesijai, kuri paprastai prasideda gruodžio mė gesnę vietų kitoj kurioj nors valstybėj”.
giria ale nei miegodamas nesapna
Reiškia, p. Voldemaras, buvęs diktato sių vergijų, gi bolševikų va merikoje gyvendami
jamani” prof. Kampininkui
nesy.
Maskvos
valdžių
ir
nori,
kad
rius, dabar taip nusmuko, kad ne tik niekam dams lepingas vietas. Dėlto,
vo. Pačiupinėjęs keistų musų tokio “marinavojimo” priseitokia
valdžia
iškiltų
kadir
bolševikai
pasistengė
visupir
nebėra pavojingas, bet prigyveno to, kad jam
gyvenime reiškinį, kai kam tų ragauti, juoba kad iš kitos
DR. ZAUNIUS.
ma
tuos
žmones
pašalinti.
Nešioj
šaly,
tai
arba
jie
yra
bepavojus gręsia ir dėlto stipri jo asmeniui ap
bakstelėjo į pačių skaudžiau pusės labai daug gaunu tokių
pročiai
arba
gudriausi
apga

susipratusias
gi.
darbininkų
ir
sių vietų'. Pajutę sopulį, jie linkėjimų, kaip kad pavyz
Kadangi dr. Zaunius užėmė labai svarbių sauga yra reikalinga.
valstiečių minias galima leng vikai išnaudotojai.
tuojau trisgalviais
nubėgo džiui žemiau dedamas, dagi
Lietuvos užsienių reikalų ministerio vietų,
viau suvaldyti, jei jau ne sa Bolševistinėj Rusijoj nėra pas Olstryčio socialistų papę jaunučio mano “tavorščio”,
dėlto atsirado žmonių, norinčių šį tų daugiau
Lietuvos dienraštis “Rytas” paskelbė dvy- vo pusėn pilnai patraukti.
neį menkiausios žmonėms lai pasiskusti, savo ašaras išlieti, $V. Jurgio parapijos mokinio.
apie
žinoti. Gal bent dalinųi. t^kių asmenų likų priemonių, kafalikiškeu spa^ųtįjflatinti.
Išdalies savo tikslų atsiekė. svės. Sveikiau protaujantiems liekarstų prašyti. Ale kad ir Štai vos keli žodžiai iš jo laiš
norų patenkinsime, šį tų paduodami iš nau
1) Užsisakyti laikraštį sau ir kitiems, 2)
jojo ministerio gyvenimo, panaudodami El Piršti susirinkimuose ir prie kiekvienos pro Galybes apšviestuolių išžudė. nėra jokio darbo. Visoj šaly, pats pape, nors jis nėra joks ko:
“muzikantas”, nei ‘artistas’,
tos pranešimų.
gos, 3) Reikalauti kioskuose ir viešbučiuose, Tai atlikę jie pamatė, kad to kaip ji yra didelė, gyvuoja
“Lai gyvuoja brangus prof.
permaža. Iš pa^įų darbininkų biauri ir tamsį vergija. Tik ?°kį nuo kampelio dyglį gavo,
4)
Skelbtis
laikraštyje,
5)
Pirkti
pas
tūps
Užsienių reikalų ministeris ir nepaprastas
Kampininkas! Lai Dievas duo
ir -valstiečių tarpo pradėjo vieni komisarai ir jų padėję- kad net savo socializmų pa
pirklius,
kurie
skelbiasi
katalikiškuose
laik[
pasiuntinys ir įgaliotas ministeris čeko-slovametęs bėgo į viduramžius lie da sveikatos drūčiai stovėti
kilti susipratę vyrai. Tad puo jai naudojasi pilna laisve.
įaščiuose,
6)
Ginti
laikraštį,
jeigu
jis
puola

kijai drFas D. Zaunius gimė 1892 metais lin
lėsi ir tuos, žudyti. Kaip tik Įr štai tokių pragariškų karstų parsinešti ir po Mac savo tribūnoje!”
kaičiuose (Mažojoj Lietuvoj), Pakalnės aps mas, 7) Aiškinti saviesiems ir vietiniems ka
Matot!
Donaldo usu savo ir visų pas
kur koki susipratę žmonės pa
tvarkų ir tuos Maskvos bude
kr., Gumbinės rėdyhoj. 1911 metais baigė Til talikiškos spaudos svarbų, 8) Sudaryti paripi
sirodo, tuojaus jie suimami
lius mūsiškiai bolševikai pasi
žės gimnazijų. Studijavo teisių mokslus Vo jos spaudos komisijos, kurios ypač rūpintųsi
ir
nužudomi.
Vatos Juosta.
į 000,000 penkių šimtų
svarų
stiepę giria ir aukština. Su
kietijoj ir galutiniai baigė Karaliaučiaus uni katalikiškų laikraščių platinimu, 9) Rengti
Jpundus,arba35.3nuošimtįviversitetų. 1917 m. įgijo dr. jur. laipsnį prie paskaitas apie spaudos platininių, 10) Grei Išlikusių ligšiol Ęusijoje prantama, jie už tai apmoka KLAUS1MAS — „
Katros vai1
'
Karaliaučiaus universiteto. Tveriantis Lietu tai, objektyviai pranešti laikraščiui svarbes nuo bolševikų šautuvų ir dur mi. Bet tuščiajų tų apmokėji stijos, be Texas, sudaro taip' sos vatos (1928 m.). Kitos va
vos vyriausybei 1918 metais stojo į valsty nių atsitikimų ir kitaip bendradarbiauti, 11) tuvų apšviestunijų galima pa mų, jei prisieina dideliu nie- vadinamų “Vatos Juostų” ir tos valstijos yra: Mississippi,
Oklahoma, Arkansas, Alabavirsti. Gi didžiausiu ,
.
,
binę tarnybų. 1919 m. skiriamas užsienių Pranešti redakcijai skaitytojų pageidavimus, dalinti į tris dalis. Viena jų lagium
6 .
.
....
i kuriose daugiausia vatos au-:
nia, Georgia, North Carolina,
reik. m—jos patarėju ir kiek vėliau — lai liečiančius laikraščio pagerinimų' 12) Bendrai dalis aklai vergauja bolševi melagium ir viliūgių yra tas, Į ginama.
South Carolina, Louisiana. ir
kinu ministerijos vedėju. Tais pačiais metais būti palankiems svarbiam katalikiškos spau kams, dirbdami įvairių įstai kurs kitus mėgina įtikinti,
D.
B.,
Gary,
Ind.
Tennessee. Daug vatos augiskiriamas U. R. M. politikos departamento dos kultūros darbui. Jei kiekvienas katali gų biuruose; kita — gyveni kad šiandie Rusijoje gyvuo
ATSAKYMAS.—Texasuž-| narna Mississippi, New Mexidirektorium ir važinėjo į Baltijos valstybių kiško laikraščio ėmėjas pavartotų bent vienų mo aplinkybių priversta dirb jąs darbininkų “rojus”.
konferencija Dorpate, buvo Lietuvos atstovu šių dėsnių, mūsų laikraščių pasisekimas būtų ti tokius ar kitokius papras Vergija ir pragaras, bet ne ima pirmų vietų vatos pro-\co, Arizona ir keliose kitose
Akstinas.
dukcijoj. Ji augina apie 5,-! valstijose.
čiausius darbus; pagaliau tre- rojus.
prie Nisselio interaliantų komisijos delegaei- nepaprastai didelis.

p

j

min’e! Aš ir norėjau kreiptis į jps, nes
jūs mokate patarti.
i
Klauskit! Del mano vietos nieko ne
PARAZITAS.
galima padaryti, bet aš noriu už tai kefšvti. Tas begėdis vaikėzas, kurs taip šliau
Arba
žioja, gerinusi savo viršenybei, mano to
Sugebėjimas tapti laimingu.
kiam vargšui prastuoliui, kaip aš, lengvai
galėsiąs kojų pakišti. Bet palauk, “drau
Komedija iš prancūzų gyveninio.
guži”! Paniekintas priešas gali tan rim
(Tąsa)
tų šposų iškrėsti. Kad ir visiškai netek
L. R. Kas! Tai Selicour’o “draugiš čiau vietos, kad ir kažin kas bus — tu
kumas”.
riu keršyti! Mano toks būdas, kad už sa
KAR. Ar galimas daiktas?
vo draugus j ugnį eičiau, bet priešas —
L. R. Man geri žmonės pasakė.
paminės mane!
FIRM. Bet ltaipk..
FIRM. Ne, mielus La Rocbe’ai! Už
L. R. Kaip žinote, Selicouras yra ki miršti ir atleisti — štai gero vyro kerš
lęs iš tokios pat vietos, kaip aš turiu. tas!
Mudu esava vienodo amžiaus. Aš jį išmo
L, R. Ne, pone, negali būti jokio pakiau truputį rašyti, nes mano tėvas buvo sigailė.jįmo šelmių! Niekšiškus darlms
mūs kaimo dainininkas. Daviau jum už utidengtį yra gerus, kilnus darbas. Ge
siėmimų. Del to atsidėkodamas jis mane rai žinau, kad jis vietų turi iš Dievo ir
išvarė, norėdamas kažkokį broliavaikį jūs malonės. Jūs dirbate, nervuojatės, bet
plūs naujo ministerio įstatyt į mano vie Veltui klikų' ir sveikatų nikvojute: niekas
tų.
nežiūri jūs nuopelnų. Kns tuo rūpinasi?
KAR. Biaurus sumanymas!
ftliaužiok, gerinkis, linkčiok susikūpri
FIRM. Ar nėra dar kokios išeities? nęs, glostyk katės uodegų, — tai toks
L. R. To aš iš jūs laukiu, ponas Fir- jūs patarimas šiuo atveju! Štai kur esųs
Friedrich von Schiiier.

r-

Na, o Narbonne’as turi septyniolikos me
kelias į laimę ir garbę. Taip ir Selicour’as sižada!
KAROLIS. Bet kaip jis galės įsitvir tų, — gražių, tikrai meilės Vertę, be galo
padarė, ir, matote, kaip jis gerai jaučia
tinti prie naujo ministerio, tokio garbin gražių vienintelę dukterį. Jei dabar Selisi?
eour’ui taip aukštoje pasiuntinybėje pa
FIRM. Bet, mielas La Roche’ai, ar go vyro ?
L. R. Kaip? Na-gi — šmeižtais. Jis sisektų pasprukti iš šalies, iš šviesiai ma
sudarysit blogo geram vyrui?
L. R. Ar jį — skriausti?? Ne, ne, aš moka prie žmonių prisitaikinti ir savo bū tančio ministerio akių, tai Selicour’as sa
vo vikraus ir gudraus sekretoriaus pade
nesu labai gilus žmonių būdo žinovas, bet dų sulig aplinkybėmis pakeisti.
KAR. Bet Narbonne’as labai puikiai damas, galėtų ilgam užslėpti savo niekfiušitų Selicour’ų aš kiaurai permatau. Aš
mų. O jeigu jau, pagaliau, ir išeitų viskas
pats savęs taip gerai nepažįstu, kaip jį. viskų įžvelgia ir jį tuoj supras.
L. R. To jis labai bijo. Bet juo men aikštėn, — o tas, be abejo, įvyks, — tai
Jau mokykloje buvo matyt, kokie bus iš
to vaisiai! Jis sukdavosi aplink mokyto kesnė jo galva yra visokioms naudingoms kų tuoniet gali kenkti ministerio žentui?
jų, gerinosi. Svetimus nuopelnus mokėjo žinioms, tai juolabiau ji išmano visokių Taigi, pirmiausia reikia patraukti, užim
sau pasisavinti, savo kiaušinius į svetimų niekšybių. Pavyzdžiui, jis nuduoda vis e- ponuoti ministerį. Jis apsimeta esųs labai
lizdų pudėti. Jis nesigėdindavo jokios žu- sųs užsiėmęs darbais, pilnas rūpesnių, ir išlavintas diplomatas esųs. Ministerio mo
likystės, bot tik įsigerintų vyresniems. taip jis išvengia visokių pasikalbėjimų, tina yra gera, plepi senė, kuri nori būti
Kai jis pasiūgi jo, visa tai dar labiau umvIj kur jo nesupratimas galėtų paaiškėti. Jis didelė muzikos žinovė. Prie šitos senės jis
dėjo. Jis tai šmeižiko, tai juokdario rolę nė neužsiima mažais, “menkais” daly- labai prisigretino. Jis jai rašo sonetus ir
lošdavo, kaip aplinkybės reikalavo, jis i kais. Vis sugalvoja “didelius”, “reikšmių Uitus poezijos kūrinius. Ir taip tas kelmas
mokėjo prie kiekvieno vėjo prisitaikinti. gus” projektus. Aš juos labai gerai žinau, turi drąsos jai vakarais įvairias dainas
Nemanykit, kad aš jį apkalbu! Visiems nors jis stengiasi labai giliai juos paslėp- į gitara barškinti. Panelė perskaitys “jo”
romanų. Jis jai pasįdarys užjaučiamas,
žinoma, kas su juo dėjosi pne pirmo mi- ti..
mylimas, ir taip jis bus visos šeimos myFIRM. Kų? Kokie ten jo projektui?
nislerio. Dabar jis miręs, ir aš nenoriu
jL. Ii. Narbonne ’as dabar turįs daug limas: motinos remiamas, dukters ger
nieko blogų apie jį sakyti. Bet Selicour’
as, kaip jis mokėjo savo silpnybes, savo kų pranešti provincijai apie savo valdy biamas. Tada jau jam pasiuntinybė bus
nusikaltimus paslėpti ir meiliažodžiaviniu mų. Jis ieško gabaus asmens tai didelei užtikrinta, ir vėliau jis paprašys dukters
įsigerinti! Ir vos tik krinta ministeris, pasiuntinybei. Selicour’as turi patariamos rankos.
(Bus daugiau)
kaip, štai, jis pirmasis jį apleidžia, jo iš- galios tam dalyke: kų jis paskirs, tas bus.

Pirmadienis, Lapla. 25

■——”■-Fy»»«

~ MUSU DAINININKĖS A. A. ONOS
ATMINIMUI.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ TREBIĄJAME SEIME SE
KANTIEJI GERADA
RIAI AUKOJO Į
KOLEGIJOS

Moterų Sųjungos 60 kuopa,
Melrose Pk...................... 5.00
Moterų Sųjungos 21 kp. Chi
cago, III........................ 5.00
Stanislovas Gasparaitis, Chi
cago, III........................ 5.00
Dr-ja Nekalto Prasid. Šv. P.
Marijos Mot. ir Merg. 10.00
Juozo Mikuckio poezijos dar Kazimieras ir Barb. Naug(Pabaiga)
Sudiev, Onutė, musų lakštutė. želio nors kiek suramins ŽJeniiai .............................. 5.00
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų
Sudiev, musų mylimoji dai skausmo vilyčių pervertų liū
8 skyrius...................... 10.00
nininkė; atsiskyrei tu nuo dinčių tavo širdį:
musų taip staigu ir netaiku;Liūdėti... Kas liūdėsi supras? Lietuviška skalbykla (Metro
politan Laundry) ___ 5.00
palikai liūdintį mylimų'savo(Minia, papratus prie juokų,
J. Kreminskaitč,
Chicago,
vyreli, — Antanų; palikai liu-(Raudoj, raudoj sau nieko neIII. ............................. 5.00
dinčių brangių savo motinėlę; į atras —
palikai liūdinčius savo broliu- Dažnai, reik juoktis, nors sun Pr. Žibienė .................... 5.1*0
Pilipavičienė ................. 5.00
kus ir gimines; palikai tuksku.
Ona Prastevičienė......... 5.00
tančius liūdinčių draugų ku
J.
Vilkišius ................. 10.00
rių tų viltis gaivinai ir jų šir Kad lietus beldžiasi langan
L. Abaravičius ............. 5.00
nakčia,
dis džiuginai savo malonumu,
Kavaliauskienė ............. 5.00
savo magiška šypsena, savo Kad matos kapinės sapne,
žavėjančiom dainom. Nors tu Kati nieko nėr aplink ir tik ^'rePedene .................... 5.00
.
įSainoškienė .................... 5.00
nuo musų ir atskirta, niekad vį,z;a
nebūsi užmiršta; tu gyvenai Džiaugies, džiaugies tamsos Kun. M. Juras (steigėjas)
........................... 100.0G
amžinai musų atmintyje, niu- tvane...
M. Tamkienė ................. 2.00
sų širdyse. Tik labai gaila,
graudu ir skaudu, kad mes, po Kas ilgesį supras ir verks kar M. Adomaitis ................. 2.00
K. Kulbis .................. ; 2.00
eto Mykolo Vaitkaus žodžiais tu?
kalbant;
| Tu vienas ir naktis tamsi, Klidienė ........................ 2.00
Po $1.00; O. Milašauskienė,
“Niekados, niekados nebišvy- O ašaros kris iš dangaus
L. Norkus, P. Nausėda, D.
skliautų —
sim Tavęs...
Petraitienė, Elz. Radzevičie
Niekados! niekados! Koks tai Iš jų užgima rasa vėsi...
nė, P. Litviniene, K. Anužis,
žodis gilus!
Pragyvensim dienų vargingų Gal gaivini svajones tu ge O. Žilvitienė, Tlz. Miliauskie
nė, O. Glozerienė, E. Steponai
ras
jų eiles,
tė, A. Jansonienė, O. AugaiIr amželis prabėgs — nebiš- Ir raudi mirties tu aukų...
tė,
E. Sadauskaitė, O. Seklecvysim Tavęs...
Bet vienas... Kas gi ilgėsi su
kienė, M. Gurinskaitė, A. Nau
Ir, kad liūdna mum bus, spin pras —
dulių nebemes
— Minia papratus prie juokų., sėdienė, J. Gurinskas, M.
Stankevičius, Ą. Bąbičius,. V.
Finis; Kurtina užleista!
Ta akis niekados... Ir kad,
budria mum bus...
Nusileidus musų mylimos Dargužis, A. Prabish, P. Ka
Niekados, niekados nebeišvy- dainininkės neilgo bet turi linys, V. Kidulis, A. Durbelis,
■1
’
■
ningo gyvenimo kurtinai, pa M. Stevenson, M. Sodeikienė,
sim Tavęs!
Niekados, niekados... Koks siskolinę nuo “Virvytės” ižiup B. Kalvaitė, Brolis Vladas,
tas žodis skaudus”.
snelį poezijos perlų, beriam Brolis Jonas, A. Peldžius, E.
Užuojauta velionės vyrui. juos ant jos kapo, jos šven Kekštaitė, M. Kavaliūnaitė,
K. Vickiutė, V. Juzevičienė,
O tau, gerbiamas kompozi tam nemirtinam atminimui:
J. Naujokas, A. Bacevičius,
toriau, Antanai, kuris budi “Nors aukuras išgriautas —
3k[. Kalesinskienė, V. Radze
netekęs savo taip brangios ugnis dar plasdena;
gyvenimo draugės, lietuvių Nors rožės nuskintos — aro vičius, E. Pocienė, J. Petrai
tis, K. Jurgelionis, L. Šimu
visuomenė reiškia giliausios matas dvelkia;
tis, R. Andreliunas.
užuojautos ir dalinasi su ta Nors stygos nutrauktos — akordai dar verkia.
Verkia jos akordai
širdyse.”

Viso
žmonių
Rap.

.................... $1,147.03

Ant. Grybas pažadėjo 50.00
AUKOS.

Linų sėmenų eksportas ei
na sėkmingai. Del gero šįmeVilniaus našlaičiams ir betur
tinio derliaus galima laukti,
čių moksleiviams.
kad sėmenų eksportas pasi
reikš didelėmis skaitlinėmis.
ROSELAND, Visų Šventų
Ligi šiol tik per Klaipėdos uo parapijoje: $10.00: Kun. J.
stų išvežta apie 270,000 pūdų. Paškauskas, $5.00: — E. Nor
vaišienė ir p. Miknevičius. Po
GAVO PINIGUS LIETUVOJE
$1.00: E. Šidlauskienė, O. ŠarKuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys;
kauskienė, J. Kudulienė, J.
Linkšienė, P. Paltavičius, A.
M. Sungaila
K. Kaminskienė
Ambrožiunas, P. Marlinskienė,
A.
Jančius
O. Tarnui iunienė
Draugelis ir N. N. Smulkių
J. Pocius
M. Bankeviče
$4.25. Viso $33.25.
J. Riaubiškis
L. Kontrymas
AVEST PULLMAN, Šv. Pe
Pranas Vegris
1 \V. Vaitkus
tro ir Povilo prap. Po $15.00:
M. Barkevičius
St. Maczuk
Chicagos Liet. Labd. d r-jos
J. Susnickienė
J. Samoška
10 kuopa, L/ftedvilas; $2.00:
A p. Mikšaitė
J. Ramoška
B. Žitkievičienė; $1.50: BalMrs. Burke
A. Lazdauskas
trukojų šeimyna; $1.25; U.
M. Stankienė
J. Bužaitė
Urbonienė. Po $1.00: J. Bilijo
B. Juškevičienė
M. Šaluba
nas, A. Zubė, K. Šalkauskas,
L. Matuzas (2 siunt.)
V. Tomkus
D. Gudriunienė, B. Juriniene,
Elz. Misevičienė
X O. Straukienė
A. Nausėdienė, V. Galdikis,
Zof. Vižinskienė
A. Šimkeviče
I. Venckus, L. Bublius, K.
.J. šeštokas
M. Krenčienė
Riaupa,
St. Statkienė, J. AnM. Čypas
Dr. J. Kiela
druška, D. Drungilienė, M. AA. Stasiulaitis
F. Bartkus
lišanskienė, J. Mockevičienė,
“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
St. Piktnžis, A. Jogminienė.
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v.
Smulkių .$3.60. Viso #55.44.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

i

E. Vileišienė.

"" . .

NAUJAS! I

FONDĄ.

vim tavo liūdesiais ir širdies
sielvartais. Lai iš tų visų šir
dies skausmų gimsta tavo sie
loje inspiracija kompozicijai
kuri taptų amžinu monumen
tu tavo ir tavo mylimos žmo
nos atminimui muzikų pasau
lyje. Todėl, gerasis, susi raminkie ir stengkis panešti šį
skaudų gyvenimo smūgi. Gai
šie keli žiedeliai nuskinti iš
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RADIO - PHONOGRAPH

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

Model 91

$11600
(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic
jėgos kontroliuotojas ‘užtikrina
ilgą. amžių ir saugumą, Jacobean periodo dezaino. Amerikos
riešuto kabinetas; instrumento
panelė išklota tikru importuo
tu Australijosljacewood. Rankenukės gi užbaigtos tikru si
dabru.
•

--

* ti

Model 92

$146-00 .
(less tubes)
Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic
jėgos kontroliuotojas užtikrina
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im
portuoti" Australijos Lnceivood.
Kankenukės gi užbaigtos tikru
sidabru.

-

Patogus lengvų išmokėjimų p. Itudriko Finansavimo pienas
duoda galimybės lengvai j| įsigyti.

.‘

„
S
Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais Į
NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasižimek
šiuos punktus:
■
1) l’mi selekcija radio arba phonografo, per vieną tik vielą,
patogia sujungta vena juostele.
2) Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, dėl
ilgų bangų ir parinkimų.
3) Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di
džiausią teisingumą reprodukcijos.
4) Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio
arba phonografo reprodukcijos.
5) Naujas Super-Dynamic
kalbėtuvas,
dėl nepalyginamai
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

C) Nepaprastai lengvas operavimas — vienas volume kont
roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonografą.
7) Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.
8) Oversize spėkos palygytojas su automatiška voltage kontrolia, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

9) Turtingai Išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su eseuteheon plate ir kontnfiujančiom rankenukėm, užbaigtom tikru sidabru.

PASKUI SULYGINK KAINĄ su bile kokia kita radio - phonografu kombinacija ka
da nors pasiūlyta kokios nors kitokios kompanijos - ir dar sykį persitikrinsi jog Ma
jestic vadovyste - yra tikra ir vienintelė vadovystė.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE
Telephone Boulevard 4705

f

'

I

Mcitic Radio

j

<

Jos.

F. Budrik. Inc.

3417-21 S. Halsted St.

I
■
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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Pirmadienis, Lapt<r. 2."

1929

WEIT SIDE NAUJIENOS

X Parapijos darbuotojai pp. M g
MARQUETTE PARK
vus bei motinas ir patys ge- (Krūmas, Bartkus, Kulbis, Fa
tarnavimų dalyviams, ir vi
ŽINUTES.
nai prisirengti prie priėmimo bijonaitis, Jusevičia, Vyšniausiems atėjusiems į vakarienę.
--------- —
j to Sakramento.
skas, Vaciekauskas, KryžiaviBėglias.
Žinių-Žinelės.
X Gerb. kun. J. Jusevičius j X Šv. Teresės Kūdikėlio į čius ir kiti jau baigia savo
Gana ilgas laikotarpis perė
ir vargoninkas B.Janušaus-Į Jėzaus naujai kuriamoji drau darbus: vieni teplioti susirin
jo be jokių žinių apie Mon
kąs lanko parapijonus, nes gijo turi gerų pradžių, nes kimų kambarį Aušros Vartų
treal e>.
dabar kalėdojimo laikas. Geri jau virš 30 prisirašė. Dau mokykloje kiti svetainės vir-1
*
’
.
.
Šis-tas.
Reikia pažymėti, kad Monkatalikai maloniai juos pri giausia rašosi čia gimusios tuvės indams sudėti spintas, J
trealio kolonijos žmonės yra
Lapkričio 17 d., parapijos ima ir galintieji duosniai au- ir augusios moterys. Jų au o treti — paukščių bazaro
darbštūs, o ypač jaunimas.
svetainėje L. Vyčių 35 kuo koja parapijos reikalams. Mat, si rinkimai būna kas pirmų prirengimų. Tikrai malonu
Nepersenai šv. Kazimiero pa turėjo labai gražų šokių šįmet bazaro nebuvo, taigi trečiadienį mėnesio. Draugijos žiūrėti, kaip darbštus veikėjai į
choras surengė puikų vakarė vakarėlį. Vakarėlis mūsų jau klebonas paragino, kad kiek pirmininke yra ponia B. Lau gerai supranta visuomenės t
lį. Buvo vaidinama: “Pražy nimui vispusiškai
pavyko. vienas parapijonas paaukotų raitis,
vice-pirmininkė
J. reikalus ir sutartinai daro pa
do nuvytusios gėlės’’. Veika Pilna spetaine prisirinko gra sulig savo išgalės tam reika Zolp, raštininkės S. Medekšis stangą gerai juos aprūpinti.
las puikiai išėjo.
žaus jaunimo. Mūsų kaimynai, lui.
ir Vizbaras.
Rap.
X Šeštadienio tikybinės pa
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus veSvarbiausias roles vaidino: roselandiečiai, 8 kp. Vyčiai
X Pereita “bunco”, su
mokos AYestsidėjė tėvams ir
Helena Bandžiutė — Stasės labai skaitlingai atsilankė. rengta parapijos naudai, davė AKIŲ SPECIALISTO NAU
liausius lietuviškus rekordus
vaikams patiko. Štai mokiniai:
rolėje, Pranas Jasutis — Pet Buvo ir iš kitų kolonijų jau $239.53 pelno. Tai uolus pa
JAS OFISAS.
Siininukas, Brazauskutis, Zaro, Ona Bandžiutė ir Ai. Ban nimo.
sidarbavimas parapijos kokarauskaitė, Nakvosaitė ir
I
džius — Jievos ir Jokūbo. Jie
Rap.
Brighton Park. — Dr. Juš
Imiteto ir šių asmenų: M.
Ikiti patys jų pasigenda ir iešžmones prijuokino, o ypač A.
Tumkatonienės, B. Lazdaus- kos name po num. 4191 Archer 1 ko.
y
Bandžius. Nors pirmų kartų
kienės, P. Gailienės A. Jonai ave., atsidarė akių specialis II
X Pereitame ketvirtadieny
scenoj pasirodė, tačiau matė
ATGABENO į EUDEIKIO tienės, J. šoškienės, S. Stoš- to ir akinių pritaikintojo ofi
si pas jį dideli gabumai.
kiutės, M. Zaronibienės, P. sas. Ofisas įrengtas moderniš je Petro Cibulskio apdegu
KOPLYČIĄ
Per pertraukas padainuota
Jaksibagienės, B. Stirbienės, kai, instrumentai nanjausio siuose namuose, rado sunkiai
susirgusį Antanų Jovaišų, na
gražių dainelių. Vadovavo
Policija rado gatvėje negy Starodumskienės ir kitų, ku- išradimo ir pagerinimo. Ta
mų dabotojų. Pašaukus gydy
varg. Kaz. Žižiunas.
vų žmogų Clinton Alderuian, riu pavardžių neteko sužino- me ofise pacientai jau aprūpi
tojų ir kunigų, penktadienio
Spalių 5 Šv. Teresės jauni 56 m. amžiaus, gyvenusį ]H> ti.
narni.
mo draugija surengė balių, num. 705 So. Kilbourn ave.
Šitų ofisų atidarė akių spe vakare jau nebetekusį žado
X Musų parapijos jubilianbelgų svetainėje. Jaunimo bu- Pasirodė, kad jis staiga mirė lai, kurie lapkričio 3 d. da cialistas Dr. G. Serner, kurs Įnorėta išvežti ligoninėn, bet
vo daug. Visi puikiai pasi- Buv<) atagbentas j
lyvavo Šv. Vardo katedroje, ant Bridgeporto jau nuo se- nesidavęs. Antanas Jovaiša
io
linksmino. Per šokius buvo nonių lietuvių graboriaus Ku- be aukų misijoms, da sudėjo nai tarnauja lietuviams.
buvęs Jungtinių Valstijų ar“Balloons ir Serpentines”. deikio koplyčių, 4605 So. Jier $124.50 įtaisymui jubilėjaus
Dr. Serner savo profesijos nujos kareivis.
Tas darė gražų įspūdį.
atminčiai gražių kandeliabrų, j mokslus baigė 1920 m. Jisai j y Aušros Vartų parapijos
mitage ave.
BABRAVIČIUS
VANAGAITIS
Spalių 26 d. choras surengė
X Mūsų parapijos paukščių iš Lietuvos, iš Šilavoto par., paui;§čių bazaras gana gyvai
Giminaičiai atvyko atsiimti
balių. Jaunimo buvo gana velionį ir pavesti laidojimų bazaras prasidės lapkričio 25 Kvietiškio
k., Mariainpolės pra,sįjėjo pereitame šeštadieMAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
daug. Pelno liko. ,
vakare
ir
baigsis
27
prieš
ap., su tėvais atvyko dar vi- nyje. Ryt jr poryt vakarais tęsaviškiui graboriui. Bet atvy
10” 75c.
Dabar Šv. Kazimiero para- kę į Eudeikio koplyčių ir pa- “Kalakutinę”. Brolis Aleksan sai jaunas ir apsistojo Spring sįs t0|jau> ]-aj Padėkos die16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia
pija dirba prie bazaro, kuris niat,s kaip čia viskas puoš- tiras pasižadėjo atgabenti iš Vallev, III. Pradinį mokslų ė- noje sėkmingai jį baigus.
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
1613SF Kaėiuskas (A. Vanagaitis)
prasidėjo lapkr. 11 d. ir tęsis niai ištaisyta ir kaip nabaš- Marijonų ūkės riebių ančių, jo ten pat, o augštesnį moks- į
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
ligi 27 lapkr.
K.
MENKELlUNIt'Tft ir F. STANKŪNAS
ninkai prideramai aprūpina žąsų, vištų ir kalakutų. Kas lų jaunas G. Serner (Černius) '
LANKĖSI SVEČIAS.
Su Orkestros akompan.
Kleb. Jonas Bobinas jau mi, paliko Eudeikiui visų lai bus laimingas įsigyti tų pauk tęsė Chieagoj. Profesijos mok
1G139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
daug dovanų gavo ir mano dojimų.
ščių, turės
gardūs pietūs slus baigė Northern Illinois
PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš
KELETAS
“Draugo” ofise lankėsi p.
me da gaus. Dovanas aukoja Visiems malonu matyti, kad Thanksgiving” dienų. VisijCollege of Opbtholmology &
MUSŲ PILNO KATAIAJGO
F. STANKŪNAS, Baritonas
Kazimieras Vizbaras iš Ash
ne vien lietuviai, bet ir ang lietuviai jau pasiveja bizniuo kviečiami ateiti ir pabandyti Othology.
Su Orkestros akompan.
10” 75c.
lai ir prancūzai, kurie yra se geriausias amerikonų įstai savo “luck”. Pradžia kas va Dr. Serrier nuo pradžios land, AVis., kur jis tarnauja
1G136F Piršlybos Amerikoj
savo praktikos turėjo gerų geležinkelių kompanijai kaipo
karų 7 vai.
labai lietuviams simpatiški. gas.
Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAL'S
LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
switclnnan.
Prie
to
darbo
toj
X' Metinis parapijos ban- pasisekimų. Su laiku prakti
Tad dabar visi Montrealio
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko. Leader
lietuviai prie darbo.
ŠIRDINGAS AČIŲ.
j ketas šįmet bus gruodžio 8 d. ka vis gerėjo. Per pastaruo vietoj išdirbo 34 metus. Da
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
bar
p-nas
Vizbaras
buvo
sius
šešis
v
metus
Dr.
Sernei
Tikietą i jau platinami. Vien
Idealiste.
Lietuviška Veseilia. Dalis Antra
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Young
’
stosvn,
Ohio
aplankyti
vi-(tie
galės
dalyvauti,
kurie
tu

gyvena
Bridgeporte
po
nurn.
Tariu širdingai ačių
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
rės iš anksto nusipirkę bi 3265 So. Halsted St. Čia jo savo dukters ir žento. Grįžda
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
llinno
mano nnornaiina
operacijos Šv. TCrv-žimui
Kryžiaus lietus. Tadgi pasistengkit sau moderniškai įtaisytas ofisas mas aplankė Cbicagos AVest
16129F Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka
ligoninėje, ypač Vyčių dvasios tikietų įsigyti parapijos ofise pasilieka po senovei. Brighton Sidėj savo dėdę, “Draugo”
MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAINEIIIŲ ORKESTRĄ
Parapijos vakarienė.
gerų kaimynų, plačiai žinomą
vadui kun. P. Vaitukaičiui, arba pas parapijos komitetų Parke turės 2-rų ofisų.
Fr. Yotko. Leader
1C135F
šokikų
Polka
Lapkr. 17 d. vakare įvyko kun. Matulaičiui, Dr. Zalato bei kitus pardavėjus. Banke
politikierių p. J. J. Radomskį.
Rap.
Naujų Metų Polka
parapijos vakarienė. Susirin riui, Šv. Kazimiero seselėms, tas bus iškilmingas ir progra
1C112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
ko parapijonys,
suvažiavo ir visiems, kurių išvardinus ma įvairi.
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
12” $1.25
mūsų prieteliai.
daug vietos laikrašty užimtų. X Vaikai ir suaugę uoliai
61002F Karvelėli
Vakarienei produktus su
Plaukia Sau Laivelis
rengiasi prie priėmimo DirZig. Vyšniauskas.
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
aukojo šie musų biznieriai: P.
! mavonės Sakramento gruodžio
10” 75c.
Gaurilai, Kazlauskiai, Harry Remkite tuos Profesionalus! 15 d., 3:30 po pietų. Kaip ži16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
Mitcbell, Andrew Kewer, But- Ir Biznierius, kurie garsinasi noma, visi turi pasikviesti geTarnauja keliautojams lygiai žiemų kaip ir vasa
K. MENKELIUNIUTĖ Ir F. STANKŪNAS
1G09GF Trys Sesutės
kai, Norkui ir Meškiai.
rų. Ir žiemos laiku teikia kuogeriausia patarnavima.
dienraštvj “Drauge”.
rus katalikus dirmavonės tė
“Valia. Valužė”
Patarnavo šie asmenys: pp.
RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.
J senųjų tėvynę parvykti yra indomu ir smagu ne
Arčišauskienė, Malinauskienė,
1G134F Kai Aš Buvau Jaunas
vien vasarų, bet ir žiemų. Važiuok aplankyti Lietuvos
Burniauskienė.
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
Milmontienė,
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
dabar,
kada
Kaune
veikia
graži
opera,
visnose
miestuo

Kazlauskienė,
Janavičiūtė,
16133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
se teatrai, paskaitos ir kitokie socijaliai ir šeimyniški
Kariška Polka
Zarankaitė, Trunipičkien'*, Dzi
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
judėjirtiai.
kienė ir kitos; P. Milmontas i
Senos Mergos Polka
į
ANTANAS
VANAGAITIS,
Baritonas
P. Jonulis, J. Mikalauskis,
Jus dar lengvai galite suspėti parvykti j Lietuvų
Su Orkestros akompan.
D. Bendorius ir kiti.
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
Kalėdoms.
, ,
,
\
O Jus Kriaučlai (A. Vanagaitis)
Jau prieš šeštų valandų prie
16088F Lietuvoj Mados
x
Trijų dienų
Pas Draugų Julių
papuoštų gėlėmis stalų sve
LAPKRIČIO — NOV. 30 išplaukia Estonia
16085F Vanagienė Polka
į
išbandymas ,
čiai susėdę šnekučiavos. Jų
Lietuviškas Džiazas
A
GRUODŽIO — DEC. 7 išpaukia laivas Lituania.
1CO78F Mergutę Prigavo
F
veiduose maloni šypsena spin
Eina Pati į Karčiuinų
A
DYKAI
16071F Karvutė
„.
Į
' ,
Tuoj
kreipkitės
į
mus
ir
viskų
jums
prirengsime'
dėjo. Tai vienur, tai kitur ma
Vidurių t rūbelis apsireiškia kar
Doleris
t
tais vienu ženklu, kartais dauge
bile kuriam iš minėtų išplaukimų.
16072F Sharkey Daina,
tėsi žmonių, kurių jau sidab
liu. Vienam pailsimas, atbukimas
Munšainukas
yra vieninteliai žymėtini ženklai.
ruoti plaukai puošė galvas.
• 1G073F Reikia Tept. Dalis I
Kitą. kankina gėlimai Ir galvos
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų gimines Lie
Reikia Tept, Dalis II
K
(.Kaudejlmai, Kiti miegos lr nebus
Po vakarienės prasidėjo šo
neatsinaujlnę; kiti kenčia nuo ne
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
tuvoj
prieš
Kalėdas
siųskite
per
musų
įstaigų.
Išmokė

m Iros.
Be Nosies (A. Vanagaitis )
kiai, kurie tęsėsi iki vėlumos.
Devynis sykius iš dešimties vidu
sime kiekviename Lietuvos pašte litais arba doleriais.
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
rių
silpnumas,
kokie
ten
simpto

Juose dalyvavo ir jaunimas
16113F Pulki Porelė Polka
mai nebūtų, apsireiškia nuo ausi-j
Šešupės Bangos, Polka
kimšimd viduriuose ir nuo rūgi
ir senesnio amžiaus žmonės.
Visokiais reikalais kreipkitės laišku ar ypatiškai
mo
atmatų
galutinoj
žarnoj.
16119F Kalvarijos Polka
Trinerio Kartus Vynas sudrutina prisideda prie milijonų, kuriems
Raudona Kepuraitė Mazurka
Žodžiu, vakarienė pilnai pa
visus virškinimo organus, paleng patinka las mišinys iš Kalh'omlIŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
Jos
Vyno
r
medlkallų
žolių
yra
va
jmakstina
ėjimų
lauk
ir
atve

sisekė. Visi buvo viskuo pasi
da vidurius ) tvarkų — Net krak maloniausias, saugiausias Ir veik
moliniai valgiai pasiduoda jo Jė liausias iš visų laksatyvų. Nelauk,
tenkinę. Parapijai duota pel
o atsiųsk kuponų Ir gausi trijų
gai.
Kadangi šis specialia nemokamus dienų išbandymo butelį visai dy
no $360.00.
pasiųlynms paskelbtas prieš Kele kai. Daryk tuoj. Didelis butelis
$1.25, v Įsose apt lėk ose.
tu savaičių, tai daug tūkstančių
Parapija yra didžiai dėkin
REGISTRUOTAS NOTARAS
IŠSIŲSK
ŠJ
NEMOKAMO
SEMPELIO
KUPONĄ
DYKAI!
ga savo gerbiamiems biznie
Jos. Triner Co., Dept. 13
1333 So. Ashland Ave., Chieago, III.
riams už aukas; gerb. šeimi
3327 So. Halsted St.
Chicago, III.
3417-21 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Vardas
ninkėms už gardžių vakarienę;
Telefonas Ynrds 4669
patarnautojams už malonų paMiestas ................................. Valstijų.
Gatvė

MONTREAL, CANADA

WEST PULLMAN, ILL

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

CHICAGO HEI6HTS, ILL sie1,1311 "ie
ttlti

“plE"kė po

Baltic America Line

BRACES U P

A WEAK STO MAC H

PAUL P. BALTUTIS & CO.

JŪS. F. BUDRIK.. .

Pirmadienis, Lapkr. 25
<mi>i
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CHICAGOJE
“VILKAI” APNYKS?

i« utfUĮe
GAVO LIUDIT4 ŽINIĄ

P-nia B. Bytautienė, plačiai
nes ant kampo Paulina ir Wa- žinoma veikėja, Moterų Sujun
bansia susirinkę bomukai šū gus Chicagos Apskričio pirm.
kauja ir, jau buvo atsitikimų, Į Į* Lietuvos gavo žinių, kad
bandė praeivius užkabinėti. j°s motinėlė Izabele LukausAr nepasirūpintų kas tų kam-'^*®1^’ Lauiinąičių k., Mindinpų “nuklynyti”.
««nų Par’’ Telšių apskr. po il
gos ir sunkios ligos persisky
Praeivis.
rė su šiuo pasauliu spalio 27
North Side. — Marijonų d.

Rea Tel. Mldway 1(11

I

*

! DR. R. G, CUPLER ! DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-ta* Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
tr Ketvergais vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4401 South Ashland Avenue
Telefoną* Boulevard 7820
Re*. 4441 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1920
Valandos 2-4,
Nedėlioj 10-12

Telefonas

1929

Boulevard

Ofiso Tel. Victory 8487

OR. S. A. BRENZA

Of. tr Rea Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

North Side. — Čia yra ‘ ‘ vil
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 9
4-1
diena, tr 4:30 Iki 9:30 vakare
kų” avies kaily. Kaikurie net
8183 S. HALSSfEĮ) STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
pasikviečia juos Į katalikiškų
Hea
tel.
Van
Buren
6858
Phone Armitage 2822
<404 S. ARTESLAN AVH.
Netoli 44th Street
Chicago. IlL
draugijų vakarus kalbėti. Ro
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-4 po
dos, kad nebūtų tos draugijos
piet: Ųtarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
narių. Vertėtų akis atsidaryti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1145 MILWAUKEE AVENUE
Valandos:
12
Iki
S
lr
6
iki
8
1'.
M.
ir “vilkams” kailis “nulup
■alte SOf
167B MUmuikee Avė.
Seredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 4764
Tel.
Brunsvrlck
9484
Republlo 8444
Nedėlioj pagal sutarti
ti”, nes dabar prieš Naujas kolegijos naudai rinkliava
Gerb. veikėjai ir jos šeimy
Ofisas
2403
W.
63
Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:89 vai. valt
Metus jų vilna ir kailis tik sėkmingai varoma. Žmonės nai draugės, 'pažįstamos ir
{kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 1 vai.
Kertė So. Western Avenue
Tel.
Wentworth
3000
:po pietų.
gausiai remia kilnų darbų.
rai atrodo “nais”.
■
Tel. Prospect 1028
kaiminkos reiškia užuojautos
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
Rez.
Tei.
Stewart
8191
Vakaras.
žodžius.
GYDYTOJAS,
Su lietuvių katalikų draugi
Tel. Canal 2339
Ofiso Tel. Canal 2118
Marijonų
Kolegijos
Rėmė

CHIRURGAS
Valandos:
2-4
po
pietų
ir
7-9
v.
v.
jų baliais ir-gi vertėtų apsi
Namų Tel. Lafayette 94 9»
Nedelioj pagal susitarimų
IR OBSTETRIKAS
Tel. Victory 6279
žiūrėti. Parengus kokį nors jų 2 skyriaus vakaras įvyks
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Gydytojas ir Chirurgas
vyrų, moterų lr valkų
balių parapijos svetainėj, daž 15 d. gruodžio, parapijos sve
Ofiso Tel. Vlctory 6893
tainėj.
Gauta
geri
kalbėtojai
6558
SO.
HALSTED
STREET
Rezidencijos
Tel.
Drezel
9191
nai vietiniams nėra vietos. Tu
DARO OPERACIJAS
OFISAS
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
ir
pakviestas
vietinis
vargo

Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
los pliuškės susiveda salėn len
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STĘEET
pietų iki 8 vaL vakaro.
kūčių, tie prisineša pantukių, nininkas N. Kulys programai
NAMAI:
Nedėliomis ir seredomis tik
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918
sudaryti.
Jau
lavina
solistus
prisilaka, kad žiūrint iš šalies
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
iškalno susitarus
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moterifikų, Vyrltlcų
šlykštu darosi. Kartais, prisi ir solistes.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Vaiku lr visų chroniškų ligų
Ofisas ir Laboratorija
Valandos; prieš pietus pagal sutarti
renka tokių bomukų, kad drį Kurie esat paėmę tikietų
3265 S. Halsted Street
Ir X-RAY
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago
2444 SO. HALSTED STREET
.Namuose 2-4 po piet, ofise 4-9 v. v.
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
arti 3 Ist Street
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
sta net drabužius vogti. 0 lardavinėjimui, malonėkit pla
2130 WEST 22nd STREET
pietų ir 4 iki 8 vai. vakare
4191 Archer avė.
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet.
CHICAGO
kartais net vietiniam jauni inti. Vakare bus du laimėji 2-ras Ofisas
Res 8201 S. WALLACE STREET
Tel. Lafayette 5820
mai:
auksu
$5
ir
auksinė
plun
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Tel. Hemlock 8161
mui vietos nebūna: susėję len
10-12.
Tel. Lafayette 5798
kučiai juos apstumdė, bosau- isnų. Kurie iš anksto pirks
tikietų,
tik
tie
dalyvaus
lai

l'
ti pradeda. Ar nereiktų turėti
OFISAI:
mėjime.
O
kurie
pirks
tikietus
1444 S. 49 Ct.
2924 VVashlngton
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
baliuje poliemonas, kuris ga
10-12, 2-4, 7-9
12-3, 4-6. Blvd.
prie
langelio,
tie
nedalyvaus.
2485 West 49 Street
lėtų geresnę tvarkų daryti,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 Vai. 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Vai.: 9—13 ryte, 1—4 p. p. 4—9
feiaip gali užklupti neprašyti Taigi, visi įsigykit tikietus
v. T. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
svečiai ir mūsų jaunimų išvai iš anksto.
Nedėlioję pagal sutarti
P. P.
Gydytojas lr Chirurgas
kyti.

OR. W. F. KALISZ

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. H. BARTON

OR. A. L YUŠKA

DR. G. SERNER

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

DR. V. S. NARYAUCKAS

OR. A. J. JAVOIŠ

KAINOS SUMAŽINTOS

Arba vėl, vėlam vakare po
susirinkimo baugu namo eiti,

KAS

NORS

NEPAPRASTA.

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. 0.

Naujas MAJESTIC Model 91

Marąuette Park.------- Di
delės kumštynės. Dalyvauja
Ul v OKA l Al
Jack Sharkey, Juozas Vinča
ir kiti didieji pasaulio galiū
nai!
ADVOKATAS
Taip. Kumštynės, ristynės
11 So. La i!alle St., Koom 2001
Tel. Randoljfc 0331-0332 Vai. 9-S ir panašūs dalykai visus įdo
Vakarais
mina ir visi kų nors pana
8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory ,0562 . „ , .
šaus norime matyti. Bet yra
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
pasaulyje dalykų, kurie savo
Pėtnyčios
švelnumu, gražumu ir kilnu
JOHN B. BORDEN mu toli pralenkia kumštynes
ir ristynės.
(John Dajdziunas Borden)
Kaip kmštynės, ristynės pa
ADVOKATAS
sižymi žiaurumu, taip menas,
105 W. Adams St. Rm. 2117 muzika, dainos pasižymi švel
Telepbooe Randolph 6727
numu, malonumu. Kumštynės,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
ristynės sujudina jausmus už
TclepbMte Roosevelt 9090
dega kraujų, menas, muzika,
: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
dainos auklėja mūsų sieloje
gražius jausmus ir kviečia
prie Lietuvių idealų.
Šiuomi sykiu rengiame —
LIETUVIS ADVOKATAS
kų?
2221 West 22nd Street
O-gi, neapsakoai gražų ir
Arti Leavitt Street
įvairų koncertų. Negalima sa
Telefoną* Canal 2552
kyti, kad šis koncertas bus
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va vienas iš gražiausių, kokis mū
kare. Seredands ir Pėtnyčio- sų kolonijoj yra buvęs. Nes
mis nuo 9 iki 6.
šioj naujoj kolonijoj koncerto
dai- nėra buvę. Taigi, šis kon
certas bus pirmas mūsų kolo
nijoj. Pirmas naujoj mūsų sve
(Juozas J. Grišius)
tainėj. lr pirmas savo įvairu
mu, nes visų programų išpil
ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) dys vyrai ir vien tik vyrai!
Kada ir kas dalyvauja?
Telef. Hųulevard 2809
RESIDENCIJA:
O-gi sekmadieny, gruodžio
6515 So*. Rockwe.ll Street
Telef. Republlc 9728
l d. G. P. Sv. parapijos sve
tainėj, 68 ir \Vushtenaw avė.
Programų išpildys vaidylų cho
ras ir žymus solistai. Vaidylų
chorui vadovauja muzikas p.
ADVOKATAS.
J. Suuris.
52 East 107th Street
Kampa* Michigan Avė.
Kas rengia ir kam?
Tel. Pullman 5850 lr 6377
O-gi jį rengia A. L. R. K.
Miesto Ofise Pagal Sutart]:
S. 163 kuopa, o pelnas mūsų
127 N. Dearborn Street
naujos parapijos naudai.
Room* 928 lr 935
Tel. Franklin 4177
Taigi, gruodžio 1 d. lai bū
na Marąuette Park lietuvių
Telenhone Central <924
diena. Visi dalyvaukime kon
certe, kur išgirsime dainų, mu
zikos ir puremsime savo para
ADVOKATAS
piją
A. J Ž
124 North LaSalle Street

4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenvvood 5107

Kaina $116.00 be tubu

1

Ofisas:

4603
Tel.

S. ASHLAND AVĖ.
Blvd.

t

9459

Tel. Canal 9247 Rea. Prospect 6469

OR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Office Boulevard 7042

2045 WEST 35th ST.

wtth the NEW-45Tubea

!

Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. Lafalette 4484
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Examinuoju akis ir prirenku akinius

POtt'EB DETECnON

1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. G. Z. VEZELIS

11 Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

Rezidencija 6400 S. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų
4 Iki 8:89 vakare

LIETUVIS DENTISTAS

DR. VAITUSH, 0. D.

4445 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

offers bclftiivtly thfo

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

Wonderfiil Improvement

JOHN KUGHINSKAS

(Kampas

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Leavitt

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

Tel.

OR. A. J. GUSSEN

S. ASHLAND

AVI.

Tel. Boulevard 7589

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Boulevard 7589
Rea.

Hemlock

7691

25 METĮĮ PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
JOHN SMETANA, 0. D.

J. P. WAITCHUS

Pritaikyme akinių

numerio

Boulevard

dr. y,
Gydytojas,

a, ŠIMKUS
1401

Chirurgas

ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos:

Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Tel. Lafayette 5820

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.
4712

po

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pistų: 7—8:29 vakare
Nedėliomis 19 iki lt
TELEFONAS MIDWAY 2886

St)

Palengvins aklų {tempimų
kuria
esti priežastim
galvos skaudėjimo, Tel. Brunswick 0624
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
1579 hlilwaukee Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
9-12,
1-5,
6-8:30
atsitikimuose,
egzaminavimas daro Valandos;
Sekmadieniais lr trečiadieniais
mas su elektra, parodančia mažiau
pagal sustarimų
sia* klaidas.
kioPevaVk č’tyda atkrelplama moky‘

ofisų

SPECIJALISTAS

2201 WEST 22nd STREET

nTniforrn

savo

4729 S. Ashland Avė.

DENTISTAS

JOSEPH J. GRISH

dėl visokių aklų

DR.HERZMAN
' li

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88
metus taipo patyręs gydytojas, chi*
rurgas lr akušeris.
Gydo staigias
lr chroniškas II-.
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau-\
jauslus metodus X-Rry ir kitokios
elektros prietaisus.
Ofisas

ir

Laboratorija

DENTISTAS

4712

OPTOMETRISTAS

Kainą buvo >137.50 daba?

Q,QQ

Jos. F. Budrik Inc
4

Ashland

Cicero

Avenue

ryto iki 8 vakare

721

DR. HELEN M. WISNOW
UETCVE DENTISTfi
X-Ray
2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-12 A. M. 3-4. 7-9 P. M.
TreCiadlena pagal sutarkna

I

8417-21 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

So.

Vai.: Nuo 9

Phone

LENGVUS IŠMOKSIMAI

F. W, GHERNAUCKAS

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

DENTISTAS

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.

DR. K. NURKAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <221
Rezidencija: <440 So. >faplewood
Avenue
Tel. Republlc 7848
Valandos 1 - 8 ė 7 - 8 v. T.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. A. 1 DIKSELIS

1

Tel. ..Lafayette 3315

OR. S. BIEŽIS

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra galingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio už- b šventadienio ir ketvirtadienio
imo, Majestic yra liumless. Gražus pažiūrėti, malonus
paklausyti.
OPTEMITRISTAI

A, A. OLIS

CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:90 iki 6 vai. vak.
jocal Office; 1900 So. Union Ava
Tel. Rooaevelt 8718
Vai. nuo 8 Iki 9 vai. rak.

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių
1801

South

Ashland

Avenue

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS

Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 aukštas
Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:89 va
DENTISTAS
karo. keredoml* nuo 9:86 Iki 18 v.
Valandos:
nuo
9 ryto Iki 9 vak:tre
ryt**. Nedėliomis nėra skirtų
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dienų.
valandų. Room ’ 8.
4.101 ARCHER AVKNCE
9««s

Rftąnt Canal

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 19 pietų hr
nuo 4 Iki 7:10 vai. vakare.
Tel. ofiso danai 8110 Res. So. Bhore
2238, arba Randolph 6800.

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 2299

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki lt dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nno 10 iki 13 dienų.
Nuo 2 Iki 2 po pietų,

t—r-n~\

B
»-

n r
H X
«■—* o.

Pirmadienis, Lapkr. 25

X

1929

Rabaul vikariate, Naujojoj
kius puikius radio programas. tų koneertų nei nežinojome. niai išrinkti ženklelių pnrda- rodymas indomaus paveikslo
“They
had
to
See
Paris.”
Gvinėjoj, mirė vienuolė Liud
Tas pusvalandis yra tikrai Tai paskui jis pas mus ir iš vėjais: Sofija Lamanauskaitė,
Elena Pupliūtė, Irena Rūdai Parodoma, kaip viena šeimy vinn, kuri lie pertraukos 29
malonus ir žavėjantis, bet gai klausė to programo.
la, kad taip greitai jis praei Tegyvuoja “Draugas”, jo tė, Fulgencijus Klikunas ir na Oklahomoj staiga pralobo, metus darbavosi misionierių
na. Ar nebūtų galimybės pra rėmėjai ir radio koncertų pro Kazimieras Kulnis. Reikia dar kai jų farmoj pasirodė liesa dirvoje.
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais tęsti dar kitų pusvalandį ir gramų pildytojo i.
pridėt, kad visi šie rinkėjai žibalo versmės. Pralobusios
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
šeimynos noru buvo vykti į
veikiai sutiko padirbėti.
Juoaas Prakaitis,
padaryti ištisų valandų?
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Paryžių
ir ten dukterį išleis
Calumet City, 111. Lauksime tos dienos ir ti
Didelė garbė priklauso p.
BARGENUS
Gerb. “Draugo” Red.:
jie Co. ir gabiems mūsų mukimės, kad visi mokiniai mūs ti už kokio nors grafo ar ba
J. Bulevičiui, kuris, kaipo
Aš ir mano žmona daktarė zikains bei dainininkams, kurono. Vaizdas labai indomus
“anauncieris”, taip tyrai lie AUŠROS VARTŲ MOKYK- [gerų darbų parems.
C. Obritis norime pareikšti rie taip gražion talkon susitelDel geriausio* rųSle*
KLOS ATBALSIAI.
1 Aštunto skyriaus mokiniai: ir be galo juokingas.
lr patarnavimo, ftauklt
savo džiaugsmų ir pas it enk i-j kę džiugina mūsų lietuviškas tuviškai kalba.
McVicker Teatre tebeina
------------Kaz. Kalnis ir Juoz. Kraujalis.
Vėliname didelio pasiseki- į
-----------GREEN VALLEY
niinų “Draugo” gražiais pro-'širdis, kelia mumyse entuziaz‘ ‘ 11 ollyuoorf Itevue. ’ ’
PRODUCTS
mo radio programų rengė- Nauja draugija. Gražus suma- PASTABA: Studentai, jei
Olsells Šviežių klausi
grajnais iš radio stoties trecia- jmų, o svarbiasia — išveda
nių, sviesto lr sūrių.
norite gauti Kalėdų dovanų, United Artists Teatre eina
jams ir nekantriai lauksime
nymas.
dienio Vakarais. Negali būti [mus Į platųjį pasaulį, kaipo
‘‘The Trespasser.”
Wm.
J. Kareiva
West Side. — Na, ir vėl ra- neužmirškite ir kitiems dova
Savininkas
didesnio malonumo lietuvio žmones kulturingus. turinčius kitų programų.
Oriental Teatre rodoma
šome, bet šį svkį jau bemai- nėlių duoti. Štai, proga palink “Isle
širdžiai, kaip girdėti gražių žavėjančias dainas ir muzikų, Nikšų ir Jono švenciško
4644 So. Paulina St.
of Lošt Ships.”
sminti nuliūdusį našlaitėli
Šeimynos.
Tel. Boulevard 1889
čiai, o ne mergaitės. A, nepa
lietuvių kalbų, gražias dainas Šie “Draugo” koncertai, tai
Roosevelt Teatre teberodo
Kalėdų
dienoje. Neužmiršk rin
siduosime, ir mes galime kuom
jr muzikų per radio, žinant, be galo didelis pasitarnavikimo dienos, lapkričio 27 d. ma “Gold Diggers of BroadReiškiu
padėkos
žodžius
pasirodyti.
kad lietuvių žodžio ir dainos mas ne tik Chieągos, bet vi
way. ’ ’
“
Draugui
”
ir
Peoples
Furni-j
.
„
.
milijonai kitų žmonių klauso. siems Amerikos lietuviams, o
® v v
. 1
Aušros Vartų
parapijos
BALABAN & KATZ
ture Co. uz šaunius Radio kon-1 ... .... ,
ir
visai
mūsų
tautai.
Didelis ir nuoširdus padėkos
. .
,. . mokykla tun tris draugijas.
TEATRAI
certus. Gyvendami
atokiai
o
žodis priklauso dienraščiui Adv. Frank Mast (Mastauskas
,v . .
.
Viena yra Angelo Sargo, an- Chieągos Teatre prasidėjo
nuo saviškių ir lietuvių judė- .
• -A A j »•
. ,
.
*
, tra —. fmnistrantų, tregia —
“Draugui”, Peoples Furnitu------------jimo
tie koncertai mums. ypač
XT ,
n .....
„
Gerb.:
d
1 Nekalto
Prasidėjimo
Paneles
3518 So. Halsted Str.
Savo kaimynų A .. .
, .
• Negalime likti neišreiškę sa daug reiškia.
v.
į
Švenčiausios. Bet siais metais
GRABORIAI:
tarpe A turime
._ ,
.....
. .
į Grasiausias Teatras Chicagoj
vo dėkingumo “Draugui” ir irq pažįstamų
.
v. .
pne tų draugijėlių prisidėjo
daug
svetimtaučiu
ir
sulenkė,
.
...
v
,
,
.
Peoples Furniture Co. už to. .
.
da viena. Musų aštuntasis MODERNIŠKAS TEATRAS NED. IR PAN. LAPKR. 24-25
jusiu lietuvių. Juos is anksto ,
t
..
,
. „
.
skyrius, gerb. seseles moky3140 So. Halsted St.
“LUCKY STAR”
painformavome apie lietuvių , .
. ..
1
\
£ tojos patarimu suorganizavo
Dalyvauja Janet Gaynor
Telefonas Yards 1188
Lietuvis Graboriue
radio koncertus, lai jie su in-1 ,
..
, ,,r, .
NED. IR PAN. LAPKR. 24-25
,
,,
0
[draugijų
vardu
“
Good
CitrPatarnauja
laido
ir Charles Farrell. Ir komedi Electric Heatcris tiktai ___ 81.43
donniniu klauso.
,.. TLeague.>,
&•
,
“MISTER ANTONIO”
tuvėse kuoplglausia.
zensmp
”
šios
dr-jos
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
Reikale meldžiu at
Lenkai ir sulenkėję lietu- tikf,jag
_ pamokyti mus> įspūdinga meiliška drama, ja “Ladies Man”.
98c. Ir aukščiau
sišaukti,
o
mano
dėl alaus tik
darbu busite užarsGRABO RIU8 IR
viai sako, kad nemisliję, kad kflip tvarkoniį susirinkimai Dalyvauja Leo Carrillo ir Vir- Vitaphone Vodevilio aktai Quortines bonkos
59c. doz.
aedlntl.
BALSAMUOTOJA8
Pečiaus paipos 8x24 tik .... 15c.
lietuviai turėtai tokius pui ir kokiu būdu galime tapti ge- £*n*a a^*Kalbantieji paveikslai, dai Taipgi
Tel. Roosevelt 2E16
užlaikoni boileriam cinoTuriu automobilius
visokiems
arba 2516
[kius
dainininkus.
tas
paipas
vsokių šaižų.
nos,
muzika,
pasaulio
žinios.
reikalams. Kaina prieinama.
resniaig J, A. V. piliečiais.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
2814 W. 2Srd Place
Būna ir navatnų atsitikimų.
PRISTATOM VISUR
Chlca&o. HL
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Per vienų Susirinkimų įneš
VITAPHONE
3319 AUBURN AVENUE
Vienų syk buvo taip: atlėkėta surengti “Padėkonės Pro
Kalbantieji Paveikslai
Chicago, LL1.
vienas lenkas kaimynas pas gramų”, kurio pelnas būtų.
Graži Muzika
4414 So. Rockwell Street
Simpatiškas —
mus ir šaukia “Litewski pro skiriamas našlaičių Kalėdi
Chicago, Hl.
Mandagus
—
gram” ir klausia ar turim ant
nėms!
dovanoms.
Visi
vienbalRADIO
Telefonas Lafayette 4689
I. J. Z O L P tos stoties užsistatę radio.
Geresnis ir Piges
Savininkas R. Andrellunas
šiai
sumanymų
parėmė.
Bet
Taisau
ir
perdirbu
battery
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
nis už kitų patar
Užlaikau visokių
Mat spėjo kad mes nieko apie
VEDĖJAS
ant
nelaimės
ĮjĮo
gražaus
dar[setus
į
elektrikinius.
Pas
ma

auksinių ir sida.
navimas.
<h.’, .
orinių daiktų, vė JVAIROS KONTRAKTORIAI
lto negalime įvykdyti, nes sve|ne galite gauti įvairių išdir1650 West 46th Street
liausios mados ra
dio, pianų rolių,
tainė yra užimta parapijos ba jbyščių setus, tūbas ir įvairias
rekordų
ir t. t.
Kampas 46th lr Paulina Sta
zaru.
Taisau laikrodžius
Tcl. Blvd. 5208
dalis daug pigiau nekad
ir muzikos instru
Nulludimo valandoje
kreipkitės
PAGRABŲ VEDĖJAI
Bnvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Taigi, sekančiame susirin krautuvėse.
mentus.
prie manęs,
patarnausiu šimpa tl9ft Hardvare Go., dabar perėmė vlsg
Didysis Ofisas:
2650
West
63rd
St.
Chicago.
kime šį klausimų vėl svars Šaukit
kal, mandagia),
gerai
lr pigiau
blmj J savo ranka* lr duoe visose Mo
4605-07 So. Hermitage Avė. negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Telefonas
HEMIDCK
8389
blsnlo Sakose plrmee klesos patartės ir jį taip išrišome: kad
A. J. ŽVIRBLIS
Magdalena
aavtmg.
dykai.
Tel. Yards 1741 lr 1742
išpildžius gerus norus, nusi6707 S. Maplewood Avė.
SKYRIUS
HARDWARE PAINTS
BRIDGEPORT KNITTING
Vaivadiene
4447 So. Fairfield Avenne
tarėm turėti “Tag Day” prieš
Chicago, Iii.
& WALL PAPER
SHOP
SKYRIUS
po tėvais Jurgelaitė
Padėkos
Dienų.
Kiekvienas
•Republic
9275
Neriam
vilnonius
sveterius
—
sto

1410 So. 49 Ct, Cicero
Mirė lapkr. 23, 1929 m. S:30
Palnters ft Decoratora
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panTel. Cicero 7794
mokinys, kuris tų dienų prisivai. ryte, 4 5 metų amžiaus.
J. 8. Ramandonls, savininkas
UNDERTAKING CO.
čiakas.
Parduodam
pigiai.
Neriam
Kilo iš Raseinių Apskr. Žy
SKYRIUS
P. B. Hadley Llc.
3147 So. Halsted Street
j dės prie šio gailestingo darbo Į PARSIDUODA Delicatessen sulig užsakymų naujus sveterius tr
gaičio Parap..
8201 Auburn Avenue
Koplyčia Dykai
taisome
senus.
Vilnonios
gijos
dėl'
Tel. Vlctory 7281
Amerikoje išgyveno 32 metu
Tel. Boulevard 3201
savo centeliu, ar daugiau, gaus mokyklų reikmenys ir saldai- nėrinių ir vilnonės materijos dcl
F10 West 18th Street
Paliko dideliame nuliūdime
vyrams lr vaikams. AtsilanCanal 3161
vyrą. Juozapą, dukterj Pauliną,
ženklelį, kuri* visą dienų ne- nių krautuvė. Geras biznis, kelnių
kykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
žentą A. Wistort, puseserę A' šios, kad parodžius savo drau galima sutaupyti po $75.00 rume. Atdara kasdien Ir vakarais.
dclę Spalauskienę ir gimines.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
Kūnas pašarvotas 8733 ComMamą Statymo Kontraktorlns
gams, jog jis šelpia našlai savaitėj, Yra gyvenimui kam tų.
mercial Avė. So. Chicago.
Statau Įvairiausius namus prieinama
Siunčiam užsakymus į kitus miesI^aidotuvės įvyks Trečiadieny
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
čius. ši pramogėlė bos daro bariai.
kaina.
i tus.
lapkr. 2 7, Iš namų 8 vai. bus
CHICAGOJE
7217
S.
California
Avenne
2650 W. 63 Street
ma tik-mokykloje, šie mokiatlydėta į šv. Juozapo bažny
laidotuvėse
pa
LIETUVIS GRABORIUS
F. SELEMONAVIČIUS

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

Ramova

MILDA

S. D. LARISAWICZ

STANLEY P. MAŽEIKA

MARQUETTE JEWEIRY
& RADIO

J. F. EUDEIKIS KOMP.

JOHN DERINGIS

J. S. RAMANCIONIS

A. + A

BUTKUS

M. ZIZAS

J. F. RADZIUS

E Z E R S KI

tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- Į
dlrbystės.

Ofisas:
48S8 8. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 9277

OF.’SAS

668 VVest
18 St.
Tel.
Canal
6174
MYRIUS:
8238
8o. Halsted Street
Tel. Vlctory 40 88

Phone Boulevard 4139

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži • koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

čią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugu-ges lr pažystainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

' imu '------------------ =

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Nuliūdę: Vyras, Duktė, žentas
IbiM-M-rė lr Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis Yards 1741.

Tel. Roosevelt 7532

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

G.

A.

jĘ

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugifikt.
patarnavimų
Patarnavlma,
visose Chlca
gos dalyse lr
prlemiesčuose
Grabai pigiai
net už $25
OFISAS
8338 South
Hslsteįl Ki
Vlctory 408 8
tt
4424

So.

Virginia 1299

ap<:
nM
A. 1 k'ė. 1

i

Mirė lapkr. 23, 1929 m. 2:12 vai. ryte, 66 metų amž.
Kilo iš Šaulių Apskr. Užvenčiu parap. ir Kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Onų po tėvais
Šimkailę, 2 aunu Vincentų ir Česlovų, dukterį Zofiją,
žentų Augustų Barčius, brolį Juozapų ir marčių El
zbietą ir gimines, o Lietuvoje seserį Oną.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So.
Hermitage avė.
Laidotuvės įvyks Antradineyje, lapkr. 26, iš koply
čios 8 vai. bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,- draugus ir
pažystamus (jalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūneli, Duiitė, žentas, Brolis
Marti

Rorkvrell

I A.

Sį

VINCENTAS LAURINAVIČIUS

3307 Auburn Avenue

Kt.

ir

Giminės.

504 W. 33r<l St. Prie Normai Avė.
Tel. Vlctory 3486

IA aplaikysite veiklesnį ir
mandagesnį patarnavimą per
patyrusius pardavėjus ir radio
mechanikus; kainą rasite vieną ir
teisingą visiems ». pasirinkimas
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
Radio išdirbysčių, kaip tai:

RADIOS

S^fl. RADIOLAS

y radios
Atmater Kent
sSS&

Širdingai kviečiame jus at
silankyti ir pamatyti vėliau
sios -mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas
BALZEKAfe MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų. Statymo
Kontraktorius
4656 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 9214

M. YUSZKA & CO.
VLCMBIMG A HE ATIKO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia
4494 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

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, UI.

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vien* dleng
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 9600,009.09
1804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 4738-6714

IKAOAu
fCadtos KIMBALL

I

radios

JJK

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

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

,

Laidotuvėms pataranuja graborius Eudeikis Tel.
Yards 174L

PRANEŠIMAS.

Telef. Hemlock 65M

4177-83 Archer Avė.

2536-40 West 63rd Street

T«lephon« Lsfsyrtts 3171

Tekphone Hemlock 8400

JOHN OUSKA & CO.
3801 WMt Mth Street

