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Katalikai paaaullo&ya turi klln* oldavlnj, — )ne*tl | kelmynas lr | Tl■uomenę Kristau* mokai*, atnaujinti
įmonių dvasi*. Jkzaua širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotla "Draugas" padka Jums t*
apaitaiavlmo
darb* atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draug*."

t

"Draugas" atstovauja organlsuot*
katalikų minti. remia nuoktrdllal Kfetallkllkas draugijas, sujungus, para.
pijąs tr lietuvių kolonijas. "Draugas”
dllauglasl didele katalikų parama tr
aorl. kad toliau pasilaikytų tl* prlatelllkt jausmai
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VANDENTIEKIS PRADĖS
VEIKTI DAR ŠIEMET

Vilkaviškis. Lapkričio 7 <1.
Spaudos atstovai ir Kauno
įvyko K. V. C. Vilkaviškio ra miesto valdybos sekretorius p.
jono suvažiavimas. Atvyko 66 Ysakas ir narvs C. Petrausskyrių atstovai. Svečių taip kas buvo nuvykę į Kleboniš' pat buvo nemaža. Pamaldas kius, kur eina vandentiekio
t
I atlaikė kun. V. Butvilą, Pane- darbai. Inž. Kairys juos vie
y?..
Maskva Įspėja Valstybes Nesimaišyti Į Man‘ vėžio rajono vedėjas. Suva- toje supažindino su atliktais
I žiavime dalyvavo abudu Vil- darbais. 10 šulinių iškasta vie
džiurijos Reikalus; Bulgarijoj Organizuoja
O
kaviškio vyskupai. J. E. vysk. noj linijoje protarpiais 50 me
ma Valstybės Apsaugai Sargyba; Byrd Ap
i -•
j A. Karosas karštai sveikino trų. Vandens rado 5 metrų
skrido Pietinį Žemgalį; Vaiky Vergija Lon
suvažiavimų ir linkėjo kloties gilumoje, nors šuliniai iškasti
darbuose. Pasiųsta sveikinimo [7 metrų gylio. Daryti bandw
done; Am. J. Valstybių Kongreso Posėdis
‘telegrama J. E. Arkivysk. Ba-mai davė geresnius rezultatusnegu buvo apskaičiuota. lūži*
'.t. :•••• . M /' rtoloni.
VYKINS STRESEMANNO
BOLŠEVIKAI VIENI NORI
Ii ' ”77
1 Buvusios rajono valdybos nierius tikisi, kad dar prieS
■M
PROGRAMĄ
APSIDIRBTI MANDŽIU'A
pirmininkas kau. A. Steponai- Kalėdas galima būsiu duoti,
------------- !
RIJOJ
Šis
naujas
karo
laivas
(kruizeris)
Salt
Lake
City
,
10,000
tonų,
bus
paduotas
nuo
padarė platų pranešimų a-.Kaunui vandens.
“R.”
BERLYNAS, gr. 1. — Naul
------------T>it, vej](i,u,} j. k VySk. Rei- •
jas Vokietijos užsienių minis-i MASKVA, gruodžio 1. — dugniam išmėginimui Maine pakraščiais.' Jo greitumas — 33 mazgai valandoje.
teris l)r. Julius Curtius Rei- Sovietų Rusijos eentralinis
/"•/>!£ VYKSTA J MANDŽIURIJĄ
laliai įdomių paskai-,BYRD SKRIDO PER PIE-“
VAIKŲ VERGIJA LON
ehstage pasakė pirmųjų pra- , pildomasis komitetas čia turi
• ATIDARYTI MOKYKLĄ tQ “Is katal ak(‘1JOS prmci-.
TINJ ŽEMGALI
DONE
kalba. Jis pareiškė, kad vai- i posėdį. Komisaras Rykov va
■
i
____
_
pų.” Cituodamas šventojo Tė______
džia vykins užbrėžtų mirusio kar turėjo įžanginę prakalbų,
XI žodžius “
ir LieSEATTLE, AVasli. — Ma- vo Pijaus
X ljaun AX
‘;H‘-1 NEW YORK, gruodžio l.~
Del kurkino
LONDONAS,
gruodžio
1.
--•>
ministerio Stresemann prog- Į Jis įspėjo pasaulio valstyryknoll sesenj viršininkė se- tl,vo8» Anglijos bei A okietijos Anot gautų žinių, komandierainų.
įbes ir T. Sųjungų jokiu būdu Parlainente iškelta gyvuojan-' John Wade, 45 m. neigra8!suo Maria Genima išvyko į vXskuPV nutarimus, Prelegen- rįus Byrd, kurs kituomet orMinisteris Curtius griežtai j nesimaišyti į Mandžiurįjos į čia va*kU vergija, kada par- policmonas, susivaldė su sa- Dairen, Mandžiūrijoj.
Jai tas ^av<‘ puikų vaizdų katali- laivių perskrido per šiaurinį
išsireiškė už žinomų Youngo'reikalus, jei bolševikai su Ramento atstovas Rev. R. So- vo žmona dėl kurkino. Sako- draugauja kita Sesuo, Tenai ko uždavinių ir siekinių. Kun. žemgalį, šiomis dienomis jįę
iKinija kovoja už Rytinį gele-.ren8On Pliekė įstatymui su- ina> žmond į jį pašokus su
karo atpildymo sutartį.
_ Butvilą savo paskaitoj nupie- taį atliko pietiniam žemgaly,
--------------- ---;žinkelį. Girdi, Rusija viena manymų apsaugoti vaikus nuo peiliu, gi .jis pats su revolve- ’’ atidarys mokyklų japo- šė gražų techninio veikimo
Skridimas pavykęs.
nams.
ATŠAUKTI VISI BELGŲ jsu Kinija apsidirbsianti ir ji sunkaus dairbo ir išnaudoji- rįu
, ,,
.. •
•
vaizoų. visKusijose įskelta iPažymima, jog žmonijos is
Sesuo Mana Genima seniau
. .
.
!
KAREIVIAI
■ nereikalaujanti nei mažiausio mo> kas dgus metus Londo- žmona žuvo. Wade pasida !kel«t»
mot,. Mmi
PraM^ kla"8‘m’<torijoj Byrd yra piriųuiiaū*
*V
I
R įfi tjo “sklypo savintis.
ne praktikuojama.
vė" policijai.kurs orlaiviu abu žemgaliu
I joj ir Japonijoj. Nuodugniai ...
ATX-L A C HA P ELLE, Vo
dybai
Į
•
, n. ' dvbai
ur revizijos komisija, apskridęs.
Rykov aukštino raudonųjų
Anot jo, jauni vaikai, šiansusipažinusi sv. japonų kalba. —
■’
d
kietija, gr. 1. — Visa belgų armijų už jos nepaprastų vėi-'die įvairiose dirbtuvėse ver- Pagrobė daug brangenybių
Gale paskaityta K. V. C. Kokariuomenė pagaliau atšauk- kimų Mandžiūrijoj, už savo'čiami dirbti po keliolikų va Iš Kronsz namų, 6027 She- j
! nferencijos Kaune rezoliuci DIDELI TAŠKAI SAULĖJE
NAUJAS JĖZUITŲ KNY
ta iš Pareinio.
jos ir priimtos kelios naujos.
priešų žudymų ir ištikimybę Gandų paroje. Jis pats, Rev. ridan road, šeimynai vaka- '
GYNAS
Sorenson, vaiku būdamas per- ’ rie.niaųjant vagiliai pagrobė
PASADENA, Calif. gr. 1.-Pareinio vokiečiai to įvykio Sovietų Rusijai
I Bendrai, suvažiavimas buvo
Be
kitako
Rvkov
pranešė,
ėjęs
tų
sunkiųjų
darbų
praga'4(^000
dolerių
vertės
brangepaminėjimui ruošia dideles iš
BALTIMORE, Md. — labai įdomus ir gyvas. Daly- Kalno AVilson astronomai pra
kilmes.
i kad Rusijoj laipsniškai naiki rų.
nybių.
Šventojo Tėvo aukso jubilie-j viai, kurių buvo pilna para- neša, kad milžiniškus saulėje
namos visokios svetimų šalių
jaus minėjimo iškilmių pabai pijos salė, laukė pačios pabai juodus taškus dabar galima
kapitalistams koncesijos.
ORGANIZUOJAMA VALS
Pasisakė esą nekaltu
AUSTRALIJOS KASYK
goje AYoodstock, Md., pašven' gos ir pagaliau kupini gražių aiškiai matyti per aprūkytų
TYBES SARGYBA
LOSE TAIKA
Pristatytu teisman S. H.'tintas kertinis akmuo naujam minčių bei kilnių įspūdžių ski- stiklų žiūrint į saulę.
Vienas taškų penkis kar
--------Dorr ir Mrs. O’Brien už pas-' statomam liūtui, kur bus Je-'rrstėsi į savo kraštus, kad teRUBIO J LIGONINĘ
SYDNEY, Australija, lap.
SO EI A, .Bulgarija, gr. 1. - tyrosios vyro nužudymų pasi- zuitų knygynas. Šventinimo nai savo laiku paskleistų vi- tūs didesnis už žemę. Kiti ke30. — Neweastle anglių ka
MENICO CITY, lapkr. 30. Bulagrijoj imta organizuoti sak(s
nekaltU. Mrs. O’Bri- apeigas atliko Jo Ekse. arki- suoinenėj tas gražias mintis, Ii mažesni. Tie taškai į žemę
syklose anglekasiai susitaikė - Į Am. J. Valstybes išvyk lasistinė valstybės sargyba
ginėjas darbuojas jų pa- .vyskupas F umasoni-Biondi, a‘
<<R.” atsisuka kas vienuolikti metai.
sti kasyklų savininkais. Su- '.sta Meksikos prezidentas-ele- (milicija), kurion įtraukta jau iiUORuoti ]io paranka.
paštalinis delegatas Ameri-------------------mažinta anglckasiams užmo-įktas Rubio. Pirmiausia jis virš 70,000 jaunų bulgarų. J
BUENOS AIRES KARŠČIAI
J. Valstybėms.
RADO NEGYVĄ ŠAULJ
kesnis. Kasyklose darbai bus kelioms savaitėms apsistos Tarnybos laiku sargybos naDaug žmonių nukentėjo į
--------------------atnaujinti gal gruodžio 12 d. Jobu Hopkins ligoninėj, Bal-j riai dėvės juodus marškinius,
BUENOS AIRES, Argen
Per porų dienų netikėtai ; RUSIJOJ PLINTA DARBI- i Lapkričio 7 dienų Aukštatimore.
kaip Italijos fašistai.
kilusį šaltį Chicagoj ir apy-į
NINKU GIRTAVIMAS Įdvario valsčiuj už pusės kilo tina, lapkr. 30. — Čia ir ki
MAKEDONŲ SROVĖS
/
metro ant kelio vandeny bu- tose Argentinos dalyse yra
linkėse daug žmonių nukentė- į
-------------IEŠKO TAIKOS
Kunigo pasidarbavimu pas- jo. Keliolika mirė. Buvo keli' MASKVA, lapkr. 30. — vo rastas šaulio Kazio Malic* dideli karščiai. Keletas žmo
MISIONIERIAI GLOBOJA
Laipsniškai įvedant bolševis- į ko lavonas. Iš paviršutinio a- nių čia susirgo.
tatydinta laikina trioba, kur laipsniai žemiau O.
ALKSTANČIUS KINIE
SOFT A, Bulgarija, gr. 1. —
____________
! tinį kalendorių Rusijoje, dar-1 pžiflrėjiino pasirodė, kad jis
atvykę apturi prieglaudos ir
ČIUS
> t Makedonų' politinių srovių
Susidaužė
du
gatvekarių
bininkai turi daugiau liuoso į smurtu nebuvo nužudytas. Tapastogės.
L. VYČIŲ KUOPA 112
I s vadai, kurie ikišiol savitar
88 gat. ir Stony Island avė. laiko, kurį praleidžia girtau- čiau kvota nustatė, kad jis su
TSITSIKAR, Mandžiūrija.
(Marąuette Park)
Kunigui atsiliepus į vietos
piai kovoja ir žudosi, ieško — Šveicarijos misionieriai iskersgatvy susidaužė du gat- darni smuklėse.
savo pusbroliu Uličku lapkripriemonių nors kokiu būdu kišiol tarp tūkstančių alkstan katalikus, pastarieji daugelį vekariu. Vieno jų motorma- S Valdžia turi svaigalų mo- čio 6 d. vakare Aukštadvario
Rinkiniai kuopos viršaičių
susitaikinti ir nutraukti savi čių pabėgėlių kiniečių iš Ho- alkstančių savo viengenčių nas žuvo. 7 žmonės sužeista, nopolį, tad iš girtavimo turi valsčiuj girtuokliavo, l’ličkas įvyks gruodžio 3 d., 7:3O va
tarpę kovų. Šalies gerovė rei nan provincijos atrado apie paėmė į aplinkines katalikiš Gatvekariai susidaužė priešą- daug pelno ir svaigalų par- ji palydėjo. Vedamas tardy- kare. Susirinkimas bus Šv. P,
kas sodybas.
Jų didžiumai
kalinga bendrojo veikimo.
R.’ Marijos Gimimo parapijos
Į 300 katalikų. Iš tos provinci greitai surasta namai ir dar kinis.
davimas eina galvatrūkčiais, mas.
jos badauju žmonės į Mansalėje, 68 gat. ir \Yashtenaw
PIRMASIS KONGRESO/ džiurijų atvežami geležinke bas.
SUGRJŽO DARBININKAI avė.
Apslšutinęs mirė
NUSKENDO 34 JAPONIETsitsikar kitados prigulėjo
POSĖDIS
liu.
IŠ LATVIJOS
Ši pati kuopa gruodžio 13
CIAI
Kirin vikariatui, 1928 metais S. Ilavnes, 4 metų - mirė,
Praeitais liepos ir rugpiū
anų dienų ant savęs išvertęs
d. toj pačioj salėj vakare
AVASHINGTON, gr. 1. — čio mėnesiais kas savaitė te čia iškelta atskiri misija ir verdančio vandens katiliukų. TOKYO, gr. L — Nusken
Kasmet į šiaurės Lietuvų rėš “bunco party.”
Rytoj atidaromas pirmasis ko matyti po kokius 5,000 iš pavesta Šveicarijos misionie Negelbėjo gydytojų pagelba. do ja)M)iiiečių garlaivis Tsu- šiuo laiku grįžta iš Latvijos
>Komitetas.
naujo Kongreso posėdis. Pre alkusių vyrų, moterų ir vai riams.
raslii Maru. 34 žmonės žuvo, lauko darbų darbininkai. Tik
Tsitsikar misija užima 162,zidentas Hoover jau turi pa kų, išleidžiamų iš geležinke
gi 30 išgelbėta.
į vienų Žeimelio valsčių sugrį
Atsistatydina Loesch
PINIGŲ KURSAS
162 ketvirtainių mailių plotų,
ruošęs Kongresui pranešimų. lio vagonų.
Atsistatydina Cook apskri
žo apie 120. IS jų 70 dirbo
kuriame yra pustrečio įnilioKatalikų vienuolės nelai
ties prokuroro Sivanson pir
prie griovių, o kiti 50—lauko
STUDENTŲ RIAUŠĖS
Lietuvos 100 litų ... $10.00
no gyventojų. Skaičius žmo*
NUSKENDO RUSIJOS
mingus sergančius globoja,
mosis padėjėjus (asistentas)
darbus.
Britanijos 1 sv. sterl. 4.871
LAIVAS
mirštančius kūdikius krikšti nių padaugėjo atvykstant čia F. J. Loesch.
ATĖNAI, gr. L — Vietos
Grįžusieji pasakoja, kad pa Franeijos 100 frankų 3.93
MASKVA, gr. L — Balti ja, gi vietos kunigas tarp at tūkstančiams alkstančių.
universiteto studentų riaušė staraisiais dviem metais menBelgijos 100 belgų
13.03
Vietos katalikai teikia ga Skerdyklų amfiteatre yra se 4 policininkai ir 1 studen-Įkėja ir latvių ūkis. Jie jau Italijos 100 lirų
joj juroj miskendo vienas so vykusių teiriaujasi surasti
* 5.23
vietų prekybinis laivas. Sako katalikų, kuriems reikalingas limos pagelbos lygiai katali tarptautinė galvijų paroda. tas sužeista. 13 studentų arės į nebegalį uždirbti nė tiek, kiek Šveicarijos 100 frankų 19.38
kams ir pagonims.
Tęsis savaitę.
ma žuvus ir visa laivo įgula. dvasiškas patarnavimas.
tuntą.
! seniau uždirbdavo.
“R.” Vokietijos 100 markių 23.911

Iš Pareinio Atšaukta Visa
Belgų Armija
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niga i Bažnyčios priešų iždą, tas kaltas tikė
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NAUJAS RESPIRATORIUS GAZO AUKOMS.

I

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

jinio griovimu.
Jei norime, kad mūsų vaikai nebesudėtų
etUONUMBRATOS KAINA: Katama — »t.M. Fa
maldai rankų, kad nebotų užkarstinio gyveni-*
MENKAI APMOKAMI. laiškų nešiotojas
«i Matų - *>.»•. Tnma Mtaaatama Vtanon
dideliam
j ta r ant - Tta Uuropoja — Katama IT.tt. Poaat Ka
mo
—
skaitykim
nekatalikiškus
raštus.
Tik-j
i mieste negali su Šeimyna pra•« — |4.tt. KopU* Ala
Ban dradar blam* ir fcoreapondaatama raitų aagrų
rai taip atsitiks.
Amerikos J. Valstybių fede- misti apturima iš valdžios ulaaa. jai aepratoma tai padaryti lr napriatundlama taa
Italui pilto tenfclų
Jei norime, kad žmonija mestųki j naujos raliai tarnautojai ir darbiniu- gą,
Rai'Aktortaa priima — ana It:M Iki lt:M «bj
pagonijos glėbį, jei norime, 'kad švenčiausi kai gana pigiai apmokami.! Pastaraisiasi laikais štai iš
.-<Iiw>
'taihtiuu kaino* prtaiandlama* pareikalavo*
dalykai nebūtų išgelbėt?, jei norime, kad ra- Jiems mokamos algos neata- tarnybos išėjo diplomatiniai
M.M
-MkaJldiai H iana.i priimami įfcj Q
mus visuomenės gyvenimas revoliucijų būtų tinka šiems laikams. Del men- atstovai Kinijoj ir Kanadoj.
vai po piet
aupurtinias — palaikykim nekatalikiškų spau ko apmokėjimo štai kai-kurie Anot spaudos, to priežastys-dų. Tikrai taip atsitiks.
diplomatiniai atstovai užsie-Į menkas už tarnybų atlyginiT . norime, ,kad netektumem
, ...
- . ik įskų niuose, išeina
DRAUGAS
Jei
kutai
. . iš ■ tarnybos,’ nesenas.
,.
mokyklų, jei norime, kad turams auklėjimoIie Privatimum gyvenime .gali
LITHUANIAN DAILY FBIEND
RABINO SŪNŪS.
teisė bittų atimta, kad, pagaliau, bažnyfioe gauti «» Pe'ningesne» vMas.
Pabllahad Daily. Czoapt Bunda/
stJBBCRIFTIONS Ona Taar —
Sis Koatkr
muziejais ir pirtimis būtų paverstos — remlal a lal
'un
Hl•S.Thraa Montha — ll.M. Ona Konth — Tt*
Dr. C. Codolle Gouverneur ligoninėj, Ne\v Yorke, žiūri
aurope — Ona Taar |7 tt. Sis Montha — It.tl
kime antikatalikiėk, spaudų. Tikrai taip at- rasti ambasadorius į didžiules Baltimorėje yra šv. Marijos naujai išrastų respiratorių, kuris, sakoma, yra geresnis negu
«nr — tto
Ęiflfcą
j valstybes, jei nebūtų su pasau Pramoninė Mokykla bernai šiandieninis pulmotoris gazu užtroškusiems atgaivinti. Gaau
advartlalnp m ••DRAUGAS” brlnoa bart raanlta
lio politika susipažinusių tur- čiams. Tarp kitų tenai moky
kdvarttains rato* on appUoątton.
, Buvo laikas, kai mes neišdrįsome viešai tuoli(J gie gu|inka butį amba_ tojauja Brolis Benjaminas. užtroškęs žmogus dedamas į atvaizde parodomų respiratorių
DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ava, Chioago.
sušukti. Vietoj mūsų kalbėjo žandaias, kalbė- ggdoriais dažniausia dėl am-{Jam teko auklėti keletu šian- ir, aklai uždarius, oro pagelba gaivinamus.
jo popas. Jis tvarkė mūsų viešų gyveninių. bjojjog Mokamos algos į tos i die jau pasžymėjusių bernaiAfnn
vt/vrtvAf' lonmimn
lz*\7ivin irvlrlnimn
. . iomatįnes ponija, nemasi . . —.
_ ._.
.«
KUNIGŲ MARIJONŲ
Mes 4-rkvtlr-i
tenkinomės
tėmijimu, iĮBakymų
vykinimu dip
Kada jis paliuosuotas ii
čių. Jis auklėjo žinomų “ba
ir bažnyčioj Dievui savo skausmų.išpasakoji- na
kadangi sebolininkų” “Babe” Ruth. grąžintas namo, kilo klausi
MISIJOS..
inu. Tokiose aplinkybėse išmokome vienpusis- jįenls su mokamomis algomis,Anot Brolio Benjamino, Ruth mas, kur jį dėti, kų su juom
SPAUDOS KLAUSIMU.
kai tikėti, būtent vien širdimi. Susidarė san- yrft sunku lvgioluis ižeiti>
Nuo gruodžio 9 iki 15 Kingneįdomavo jokiais mokykloje daryti. Kažkas rabinui pata
tykiai tarp Dievo ir sūnaus. Tai labai gražus / Turtuoliai* gi neatsižvelgia darbais. Daugiausia liuoso įė jį išmokinti kokio nors a ston, Pa. šv. P Marijos par.
“Busto įtaka žmonijos gyvenime milžiniš- dalykas. Tačiau širdis yra ne vien meilės vers . al
§alig turi šian ,laiko pralėkdavo su svaidi mato. Tam tikslui reikalinga 258 Zerbey avė. Misijas duo
ka” sako “Panevėžio Balsas.” Jis ramina,py mė: ir neapykantos, ir raąmonizmo. Del to jų įie ambasadoritts mUionierius niu.
atatinkama mokykla. Rabi da kun. J. Vaitkevičius ir
kiną, skiepija dorybes, sėja ydas, sudaro vie- privalo tikėjimo apšviestas protas valdyti. Meksikoj ir Britanijoj
Kitas nepaprastas berniu nui nurodyta, kad atatinka- kun. A. Petrauskas.
šų nuotaikų. Rastas kantrus: skaityk 20 kar- , Viena širdis gali mus į šunkelius įstumti.) —. .
.
,,
_ie ūmesniuosius
.__ __ ____ _ valdi
/aldiš- kas buvo, tai žydelis Jolson miausia mokykla yra šv. Ma Nuo 16 iki 25 Pbiladelphia,
__:„nA.. .
A
P
tų — jis nosinruvt,
nesupyks. Tr
Ir landus: tolimiausius Tuip jau vbuvo atsitikę. V.:
Kai prireikė valsty- , . .
. . , , .
,
. 7
, . kus tarnautojus tad negali būt rabino sūnūs. Jis du metu mo rijos Pramoninė Mokykla Pa., Šv. Jurgio para. 3580 Salkrašto užkampius pasiekia. Ir žiaurus: nuo bulius bei visuomeninius
reikalus tvarkyti,
• ,
, . .
mon Str. Misijas duoda kun.
, ,
,.
• nei kalbos, jei ambasadoriai kėši Brolio Benjamino prie Baltimorėjo.
. . .
dinga vylyčia pataiko ir sužeidžia kilniausius mes ir nunedėjom
paskui netvarkingus sir- ,
. ,.
žiūroje. Šiandie jis yra teatri Kada rabinui užtikrinta, kad J. Vaitkevičius.
, v, •
, vT • ,
x j •
tuo atžvilgiu via apleisti,
jausmus, šviesiausius protus. Kų skaitom, dies troškimus.
Bačkininkas pažadėjo visoNuo 16 iki 25 Detroit Mich.
jo Simus toj mokykloj nebus
.
,
,,
,
1 Daugelis jaunų vyrų dar- ninku.
taip galvojam, kaip galvojam, taip veikiam, .kiu
gerybių. Mes nepasvarstę, ar jis savo pa- ,
Žydukas šion katalikų mo- įkeistas kataliku, jis sutiko Šv. Antano par. 3553 Dix
yizadus
j isteses,
-y. - pardavėm
j . užx centukų
i savo sų- buojasl
įsigauti
tokion
ar
kikaip veikiam, taip gyvenam.
.
°
kyklon pakliuvo, kada jis da- įr Aiex paimtas į sakomų mo- avė. Misijas duoda kun. A.
..
.
•
11
*
y
•
tokion
valdžios
tarnybon
dažIš rašto katalikybės priešai nusikalė sau zinę, atidavėm jam savo balsus. Bažnyčioj .
.
7
ug nesmagumo sukėlė valdžiai kyklą. Jis pateko Brolio Ben Petrauskas.
> u •
r >> 1karščiausiai
y
• • giedojom,
- vmausia
dėlto,’ kad sųžiningai
ginklų. Nėra šalies, kur spauda nekovotų su <<T
‘ Pulkim
ant4. 1kelių
.
»
© ir savo tėvui rabinui.
Sausio 11, 12, 13 Homestead,
jamino priežiūrom
- 1
. -j • Bažnyčiai
y y . 1kumščiu
y y gru- dirbant yra
užtikrintas dar
Bažnyčia, nevarytų Kristaus laukan. Milioni- ant, rinkos
stovėdami
J
Pa., Šv. Jurgio par. 3580 Salnės pinigų sumos bedieviškiems raštams spau Į mojom. Mums reikia nelaimingos rusų vergi- !>^S’
au^oi° 1110ksl° to- Kada rabinas su šeimyna Šis Brolis mokytojas paša 318 E. 4 Str. duoda rekoleksdinti aukojamos.
i jos padarytų tikėjimo trūkumų atitaisyti. Rei
ai ,
1 sPeeia 1^aJ ven" gyventi atsikėlė į vVasliingto- koja, kiek tai daug kantrybės Įcijas kun. A. Petrauskas,
Stokuoja katalikams spaudos svarbumo kia išmokti viešuosius gyvenimo reikalus pro ?ia Va .lS ®S.
^ei ną, Alex’o (toks to žyduko jam reikėjo turėti, kad suval- į Nuo kovo 9 iki 23 Waukevardas) nebuvo galima jam
nuovokos. Lietuvos liberališki laikraščiai su- tingai ir tikėjimo dvasioj tvarkyti. Reikia kad
°ja’ ai
U°
8 U’
dyti žydukų. Galų — gale jis gan, III. šv. Baltramiejaus pa
suvaldyti. Vaikas buvo linkęs
skubo mus apdumti, įtikinėdami, jog vistiek į ne ^k mūsų širdis, bet ir protas tikėjimu per- a ‘ auS'iau Pra- i uvin 1. vaip
klek apmalšintas. Būdamas rap. 730 So. Lincoln Avė. Mi
tik gatvaitėse skudurus rinkmokykloj jis buvo linkęs dai- sijas duoda kun. J. Vaitkeviti ir valkioti.^ Tėvai', rabinui
ibuvo didele
j-'j 1- negarbe.
v?- i
nuoti.
Ar jam pamokos ar čius i? kun. A. Petrauskas.
Kada,.
.......
kol užsiėmimas, jis sau svei- Nuo kovo 24 iki 6 bal. Ci
,kartų
, tėvas
,.
• palmknnui
v , • • smar-inuks
jo
d
»?AdJllIII UH.
,. .
. - v.
,
kas dainuoja, Tad bausmėn cero, Iii. šv. Antano par. Mi
meilę skelbia, ar Bažnyčios autoritų griauna, tus skaityti, — mūsų pareiga, sųžinės daly
a
,
Protauju žmones stebisi, jei kiai pasipriešino, 15 metu su-1 buvo statomas
j kambario ker sijas duoda kun. A. Petrausar vyskupams ištikimybę pažada. Vienas ra kas. Pareiga valstybinius mokesnius mokėti.
nūs apleido namus ir Įstojo
tę ir jam leista dainuoti, kiek Įkas ir kun. A. Bublys.
šytojas ant savo bedieviškos knygos užrašė: Pareiga, nė kiek nemažesnė, ir katalikiškų turtingos šalies valdžia nesitik
jis nori. Jis dainuodavo. ! Nuo kovo 24 iki 6 bal. Worlaikraštį
išsirašyti.
Gana
bedievių
pasityčiosavo
tarnautojų
padel)ialinin
>on.
“Kas šitų knygų skaitys — žus”. 1843 m.
( Tėvas greitai jį surado ir
cester, Mass. šv. Kazimiero
vienas piktadaris kalbėjo teisėjui: “Ne jūs, jimų mūsų nenusimaniniais! Mes turime tap- ^es Seriniinu.
Dabar kas metai tas vyras,
ti
sųmoningais
katalikais.
j
Žinoma,
tas
daugiausia
pri-,
pa
reikalavo
paliuosuoti
iš
tar
par. 41 Providence St. Misijas
bet bedieviški raštai mane pasmerkė”.
nors žydas, dalyvauja šios
---------guli
nuo
kongreso.
Deja,
kon

nvbos.
Buvo
priežasčių.
Vie

duoda kun. J. Vaitkevičius ir
Spaudos klausimas — krikščioniškos kul
mokyklos aliumnų suvažiavigreso
didžiumų
sudaro
toki
LIETUVIAI
VOKIETIJOJ.
na,
kad
tas
vaikas
buvo
perkun. J. Navickas.
tūros ir pasauliožiūros klausimas. Jei katali
žmonės, kurie labiaus užimti 'jaunas, tik 15 metų, antra, kad į111 lR
visuomet aplanke
Nuo 7 bal. iki 20 Cambridge,
kų spaustuvės nedaugės — Kristaus karalys
lie
tėvo
leidimo
jis
negalėjo'buvusį
geradarį
auklėtoVokietijoje
dar
yra
apie
100
tūkstančių
politika
ir
partiniais
reikalais,
Mass.
Nekalto Prasidėjimo šv.
tė žengs didelį žingsnį atgal. Veltui bus vi
jų Brolį Benjaminų.
P. par. 432 Windsor str. Mi
soks darbas: katalikai taps pastumdėliais, su gyventojų kalbančių lietuvių kalba. Vietomis ^as jipn,s galvoje, jei toksai but priimtas tarnybon.
kuriais niekas nesiskaitys. Jei šv. Dominikas
kaimai vienų lietuvių gyvenami, pavyz
sijas duoda kun. J. Vaitkevi
mūsų laikais būtų gyvenęs, tikriausiai jis bū džiui: Nemunyno, Gilijos, Tovės, Senos Yzos, ti. Aišku, kad šiokios priemonės daug kliudė ( lietuviai labai džiaugtųsi, jei jiems Vokieti- čius ir kun. A. Petrauskas.
tų įsteigęs ne pamokslininkų, o laikraštinin Lujės, Karklės, Ugijos, Kastaunių, Senų ir lietuvybei išsilaikyti. Taip buvo prieš 1914 me ja duotų tiek, kiek, sakysime, vokiečiams duo- Kas gerb. kunigų klebonų
kų vienuolynų, nes šiais laikais daugiau skai Naujų Susimilkių ir kt. kaimai yra grynai tus. Pasikeitus Vokietijoje tvarkai galima bu da Lietuvos valdžia, Bet taip nėra. Vokie norėtų turėti rekolekcijas ar
lietuviški.
toma — rašoma, negu kalbdma.
vo laukti ir lietuvių atžviligu tam tikro su čiai labai garsiai šūkauja dėl to, jei kas Lie Misijas sausio, vasario mėne
Laimėjusi 1870 metų karų su Prancūzija, švelnėjimo. Deja, ir šių laikų vokiečių val tuvoj vienų vokietį neva nuskriaudė, tačiau syje malonėsite susižinoti -su
Liūdna, jei nekatalikišti laikraščiui, nujausdami katalikų, silpnumui pradeda juos pa Vokietija pradėjo stiprinti vokiškumų ir ry- džia lietuvių atžvilgiu yra tokia ‘pat kaip ir jie apsimeta nematų negirdį šimto tūkstančių kun. J. Vaitkevičium. Po Ve
lykų visas beveik laikas yra
saulėžiuros, net tikėjimo mpkyti. Kas tokius , tuose. Iš mokyklų buvo išmesta lietuvių kal- buvusi kaizerio. Lietuviškų mokyklų nelei slegiamų Prūsų lietuvių.
laikraščius fialai ko, tas sumoka išdavėjo pi- I ba, lietuviški kaimų vardai buvo suvokietin- džia. Bažnyčiose pamaldos vokiškai. Prūsų
užimtas.
K. “D.”
arnas
WHM
■
bs
Friedrioh von SchiUer.
SEL. Kad patirtų apie jų padėjimų
NARB. Gerui, gerui! Bet grįžkime
MICH. Sakosi tik porų minučių su- 1
L. R. Jūs labai pasitikite vienu as— jų pramonę: importų ir exportų, jų prie dalyko!
trukdytų, ir jis labai skub.ųs (Selicour’as meniu, kurs nei gabumų nei sąžinės neprekybos balansų...
turi.
SEL. Kaip jūs liepiate! O, dailusis skubinasi).
NARB. O kas yra tas vyras?
menas taip labai traukia. Galima labai
NARB. Prašau tuoj vėl ateiti, kai tik
NARB. Visai teisingai.
L. R. Jis vadinasi Selicour’as.
tas išeis.
SEL. (tęsia toliau). Valstybės san daug apie jį svajoti!
Arba
N. Kų? Sel...
NARB. Man rodos Venecija tinka
SEL. Jums liepiant, tuojau vėl būsiu.
tvarkų, jų santykius su kitomis valsty
Sugebėjimas tapti laimingu.
L. R. Tas Selicour’as toks nesųmoninNARB. (į Micliel’į). Tegul ateina!
bėmis, jiagalbos šaltinius, jų ginkluotų miausia tam dalykui...
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
gas, kaip iš niekšiškas. Leiskite man tiuSEL. Venecija!.. Teisingai. Aš tik kų
pajėgų.
TRB0IA SCENA.
l>utį papasajkoti apie jį.
(Tųsa)
NARB. Pavyzdžiui, sužinoję, kad tai norėjau kalbėti apie Veneciją. Skubu jį
NAHIJ. /tfruputį kantrybės! (Skambi
Narbonne'as. La Doohe'as.
NARB. Kad jo nesugriebtų.
yra švedai ar rusai, kur yra pasiųsta, tui čia pakviesti, (keliasi eiti).
LA IKK’HE’AS. (Daug linkčioja). nu. Ateina Michel’is). Pašauk ponų SeliNARB. Tik palauk dar, palauk! Tru
SEL. Aš taip manau. Neišduodamas jūs is šitų valstybių laikinai sužinosite
Labai man malonu..., turiu garbės... Jo cour’ą.
,
• <
putį kantrybės.
savo bailaus žingeidumo.
reikalingas žinias.,
Ekscelencija, prieš kurį aš...
L. R. Jokiu būdu, Jūsų Ekscelencija.
NARB. Kad jo visai neturėtų. Kad
SEL. (sumišęs). Turiu prisipažinti,
ANTRA SCENA.
NARB. Aš esu ministeris. Eikit ar Jis visai nereikalingas pasikalbėjime.
mokėtų nutylėti ir kukliai susilaikyti...
kad aš su Italija turėjau daugiau reika
NARB. Jausme, aš tikiu, bet man
čiau.
Pirmieji ir Miohel’is.
SEL. (greitai). Jo veidas teesie už lo. Žiemius aš mažiau pažįstu.
LA ROCH. Labui .prašau atleisti... jis yra reikalingas. Aš jokių akundų ne
MR’HEL’IS. Kažkas lanke skverbto
antspauduotas laiškas.
NARB. Taip! II111!
aš.., aš ateinu... tai yra.... aš turėjau... iš darau ant žmonių, kurie negali gintis. Kai
skverbiasi slaptai pasikalbėti.
NARB. Nedarydamas jokių slaptySEL. Bet aš kaip tik esu pasiruo
SEL. (labai skubiai). Aš netrul>dy si u. 1 tikrųjų, aš susimuišiau.;. didžiai gerbia- į jis stos prieš-jus, tada gulėsi praiU-ti su
* , .1,5' i’i 'i
šęs juos studijuoti.
NARB. Ne! pasilikite jūs, ponas Sėli- mas...
’
,>
' vo pasakojimus apie ji.
SEL. Taip aš manau.
L. R. Bet-gi nepatogu kam nors į
NARB. Et, liaukitės su ta pagarba
cour’ui. Tas “kažkas” gali palaukti va
NARB. Tuigi, apie Italiją'!
NAR-B. Lai turi taikos dvusių ir toir eikit jirie dalyko! Kas čia jus atvedė? akis.
'
J
SEL. Cezarių šalis, žinoma, pirmiau landėlę.
neieško bet kokio pavojingo nesusiprati
NARB. Jeign neturite jokių įrodymų,
L. R. Muno pareiga, mano sąžinė, sa
SEL. Bet, — jeigu skubiai...
sia atkreipė mano dėmesį: čia buvo meno
mo.
•
I
NARB. Man dalmr jūs yra svarbiau vo krašto meilė! Ateinu jus perspėti labai vis tiek, tai jūsų dalykas...
lopšys, karžygių tėvynė, prakilniausių
SEL. Kaip galint vengti viso to.
reikšmingame dalyke.
NAR-B. Tegul gerai pažįsta daugelį 'dorybių arena. O, kaip jaudina širdį tie sias pasikalbėjimas.
(Bus daugiau)
N. Tai kalbėkite!
1
SEL. Atleiskite, Uel...
atsiminimai!
įvairių šalių tautų...
Uaina

bučiai

Uakyru* aakreodlenlaa

į
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Rokiškio Uk. Kr. Banko
Likvidacijos Byla

SKAUTĖS.

■■ I
L

< %' T'T'.
■11

sandėlius, Lesevičių (L. Korp.
)B. S-gos Rokiškio sandėlių
(vedėjų, liaudininkų) darius
machinacijas su Rimša ir Pral.
Labanauskų su A. Trimaku,
(raginus ūkininkus duoti drau1 .
giškų vekselių, nors tai jų da
lyta valdomiesiems organams
nutarus ir prašant. Šeši pir
mieji sėdi kalėjime, o Labanauskas, Trimakas ir 1 Cesevi
čius laisvi.

Rokiškio, kaip ir visų kitų stambius nuostolius; padare
Lietuvos kampelių ūkininkai, platesnę revizijų randa net
norėdami savo ekonominius Rimšos neteisėtų darbų. Tada
reikalus patys tvarkyti, 1924 Šis, pamatęs, kadi jo darbai su
metais jsisteigė smulkaus kre sekti, balandžio mėn. tų pat
dito bankų. Jo vedėjai keitėsi metų pabėga į Braziliją, iš
beveik kasmet, nes nebuvo žmo nešdamas per 100,000 lt. pinigaus, kuris sugebėtų ilgiau „jf £t|T
'r
tvarkyti. Ūkininkai patys tu Ištikus tokiai nelaimei, ban
rėjo dalyvauti valdomuose or* ko valdyba ir taryba parsi■ : ; ė™.
ganuose ir kviesti sau pagal- kviečia A. Trimakų padėti
bon vietinius kunigus, kurių dirbti ir eina ligi bus rastas
tarpe ir pral. Libanauskų, nuolatinis direktorius jo pa
I
kaip visų gerbiamų ir myli reigoms. Tuo pat laku nusta
Oaklando, Cal., mergaičių skaučių raitųjų būrys, nufotografuotas po apteiki mo valdžia
mų. Bet nė vienas jų negalėjo toma, kad bankui padaryta
atsidėti ilgiau kooperacijos per 300,000 nuostolių sąryšy iškilmių. Kitas mergaičių raitųjų būrys yra First Leavenwortli, Kansas.
darbui. Galop atsirado ener- su Rimšos pabėgimu ir gaisgingas, jaunas vyras J. Rim- fu. Dedamos visos pastangos jos revizoriui aptaria padėtį bių klaidų, o teismas įtaria net tininkų, vietinio skyraus sekša, kuris ėmėsi darbo. Pra- j Rimšų pagauti ir atimti iš- ir, matydami kad tuojau lik- pasisavinime banko pinigų, 1 rotorių) Žijigbergų ir Raupį
džioje parodytos jo pastangos neštus pinigus, duodama net viduojant bankų reiktų kiek- šis nebeįstengia tęsti mokėji- pasisavinus stambias banko
tikrai pakėlė banko gyvumų premija policijai. Po viso to vienam įmokėti po Lt. 1,000 mų, o užsitęsus gaisro premi- pinigų sumas, Kurk) padegus
ir operacijas. Jis netrukus į- tikrai nusikaltėlis sulaikomas grynais pinigais, kurių tada jos pripažinimui (imta įtarti b
—
■ ------------ gijo net žmonių pasitikėjimų, Rio de-Janeiro uoste ir laiko- kaip tik trūko esant blogam,ar tik Rimša pats nebus padebet vėliau pasirodė jo turėta imas kalėjime. Čia, Lietuvoje, derliui, nutaria išvedimui ban gęs sandėlius) ir, dėliai mūsų
PILNAS EGZAMINAS
kitokių tikslų, jo sumaniai ap-!tuo laiku raginama ir teismas, ko iš sunkios padėties duoti įstaigų lėtumo palėktus RimS5.00 TIKTAI S5.00
gaudinėta tarybos ir revizijos ' ir atitinkamos Įstaigos parū- draugiškų vekselių. Jų suren- šų iš kalėimo Brazilijoje neaPECTALISTAF
nenusiminkit
bet eikit
komisijos nariai. Šie, kaip ir įpinti nusikaltėlio išdavimui ka per 144,000 lit. Dalis jų į- pristatant reikamų dokumen pasT«.lgl
tikrą specialistą ne pas koki
nepatyrėlj Tikras specialistas, ar
centro revizoriai, negalėdami reikalaujamus dokumentus.
dedama bankuose, kaip depot tų prašymui jam išduoti, ban ba profesorius neklaus tusu kas
del laiko stokos pagrindiniai Numatant, kad iš jo bus ga- už garantijas, kiti lieka nesu kas pakrypsta padaręs dar tuins kenkia ar kur skauda bet
pasakys pats po pilno tšegzamlišrevizuoti bankelio visų ope- Įima atgauti suimti su juo pi- vartoti. Nariams už juos iš daugiau nuostolių.
navimo Jus sutaupysit laiką ir
pinigus Daugelis
kitų daktarų
racijų, nes tam trūko net do- įnigai ir tikintis gauti gaisro duodami kvitai ir įrašoma duo
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
kumentų ir knygų, taip pati premiją. šaukiamas banko su tų vekselių sumos, kaip indė- Tuo būdu bankas priverčia- lle neturi reikalingo patyrimo, aužmogaus kenksmingumų
.
mas likviduotis nebeišpirkęs radymul
veikimo pradžia buvo primity sirinkimas esančiai padėčiai liai i banko knygas, kad tuo
Mano Radio — Scepe — Ragg*.
_ .
, . ,
, .Vi..
. . . .
,
ne visu paleistų apyvarton X-Ray ftosDtgeno Aparatas ir vlviška, kaip ir daugelis tokių aptarti ir reikalus sustiprinti, ,budu
siSkas bakteriologifikas egzamina
ištikus nelaimei ir nebe-i ,
...
.v . .
,
draugišku vekselių ir įskelia- vimas kraujo atidengs man jūsų
pat kooperatyvų, vis vien kie- Banko valdomieji
organai galint bankui. išpirkti
vekse, ,
negeroves Ir jeigu afi pa..
. ma likvidacijos bvla arčiau Hkras
no jie bebūtų buvę įkurti, ne-' matydami, kad vis dėlto padė- ..lių, jie
-mslu lūs gydyti, tai tusų sveikata
galėtų, juos apmoko-1.
...
,
..
.
gyvumas Mugryfi jums taip kaip
. jo veikimo stovėjusiems as- H<ruto
turėjo galimumo susekti daro- tis ne lengva, o išeities per ję, reikalauti is banko atlygipirmiau Jeigu kenčiat nuo
menims.
'igų skilvio žarnų, inkstų odoa
inąs slaptai nuo banko opera-! spektytos numatomos, gau- mino.
kraujo, nervų. Slrdlea renmattscijas, Taip dirbdamas jis per! nant premijų ir išneštus piniNuostolių padalyta per 300, mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kelis metus padarė bankui gus, nutaria prašyti iš narių A. Trimakui netrukus po su 000 lt., bet bankelio likvidaci kia
užslsenėjuslą
iBikerėjusla
1
ligą kuri nepasidavė
nuostolių, kurie vienok nebu- atitinkamai savo atsakomy- sirinkimo išvykus į užsienį tę-nė
komisija, sudnbultavusi sko chronišką
net gabiam Šeimynos gydytojui
garantijomis, iškėlė ncatldėltokif neatėle pas mane
vo pastebėti, kadangi ne vi- bei draugiškų vekselių, kuriais sti studijų, į banko direkto-pas gU
DR J B ZAREMBA
sos operacijos, kaip pažymė-. būtų galima sulaukti išeities, rius pakviečiamas L. Kop. B-civilinį ieškinį 'daugiau kaip
BPECIALI8TA8
jome, banko knygose buvo į-(Padėties ir vekselių klausi- vių S-gos Rokiškio sandėlių ■ (]ukart didesnei sumai,
Inėjlmas Rūmas ltlt
rašomos. Nuostoliai paaiškėjo R referuoti paveda A. Tri- buhalteris Plevokas, kuris su j Teismas kaltina Mačiuli, »• W JACKSON BOTTLEVARD
Arti State Gatvės
tiktai 1928 m. pavasarį, kada makui, kaip pašaliniam nie- valdybos pnnininku Repšiu Rep&į (tautįninkų, o ne U. S- Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
po pietų Vakarais nuo 6 lkl 7
sudegė banko turimi Rokiškio ko neužinteresuotam asmeniui, ir veda toliau operacijas. De->gos žmogų, kaip “L. Ž.” nu- ’ Nedėliomis
nuo 1» ryto lkl 1
po pietų.
stotyje sandėliai. Pral. Laba- Šis, kartu su pral. Labanaus- ja, jų darbuose pasirodo staru rodo) Plevokų (taip pat taunauskas parsikviečia nieko neku ir Mačiulio šį pavestų,
laukdamas revizorių iš centro,! darbų ir atlieka. Nariai, gauatvažiuoja ir žemės banko re- į šiai susirinkę, dalyvaujant ir
vizorius, kurie
konstatuoja Kred. Įst. ir koop. Inspekci-

TREČIADIENIO VAKARAIS
LYGIAI 9 VAL. VAK.

Kalėdos Netoli!

Bylų spręs Panevėžio' Apy
gardos teismas k:tų metų sau
sio mėn.

— Kai Tas .Hakuui (gyvo.
urs 990 — j020 met.) buvo jsakęs kad visi krikščionys
jo žemėje tur nešioti penkių
svarų sunkume kryžių prie
kaklo.

Ji

NAUJI VICTOR RADIO
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie
nas Radio atskirai, ir Radio-Victrola
Kombinaciją
MODEL
MODEL
MODEL
MODEL

R. 32 — Kaina .......................................... $178.00 su tūboms
R. 52 — Kaina .......................................... $238.00 su tūboms
RE. 45 — Kaina.......................................... $298. 0 su tūboms
9-18 — Radiola Superheatroditie ir Elcctrola, kaina $625.00

Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite
šį nepaprastai gerą radio DABAR
Victor Rekordai
V-14017-A

Aš užgimiau prasčiokėliu,........................T. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ................ .T. ŽILEVIČIAUS
PETKAS PETRAITIS, Kantonas

Pirmyn į Kovą .............................................. A. ALEKSIS
Motulė mano ................................................... ST. ŠIMKUS
Šv. Marijos Lietuvių Choras, .T. .1. Šaueiunns, Dir.

V-14016-B

Iš KYW Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)

------ DUODAMA-------

"DRAUGO”
IR

Peoples Furniture Co.

KONCERTAI
Gruodžio 4 d.
BUS

Solo, Duetų, Muzikos ir Choras

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai

V-14009

Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvę, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą”.

V-14019

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
čekiais ir telergamomis.

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

DRAUGAS PUB. CO.

V-14015-A

Chicagos karčiamoj ........... -T. ŽURONAS, .T. KEMĖŠIS
Vienas Artistas .................................................. I. ŽURONAS

Sako mane šiokia ............................. .T. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonns .......................... '.................. VANAGAITIS
No už fiiauėiaus .................................................. ŠIMKAUS
VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

Malda į Mariją .............................................. C. SASNAUSKO
Marijos giesmė ..................................... C. SASNAUSKO
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. ŠauėiunaS’ Dir.

16-80752-A

Rūtų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A

Kalnų Polka ir Katarinos Polka
LTETU VTŲ ORKESTR A

V-14018-A

Onytė, Polka ........... ................ ,.. VELIČKA IR MALI
.Caspian Polka ......... t.......................... MAKI TRIJETAS

BUDRIKO KRAUTUVĖSE RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ
VICTOR RADIJŲ.
Parduodam ant lengvų išmokėjimų; įmokant $5.00 ir už tūbas.

Pašauk Boulevard 4705
2334 So. Oakley Avenue,
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Chieago, III

JOS. F. BUDRIK.....
3417-21 So. Halsted St.

1

/ -F

DRAU OAS
Taipgi reiškiam širdingiau-i vo į J. A. Valstybe?. Kadangi — 150 m., katė 18 met., men
šių padėkų gerb. klebonui kun. neatvykai iki liepos l d., 1922 kė, žuvis 14 — 17 met., kroko
P. Juškaičiui už jo širdingų m., tad 1929 iii. įstatymas ne dilas 100 mot., olnis 20 met.,
parėmimu to brangaus darbo, padės, nes tas įstatymas lie šuo 20 — 30 met., arelis 10
• GIRLS SPORTS”.
nes jis buvo nuo pat pra čia ateivius, kurie atvažiavo met., lapė 15 met., višta 10
džios ir vra vienas didžiausių nelegaliai legalizuoti buvimų. met., ožka 10 met., žųsis 50
Tlie K of L iiirl’s Volių'
mūsų rėmėjų, kurs visados at- Bet tokie ateiviai turėjo at-‘met., zuikis 7-8 met., garnys;
Bali staits tliis coming tuesjaučia seserų (.laibų ir musų vykti prieš birželio 3 d., 1921 60 mot., kiaulė 20 met., veday, Deo. 3. All games will
versys 10 — 30 met., liūtas
vientaučius nelaimingus sene- m
be played at Stanford Park
KLAUSIMAS — Skaičiau i60 met'’ beztlzone 1G~18 Ulet’
liūs ir našlaičius.
at the >present time; at 14 and
auaviMMao
n
• lakgtnigttla 1G __ 18 met>
Ačiū ir visoms toms kurios . luikraštyje apie
b
Jefferson St. at 7:30 P. M.
Pasaulinę
vas
24
met., laukinė vištelė 15 į
darbavos per balių: AL Sun- i Chicagos Parodų. Kada ta pa
Town of Lake vs Bridgeport
met., balandis 20 met., žvirbliand Brighton Park vs Provi
i dukienei, Al. Kalinauskienei, roda bus ir delko?
nis vanagas 40 met., voras 1
. Ji. Bagdonienei, P. Zaleckiedence.
F. L., Chicago, UI.
met., voverė 7 met., šnekutis
'nei, B. Žilienei, Al. ČetkausBasket Bali.
;kienei, O. Uenušienei, A. Tu- ATSAKYMAS — Pasauline 10 — 12 met., gulbė 100 met.,
There are six teams ente• lienei, AI. Busevičienei, H. Chicagos Paroda bus 1933 m. strazdas 8 — 10 met., tigras
ring for Basket Bali. Rose
Plauskaitei, P. Kasdienei, O. ai bus minimos 100 metų 25 met., vlkas 20 met.
land, West Pullman, Cicero,
; Siuilgienei, L. Laukonienei, Chicagos miesto įkorporavimo
Brighton, Bridgeport, and Pro
STRĖNŲ GĖLIMAS.
I.A. Afalinguskienei, P. Norman sukaktuvės. Kongresas jau
vidence, The season vvill start
tlie second vveek in January. Russell Saunders quarter- tienei. Ponams: K. Žiliui, V. autorizavo prezidnetų pakvie Jei funkcijonalė Pūslės Irita.The girls vvill liave their back for University of South-j žiliui, J . Šarkui, J. Smilgiai, sti kitas šalis dalyvauti pa cija trukdo jūsų miegų, suke
ovvn gyni. There vvill be many ern California, is ranked as i K. Liudavičiui ir visiems, ku rodoje ir pareikšti, kad nerei lia Degimo ar Niežėjimo Jaus
fast games played because lbe star of vvestern teams on rie kokiu nors būdu prisidėjo, kės muito mokėti už įvežtus mų, Strėnų Gėlimų arba Kojų
: Jėzaus Nukryžiuoto Seserys. parodai daiktus.
there are several povverful tlie grid this season.
Skaudėjimų, nuo ko jus jaučia
teams.
te nuovargę upu nupuolę, ko
ATSAKYMA1
|
PAKLAUKiek
kuris
gyvulys
metų
dėl tada nebandyti 48 valan
G. B.
tadienio sporto skyriui gavo
SYMUS
gyvena?
dų Cystex? Nenusileisk. Šian
me šeštadienio rytų, kad laikrastis jau buvo išėjęs. Kita i
Arklys 25—30 met., asilas die gauk Cystex. Bandyk. Žiū
PAŠTO DĖŽUTĖ.
kartų prašome ankščiau įj? Kuomet nelegališkai atvykęs 25—50 met., avis 10 met., bu rėk, kų jums padarys. Pinigai
Nelegalis įvažiavimas.
lius 30 met., dramblys — 150 atgal, jei nepatenkintas pilnai.
P. B. Š. Tamstos rastus šeš- siusti.
KLAUSIMAS — Atvažia- :— 200 met., kupranugaris 50 Šiandie bandyk Cvstex. Tik
(Skelb).
vau j J. A. Valstybės nelega- Į— 60 met., Karpė, žuvis 100‘60c.
LIETUVIAI AMERIKOJE liai 1922 m. Esu ūkininkas.
j Turiu sūnų sename krašte ir
nori j j atsivežti į šių šalį. Ke'.savo palaimos.
NEWARK, N. J. ' Ištikrųjų, mūsų širdis la- Į 1Hetai atgal pasiunčiau jam
uteikda- afideivitus, bet iki šio laiko
|hai palinksminote
‘‘Apkalbos ir Meilė'’.
mos vienatiniam našlaitynui negavo vizos. Kų turiu dary
ti? Kur kreiptis?
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jūsų gimi
Alan lankant ies aukščiau, tokių didelę paramų, $309.51. i
L. K., Scranton, Penn.
nes Lietuvoje prieš Kalėdas siųskit per mūaų įstaigų.
minėtoje kolonijoje, lapkričio Našlaičių ir senelių skaičius
24 d. pasitaikė gera proga auga. Dabar turime 50, o tuo ATSAKYMAS — Tamstos
Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
pamatyti labai gražių ir juo pačiu laiku ir reikalai didė padėtis kebli. Ūkininkai —
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.
kingų aukščiau minimų ope ja. Nekarta apima mus net moterys ir vyrai — kurie gy
Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas aretę. Nes aš, būdamas karei baimė, kad nepriseitų užda vena J. A. Valstybėse legapie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.
viu neturiu progos matyti ryti tų vienatini Amerikoj liai, gali parsitraukti savo ne
Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
lietuviškų veikalų, kurie-4bAii našlaitynų. Jūsų kilni dį'augi-, vedusius vaikus suvirš 18 melabai patinka. Kadaise ir ašį ja suteikė mums padrųsinimų tų, kaip parinktinės kvotos
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
lošdavau lietuviškus veikalus. ' nenuleisti rankų ir tęsti to-i i migrantus. Kadangi Tamsta
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų
Reikia pagirti gabius šv. jliau pradėtąjį darbų. Tamstos gyveni J. A. Valstybėse neleir iš Lietuvos.
Cecilijos choro vaidinto jus, ipalinksminot ne tik mus, bet galiai, tat sūnūs negali pasiParduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir
kurie vaidino labai gerai. Jie-j ir senelius ir našlaičius vai- naudoti šiuo įstatymu. “Pagel
kitokius biznius
ms vadovavo gabus ir prityręs I kelius. Jh? laukia, kad kas iš-:ba giminėms” aktas, kuris
vargonininkas p. A. Stanšaus-' tiestų savo gailestingų rankų. ! buvo priimtas gegužės mėn.,
Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
Taigi
ir
jų
vardu
reiškiame
i
1928
in.,
nepadės
tamstai,
nei
kas.
REGISTRUOTAS NOTORAS
Jums širdingiausia padėkų, ža Isunui, nes tas aktas duoda
Vakaro programa vedė
dėdami neužmiršti savo mai- | pirmenybės stovį kvotoje val
Elseika.
Kiek teko patirti, vakaras dose. Teatlygina Jums Visa- įkams ir moterims ateivių gyventojų, kurie legaliai įvažiapasisekė, nes publikos buvo galis Dievas savo malonėm.
-y -j
daug, net iš kitų kolonijų pa
3327 So. Halsted St.
Chicago, Illinois
stebėjau. Kalbėdamas su var
J
Telefonas Yards 4669
gonininku A. Stanišausku pa
tyriau, kad tas pats veikalas
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
bus lošiamas Brooklyne ir Ala
spethe po Kalėdų. Tik gaila
33
1/
$
kad nesužinojau dienos, bet
manau bus vėliau pranešta die
Išėjo Iš Spaudos Nauja
na.
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvas Amerikoje
Taip-gi teko patirti, kad
t
daug jaunimo da nepriklau
IA aplaikysite ' veiklesnį ir
so prie Šv. Cecilijos choro,
mandagesnį patarnavimą per
todėl choras kviečia visus,
kurie myli muzikų, prisirašy
patyrusius pardavėjus ir radio
— Parašė —
ti. Choro pamokos būna an
mechanikus; kainą rasite vieną ir
tradienio ir penktadienio va
KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
teisingą visiems - pasirinkimas
karais.
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
J. J. J.
Radio išdirbysčių, kaip tai:
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
ŠIRDINGA PADĖKA.
bendrąsias priemones tobulėti.
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
Jėzaus Nukryžiuoto Sese
A D I OS
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
rys reiškia širdingiausiu pa
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
S£fl. RADIOLAS Atmatek Kent
lieku Nekalto Prasidėjimo Pa
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
rudęs šv. draugijos narėms už
cioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
surengimų baliaus našlaityno
priemonių.
radios
naudai. Šios draugijos narės
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
luinos artimo ir vientaučių
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Rašykite:
meilės uoliai ir nenuilstančiai
darbavosi, kad vakaras kuo“DRAUGO” KNYGYNAS
.sekniingiuusia pavyktų ir kuo
didžiausia pagelba galėtų su
2334 So. Oakley Ave.
teikti nelaimingiesiems sene
2536-40 West 63rd Street
4177-83 Archer Ave.
Chicago, III.
liams ir našlaičiams. Te gera
Telephone Hemlock 84<H>
Telephone Lafayette 3171
sis Dievas suteikia joms už tai

SPORTAS

f

**

Pirmadienis, Gmod.

*

•’
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QUARTERBACK STARS

Dovanos Kalėdoms

PAUL P. BALTUTIS & CO.

Geriau Busite PatenRinti,

i

pada
JL Kadtos kimball

KRISTAUS PATARIMU KŪJAIS

1

Rekordai Columbia
Jos.

F.

Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

VANAGAITIS

BABRAVIČIUS

MAHANOJAL'S LIETUV1ŠKA MAJNIKKIV ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
10” 75c.
16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia
A. VANAGAITIS ir J- OLŠAUSKAS, Duetas
16138F Kaėiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELILNILTK lr F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.
16139F Oi, Skauda. Skauda
Aš žirgeli Balnosiu
KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU F-UMH »
MUSŲ PILNO KATALOGO
F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
10” 75c. .
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MABANOJAUS LIETUVIŠKA MAIN IMKIV OKKĖSTRA
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko. Leader
12” $1.-25
61003F Lietuviška Veseilia. Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004E Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
16129F Dariau Lysoles, Valcas
Jonelio — Polka
;
MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NEKIV 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
% i
10” 75c.
S
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Oirtu-oklio Daina
'J.
K MENKELIUNJUTĖ ir F. STANKŪNAS
■
1G096F Trys Sesutės
"Valia Valužė”
RALPB V. JUŠKA, Baritonas
4
Su Orkestros akompan.
\
1C134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BIIOOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žideli-Judeli, Pojka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka
■
1613JF Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
v
.
Senos Mergos Polka
1
i I
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
1C132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus Kriaučlai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados
4.1..
Pas Draugų Julių
J
u
1C086F Vanagienė Polka
I
t
Lietuviškas Džlaz&s
1CO78F Mergutę Prigavo
Eina Pati j Kaiėianuf,
* t
16071F Karvutė
’K.
i
%
K
Doleris
16072F Sbdrkey Daina
Munšainukas
160731' Keikta Tept. Dalis 1
Reikia Tept, Dalis 11
16030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (,A. Vanugaitis )
,
į
LIETUVIU TAUTIŠKI ORKESTRĄ
16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos. Polka
16119F Kalvarijos Polka
7\
Raudona Kepuraitė Mazurka
išgirskite m Įsigykite pas

v

v

i

JŪS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St.,

f

Ine.

Chieago, III

^irimtdiems, GruotT.

O

5, 1429

CHICAGOJE
KUN. A. BRIŠKOS SUTIK

TUVES.

vietinės kuopos,, įteikė gėlių
bukietų.
Parapijos choras padainavo
keletu dainų vadovaujant Justui Kudirkai. Solo bei duetus
sudainavo panelės K. RumšaitėK Stakenaitė, E. Mockaitė,
B. Stulgaitė, O. Ivinskaitė ir
ponia Oželienė.

GLZKNA COtLKTT,

K

X

O

X

5

“Lietuviai Kareiviai”, knrių1
yra parašęs pats p. J. Saulis.!
Operetė bus statoma Lietuvių i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4801 South Anhland Avenue
Auditorijoj.
Tai. Blvd. 7820, VaL nuo 6 iki 8

DR. M. T. STRIKOL

Laimutis.

Telefonu Boulevard

Ofiso Tel. Vlctory 8987

1119

Of. lr Rea Tel. Hemlock 3879

DR. S. A. BRENZA

v.
2-rus Oisas 2423 W. Marųuettc ltd.]
Tel. Prosp. 1080 Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.
Ofiso Valandos; t tiri 19. I Iki
Nedėlioj tik pagal susitarimą
dieną, lr 9:90 lld 9:90 vaisau

I

DR. J. F. POŠKA

ATITAISYMAS.
Lapkr.
11*8 g. HALSTKD STREJJT
Antra* ofisu lr Rezidencija
4608
S.
ASHLAND.AVĖ.
Kea.
tai.
Van
Buren
6868
24 d. vakare parapijonys su|R4 S. ARTBS1AN AVK.
Netoli 48th Street
Chieago. IU.
Surašant
aukotojų
vaidus
rengė gražias savo klebonui
Ofisą Vai. Nuo 9-13 rytate: au* 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nno 8-8 po
per
Labdaringosios
Sųjungos
i
grįžusiam iš Lietuvos sutik
piet: Utarn. |r Sukat Nuo 9-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimaseimų,
per
neapsižiūrėjimų
ap
Į
tuves. Parapijos svetainė bu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
leista Šv. Pranciškaus K. dr- huite k«6 187* Mlteraukee Avė.
vo pilna žmonių.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Brunawtck 9624
Tel. Canal 8799
Repuhlic 8999
jos iš Town of Lake $3.00 au
Pirmiausia parapijos moky Veikalų “Kuprotas Oželis”
Ofisas
2403
W.
63
Street
Valandos; nuo 3 Iki 7:3* vaL vak
ka.
klos vaikų benas, vadovaujant ^tvaidino sekantieji asmenys:
! kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki S vai.
Kertė So. West*rn Avenae
j po pietų.
Tel. Prospect 1038
ponui Levgaudui, sugrojo ke N. Mikienė, J. Radževičia, J. j
Rezidencija 23S9 80. LeaVltt 8t.
letu šmotelių. Reikia pripa Rudienė, A. Šriupša, J. Mikė-1 Keturis sykius buvus Ame
NAUJA PASKOLA
GYDYTOJAS,
Tel. Canal 3939
Ofiso Tel. Canal 3118
CHIRURGAS
Valandos; 8-4 po pietų lr 7-9 v. ▼.
žinti, kad šis berniukų bei nas, P. Kvietkus, kuriems pia- 1rikos moterų golfo čempionė,
Namų Tel. Lafayette 889e I
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimų
metais’J .Xors’ kaip oticUliSki pra
mergaičių benas yra gerai iš-nu akompanavo M. Hadaevi- d“bar ruoSia3i kitais
k‘tais metai
Gydo staigia* Ir chronifkaa liga*
lavintas ir labai dailiai savo ^įeng jg <[ary jnj
įvykti į Angliji} naujam laime- j nosiniai skelbia, ižde pertekvyrų, moterų ir valkų
Ofiso Tel. Vlctory 8898
_ . v ... .
’jiinui (čempionatui), kuris jau liūs, vis dėlto viena užsienio
dalis programoje atliko.
Rezidencijos Tel. Drezel lt91
DARO OPERACIJAS
OFISAS
Prieš baigiant programa ”
....
.. .
firma siūlo vyriausybei dar'
Po muzikos, ponia Bliudžie- ,
« n- v
vi
t senai iš jos atimtas,
kalbėjo S. Pieža, gerb. kun. J.
Ligonius priima kasdieną nno
15—16 milijonų litų paskolų
S. HALSTED STREET
nė, paaiškinus publikai vaka
pietų iki 8 vaL vakaro.
Mačiulionis ir galutinai gerb.
NAMAI:
Nedėliomis ir seredomis tik
Už ši- l
ro tikslų, paprašė kun. P. kun. A. Briška apie Lietuvų kas p. Žilinskis nuo senai vei- iš 7 procentų metinių.
.
lSkalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgu
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moteriškų, Vyrlfkų
Vaitukaitį Vesti vakaro pro ir kitas šalis, kuriose lankėsi,^ toje srityje. Aptkhorystės ;
pnugas^buh, ba‘Klas s a'
Valkų ir visų chroniškų ngq
Ofisas ir Laboratorija
gramų. Tada gerb. vakaro ve veik pusmetį laiko. Susirinku 'praktik, pradėjo Šiauliuose, į‘-vt‘ Teisių * Kretingos gele- Valandas; pneš pietus pagal sutart)
Ir X-RAY
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chieago
dėjas, pasakęs
prakalbėlę, oioii ereereme b„ve lnbei Gimnazijos mokslus ėjo Liepo-! zln^18' ^a, lttu t<t darbą no- Namuose 2-4 po piet, ofise 9-8 v. v.
arti 8 lst Street
2130 WEST 22nd STREET
šieji programa
buvo labai
perstatė mokyklos vaikučių
joj. Kilęs vra iš Šiaulių par. Įri 1®™“ ir vietos rangovai,
CHICAGO
VALANDOS:
1— 3
po
piet,
patenkinti ir, pasiklausę gra
7-8
vak,
Nedėliomis
ir
šventadieniais
Tol.
Hemlock
8191
Amerikon
atvyko
pradžioj
starabe81li
pirkliai.
“
K.
”
chorų padainuoti. Dailiai pa
žių prakalbų, skirstėsi namo.
10-13.
Tel. Lafayette 6798
dainuota trejetas dainelių ir
1907 metų. Chicagoj aptiekoRap.
po to įteikta klebonui gražus
rystės mokslus baigė ir val-jRe* TeL Mldway 6618
OFISAI:
gėlių bukietas.
1446
S.
49
Ct.
2924 Wa«hlngton
GYDYTOJAS
lr
CHIRURGAS
WEST 3IDE NAUJIENOS. džios kvotimus perėjo 1918
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-8. Blvd.
3435 West 89 Street
Kalbėtojai
buvo Pranas
metais. Dirbo keletoj aptiekų
Tel. Cicero 862 Tel. Kedzie 2450-2461 VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 9—13 ryte. 1—4 p. p. 8—I
G ūdas, dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
v, v. Nedėlioj susitarus.
.
X Senukė Grasilda Cesiu- Chicagoj ir daugeliui lietuvių
Office; 4459 S. California Avė.
Telef. Canal 1713-0241
atstovas, kun. J. Šaulinskas,
jau
žinomas.
Nedėlioję pagal sutarti
nienė jau pranyko iš West Si
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials
Gydytojas ir Chirurgas
kun. Pr. Vaitukaitis, ponas
Aptiekorius
p
J.
S.
Žilins

ir Ketvergais vakare
dės. Matomai, jos sūnelis, su
REZIDENCIJA
Grybas ir panelė Nevulytė,
A.
pagelba geni ržmonių jų atrado kis yra brolis ristininko Pet
4729 W. 13 PI.
Nedėliomis
t
kuri, pasveikinus trumpa pra- .
Fhone Armitage 2822
Tel. Cicero 2888
Susitarus
ro
Žilinsko,
kurs
yra
pagar

ikalbele
,!->
T.r x
c. •
u- pneglaudė. v argas senatve4910
So.
Michigan
Avenue
nuo Moterų Sąjungos . ..
.
GYDYTOJAS * IR CHIRURGĄ*
je Jėgų ir proto nebetekus! sėjęs plačiame pasaulyje, kai
Tel.
Kenwood
5107
K — Spinduliai
DENTISTAI
X Advento metu, einant po vienas iš didžiųjų drutuoOfisas 9111 West 33nd Street
1145 MILWAUKEE AVENUE
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte:
AVVOKA1AI
Katalikų Bažnyčios mintimi, lių ir ristininkų.
Cor so. Leavitt St. TsL Canal 8338
Valandos: .12 lki 2 ir 6 iki 8 P. M.
į nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Seredos vakare uždaryta
Residencija: 8640 So. Ma*l*Woed
atliekama dvasinis prisiruoši Aptiekoriui p-nui Žilinskiui
Nedėlioj pagal sutartį
Avenue
Tel. Republlo 7868
naujoje
vietoje
linkime
geriau
šventadienio
ir
ketvirtadienio
mas šv. Kalėdų — Kristaus
Valandos 1 — I 4 7 — 8 ». y.
DENTISTAS
Nedėlioj; 10 — 18 ryto
gimimo šventėms. Del to rū sios kloties.
Tel.
Wentworth
3000
Ofisas;
4C03
S.
ASHLAND
AVĖ.
Rap.
OPTEMITRISTAI
ADVOKATAS
pestingi tikintieji šiame laike
Tel. Blvd. 9459
Tel. Canal 9387 Re* Prospect 8889
Rez.
Tel.
Stewart
8191
11 So. La Šalie St.. Rooin 1701
pasirūpina daryti atgailų ir
Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.
Tel. Randeli.* 0331-0332 Vai. 9-9
IŠ 18 KOLONIJOS.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
į
Vakarais
-pasiruošti prie šv. Komunijos.
Tel. Lafayette 3315
Tel. Lafalette 4484
9241 SO. HALSTKD STRfeET
Vai.: 12-3 vai. kasdien
Labai patogi tam diena — tai
v
Tel. Vlctory 0562
X
Lapkr.
17
d.
rasta
ne

Gydytojas
ir
Chirurgas
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr
Gydytojas
ir
Chirurgas
Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
Pėtnyčios
iškilmė, kurioje West Sidės gyva Kasparienė, gyv. 671 W. 6558 SO. HALSTED STREET ■ Ezaminuoju akis ir prirenku akinius Office Boulevard 7043
1831 SOUTH HALSTED 8T.
2045 WEST 35th ST.
18 St. Palaidota tautiškose ka Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
JOHN B. BORDEN i Nekalto Prasidėjimo, kaip su
Residencija 8699 S. Arteslan Av*.
Nuo 9 Iš ryto iki 6 vai. vakare
Valando* 11 ryto Iki S po pistų
augusiųjų, taip ir mokyklos pinėse.
S Iki 9:96 vakare
(John Bagdzlunas Borden)
X Serga S. Žalus. Kandus
LIETUVIS DENTISTAS
mažųjų mergaičių draugijos
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
ADVOKATAS
4646 So. Ashland Avenoe
turi nusistatymų kas metas sa šv. Juozapo ligoninėj. Turėjo
Ant Zaleskio Aptiekos
operacijų
ant
rupture.
105 W. Adam* St. Rm. 2117 vo intencija
“in corpore”
Telepboae Randolph 8737
9484 SO. HALSTED STREET
klausyti šv. Mišių ir eiti ben X Jurgis Jakubauskas ati
Tel. Canal <222
Perkėlė savo ofisų po numerio
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
drai prie šv. Komunijos. Ta darė mėsinyčių. Visados laiko
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
i
4729 S. Ashland Avė.
Telepbeae Roosevelt 9080
dienų tretininkai gauna abso šviežių mėsų ir groserį. Lietu Re* 8201 S. WALLACE STREET
le: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9800
SPECIJALISTAS
DENTISTAS
liucijų ir visi P. Šv. brolijų na viai lietuvi paremkite. Krautu s
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
2201 WEST 22nd STREET
Tel. Victory 6279
riai ir Šv. Ražančiaus kalbė vė randasi 1904 Canalport
Vai.:
ryto nuo 19—13 nuo 8—9 pd
(Kampas Leavitt St)
plotų: 7—g:S9 vakar*
LIETUVIS AKIŲ
tojai turi visuotinus atlaidus. avė.
Valandos* Nuo 9 Iki II ryto
Nedėliomis 19 IU 18
nuo 1 Iki 9 vakare
X Aušros Vartų bažnyčioje
SPECIALISTAS
TELEFONAS MIDWAY >8*9
LIETUVIS ADVOKATAS
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
kalbama dabar Nekalto Prasi LIETUVIAI KAREIVIAI.
Palengvins akių {tempimą kuris
i
2221 West 22nd Street
esU priežastim
galvos skaudėjimo, Tel. Brunsvvick 0624
dėjimo P. Šv. novena, kurios
—
Tel. Boulevard 1981
1 svaigimo, aKlų aptemimo, nervuotuArti Leavitt Street
Gruodžio
8
d.,
vyrų
Vaidy-1
j
mo,
skaudamą
akių
karšti.
Atitaldalyviai kiekvienų kartų gau
1 sau kreivas akis, nuimu cataractua
Telefoną* Canal 2552
dr, y, r,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
na atlaidų dalinių ir gali gau- los choras, vadovaujant p. J.
; Atitaisau trumpą regystę lr tolimą
LIETUVIS DENTISTAS
.
regystę.
Gydytojas, Chirurgas lr AkuSerls
3265 S. Halsted Street
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- ti bile dienų laike jos pasi- Sauriui, vėl rengia nepapras
1579 Milwaukce Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
1-6,
6-8:30 3343 SO. HALSTED STREET
atsUikimuose,
egzaminavimas daro Valandos; 9-12,
kare. Seredmis ir Pėtnyčio- rinkę prieinant prie šv. Sa tų vakarų. Pirmų kartų bus
lr trečiadieniais
2-ras Ofisas 4191 Archer avė. mas su elektra, parodančia mažiau Sekmadieniais
Į Valandos: Nuo 3 — 8 p. p.
pagal sus tar imą
mis nno 9 iki 6.
nauja
operetė
kramentų visuotinius atlaidus. perstatyta
sius klaidas.
Tel. Lafayette GS20
7—9 vakare
X Vakar Kolegijos Rėmėjų
kio8PevaikuXymSa atkJe,plama moky- Tel. Lafayette 5820
19 skyrius nutarė 'prisidėti
NAUJOS DAINOS
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
prie bendrojo Rėmėjų veiki
t
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
(Juoue J. Grišius)
ino ir ateinančioje Nekalto LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO 13 po pietų.
DENTISTAS X-RAY
RUSIJOS
Prasidėjimo P. Šv. šventėje
4712 S. ASHLAND AVĖ.
4193 Archer Avenue
ADVOKATAS
STASYS NAVICKAS
Gerai lietuviam* žinoma* per 98
pradėti Kolegijos naudai vajų:
Rez. Tel. Lafayette 4365 meta*
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Tel. Boulevard 7589
kaipo patyręs gydytojas, chi
e
j l inkti narius, prašinėti dienos 1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
rurgas lr akušeri*
Tslef. Keulevard 3899
Boulevard 7583
RESIDENCIJA:
Gydo staigias
Ir ohroniflkas 11uždarbio aukos, platinti auto- 2. Kur giria žaliuoja-O kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
Rcz. Hemlock 7991 gasvyrų, moterų tr vaikų pagal nau
8616 So. Rockwell Street
Telef Republlo 9738
mobiliaus laimėjimo tikietus 3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisu*
ir t. t.
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
X Aušros Vartų parapi,jon 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ......................... 30c
D E N T I S T A S
Netoli Morgan Street
Advento trečių savaitę rengia 2. Atskrido povlalė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
4712 So. Ashland A vora*
ADVOKATAS.
si atvykti p. Milius, tik kų 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
52 Eaafe 107th Street
grįžęs
iš
Lietuvos
ir
daug
par

VALANDOS: Nuo 18 — 19 pietų M
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
Kampu Mlohlgaa Avė.
nuo 9 Mu 7:1* vai. vakar*
Tel. Pullman 6950 lr 8377
aižęs gražių krutamųjų jai 5. Oi, tu dzieme-dzlemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
Phone Cicero 731
Tel. ofiso Ganai 911* Rs* ■* Bbeeų
99(8. arba Randolph <800.
j veikslų.
Miesto Ofise Pagel Sutarti:
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c
■■■a——vnaesemsmMea~aaeaiR. nsssvf
127 N. Dearborn Street
7. Kinu įx-r d varei į-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
LIETUVE
DENTI8TL
’
Roems 928 lr 936
URMANO APTIEKĄ NU 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
X-Ray
Tel. Franklin 4177
PIRKO ŽILINSKIS,
2137
8.
CICERO.
AV. CICERO. ILL.
9. Vai augom, augom-Juu saulutė leidos, (Chorui) '.... 30c
Valandos: 9-12 A M. 3-4. 7-9 P. M.
Gydytojas ir Chirurgas
Telephone Central 6936
Trečladlena pagal sutarkna
10. Eina garsas nu6 pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c
Plačiai žinoma West Sidėj
4831 SO. ASHLAND AVK
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
Daugiau
perkunte
duodame
nuošimtį,
lietuvių uptivku prie Ho. Leivakinių
Tel. Lafayette 2025
Tel. Yąjpds 0994
1801
South
Ashland Aveliu*
vitt ir 23 gatvės sėkmingai
licikaluukilc tuojau
ADVOKATAS
Resldcncijoa Tai. Plasa 8391
Platt Bldg., kamp. 18 St. 1 aukitaa
buvo vedama aptiekoriuus p.
Pastebėklt mano lžkabas
184 North LaSalle gtreet
VALANDOS:
Valaadoe nuo 8:88 ryto Iki 8:19 va
DANTIMI'A*
CHICAGO. ILLINOIS
L l'mano. Dabar tų aptiekų nu
NsdėJ. nuo 10 Iki 12 dienų.
“
DRAUGAS
”
PUB.
CO.
karo.
bsrsdorals
nuo
9:88
Iki
19
V.
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Nuo 7 iki 9 vakar*
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
uooal Office; 1900 So. Union ▲v* pirko p-nas J. S. Žilinskis.
Nuo 10 Iki 13 dieną.
Nedėlioj:
nuo
9
lki
12
dieuą.
valandų.
Room
S.
TsL Roosevelt 1710
2334
S.
Oakley
Avenue,
Chieago,
Illinois
Nuo 3 IŲ « ęo pietų,
T .7
Naujasai
aptiekos
savinin4301 ARCHER AVENt E
Pboas
Casal
UIS
_
Tai ouo 6 Iki 9 vai. vak.

Brighton Park. —

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. BAČKOS

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. R. C. CUPLER

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

L. DAVIDONIS, M. D.

OR. S. BIEZIS

DR. W. F. KALISZ

DR. A. X DIKSELIS

A. A. OLIS

DR. H. BARTON >

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. K. NURKAITIS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. J. BERTASH

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

JOHN KUCHINSKAS

DR. G. SERNER

DR. A. J. GUSSEN

JOSEPH J. GRISH

DR. J. A. PAUKŠTYS

ŠIMKUS

H,HERZMAN

II

J. P. WAITCHUS

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

Ofisas

lr

Laboratorija

DR. HELEN M. WISNOW

DR. MAURICE KAHN

F. W, CUERNAUGKAS

DR. F. A. ZUBAS

1
k
DHU0SS

G

‘DAINOS” CHORO NARIŲ dienraštis “Draugas” ir Peo
Tad atstovai nepamirškite šis susirinkimas yra svar-j RENDON 4 kambarių ria
DĖMESIUI.
ples Furniture Co. koncertais skaitlingai atsilankyti j šį bus tuorni, kad įvyks valdy las, pečiu šildomas, geroj vie

BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE
GO. KONCERTŲ PER RADIO
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

certų, o mes iš Majestic’o vi
Gerb. “Draugo” red. ir
Peoples Furniture Co.
sados klausysime su pakilusiu
Sveikinu ir linkiu kuo ge ūpu ir su nekantrumu lauksi
riausiu sekiniu toliau duoti me trečiadienio.
koncertus per radio lietu Su tikra pagarba
viams Amerikoje. Nes išgir
Ignas Būtinas,
dus gimtoje kalboje dainuo
Millinocket, Maine.
jant, kalbant per radio labai
buvo linksma klausytis ir ne Gerbiamieji:
išdildoma atmintis liko mnmy Turėjom progos išgirsti juse. Lapkričo 29 d. vak.' 10 vai.
(mat, pas mus kitoks laikas f
Telefonas Yards 1188
negu Chicagoje) viskas buvo ,
labai aiškiai girdėti, lig, ro
dos, tam pačiam kambaryje j
GRABORIUS IR
Taigi laukiamo daugiau kon-,
BALSAMUOTOJAS

STANLEY P. MAŽEIKA

‘A KORI A į

S. 0. UMCZ
utetuvts Graborius
Patarnauja
Ial3oruvėse kuoplglausta
Reikale meldžiu at.lAankfl,
o
mano ;
tartu busite ulyn- A
įritinti
.
Tel. Roosevelt 1616 1
trba 2516
2814 W 23rd Plaee
Chicago III

1650 West 46th Street
Kampas 46th Ir Paulina Sta
TU. Blvd. 5203
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatižkal, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avo.
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero P794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų tfi- 1
dlrbvstės
OF.’SAS
688 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
MITRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Konstancija Mickaitė.

PRANEŠIMAI.
sų penktąjį programų. Buvom
išėję nusipirkti valgio Padė
kos Dienai. Tai grįždami namo ėjom pro šalį Peoples Furniture Co. ir išgirdom lietuviską, programą. Taigi užėjom
paklausyti. Pradžios, tiesa,
negirdėjom, o ką girdėjom,
labai mums patiko.

Priešmetinis A. L. R. K.
Federacijos Chicagos Apskričio susirinkimas įvyks gruodžio (Dec.) 5 d., ketverge, 3
vai. vakare, Aušros Vartų
par. mokykloje.

Pageidautina, kad į šį susi
rinkimą skaitlingai atsilankyP. Kudirka ir p. Čiapas tų atstovai iš Fed. skyrių ir
labai mums patiko ir vyrų šiaip katalikiškų 'draugijų bei
kvartetas taip pat labai gra- organizacijų. Susirinkimas bus
žiai dainavo.
1 labai svarbus, nes bus renkaAčiu visiems dainininkams ma komisijos surengimui Vair programos rengėjams ir J. karinių Valstybių konferenciBulevičiui už gražų ir aiškų jos ir minėjimo 500 metų Vyperstatvmą.
tauto mirimo sukaktuvių. Taip
Valio, dienraštis “Drau- gi, esant paskutiniam šių megas” ir Peoples Furniture tų susirinkimui, bus renkama
Co. Laukiame kitų programų, valdyba 1930 metams.
Jonas Vaikutis.

E 7 E R S KI

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes šutei
klam manda
gų, draugifik..
patari.avimą
Patetrnavlmar
visose Chlca
gos dalyse !’
priemiesčiuose
Grabai pigiai
net už >26
OFISAS
82SH South
Halsted St
Vlctory 4088
81

■

VYRIAUSYBE UŽ MO
NOPOLI

Lietuvos vyriausybė pripa
žino švedų pasiūlymą primtiną. Jiems monopolį greičiau
siai ir atiduos. Derybos po ke
lių dienų bus baigtos. “R.”

Subatoj Lapkr. 30
“W0MAN TRAP”

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

Ramova

Dalyvauja llal Skelly, Evelvn
Brent, Chester Morris.
Ned. ir Pan. Gruodžio 1,
“OH YEAH!”

Del geriausios rųfilet
Ir patarnavimo, Saukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells fivležlų klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
KETV., PĖT. ir SUB.
Dalyvauja Robert Armstrong
Lapkr. 28, 29, 30
ir James Gleason.
“SAY IT WITH SONGS”
2

Dalyvauja Al Jolson

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

Ned. ir Pan. Gruodžio 1, 2
“THE UNHOLY NIGHT”

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

Dalyvaua Ernest Torrence,
Dorothy Sebastian ir Sojin.

Eleelric Heateris tiktai .... 81.43
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
98c. Ir anksčiau
Quortines bonkos dėl alaus tik
59c. doz.
Tečiaus paipos 6x24 tik .... 15c.
Taipgi užlaikom boileriam pino
tas paipas vsokių šaižų.

Vitaphone Vodevilio aktai
Pamatyk šį prieš pirksiant
bile kur. 3 šmotai vėliausios Kalbantieji paveikslai, dai
mados parloriaus setas, gra nos, muzika, pasaulio žinios.
PRISTATOM VISUR
žiai išrodo, puikiai išdirbtas, Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
tikras senoviškas rayon, ver
4414 So. Rockwell Street
tas $350, atiduosim už $115.
Chicago, UI.
1930 metų modelio naujas
Telefonas Lafayette 4689
screen grid elektrinis radio
kaina $250, atiduosim už $75. Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
9x12 AVilton kauras vertas
lukslnių ir sida•M.
$65, atiduosim už $25. Riešu
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
tinis valgomojo ir miegamojo
dio, pianų rolių,
rekordų
ir t. t.
kambario setai, lempos, kėdė,
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Taisau laikrodžius
indai, kurtiniai ir tt. Viskas
ir muzikos instru & Hardware Go., dabar perėmė visą
bienį | savo rankas Ir duos visose tlo
mentus.
kartu arba dalimis. Privatinė
blsnio Sakose pirmos klesos patar
2650 West 63rd St. Chicago. navimą.
rezidencija. 8228 Maryland:
Telefonas HEMLOCK 8888
HARDWARE PAINTS
avė. 1-mas ąpt. Tel. Steivart
& WALL PAPER
•1875. ’
•
1 BRIDGEPORT KNITTING

JOHN DERINGIS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

TsTTamancionis

i

Palnters & Decoratons
J. 8. Ramanclonls, savlnlnkaa

SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
3147 So. Halsted Street
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panTeL Vlctory 7861
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
nėrinių ir vilnonės materijos dcl
kelnių # vyralms ir vaikams. Atsilankyklt ir įsitlkrinkit musų prekių ge
Mamų Statymo Kontraktorlus
rume. Atdarą kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.
tų.
Siunčiam užsakymus J kitus mies
7217* S. California Avenne
tus.
Telef. Hemloek 5589

M. ZIZAS

F. SELEMONAVIČIUS

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

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

KETURIŲ SAVAIČIŲ ATMINIMAS

Phone Virginia 2054
JOSĖPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boalevard 4114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATING
Kaipo

lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4444 80. PAULINA

MORTGEČIAl-PASKOLOS

Nauja, graži k«
olyčia dykai.

Virginia 12 9#

Valdyba.

MODERNIŠKAS TEATRAS
3140 So. Halsted St.

S. M. SKUDAS

A.

Roekvvell

bos rinkiniai
ateinantiems toj. Savininkas ant vietos.
metams. Taigi prašomi kliubo
7135 So. Artesian Avė.
nariai-rės skaitlingi susirink
Chicago, III.
ti.'
■

MILDA

t

Musų patarnavimas
dsuomet sąžiningas Ir
aebrangus, nes n •turi
me ifilaidų užlaikymui
įkyrių.

So.

pasivelinimo kad ir 5 minutoms.
Choro Valdyba.

NETURTINGA moteris paGerbiamieji “Draugo” red.
•lau penkis koncertus gir- 'meW žvmi» slln,!> Pini«« lillr
UNDERTAKING CO.
Idėjom. Kiekvienas kuopuikiau nors Brighton Parke ar apielin
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai
šia išpildytas. Apie pereito ... ,
, ,
,
.,
v.
.
,
. , „
keįe, kas radote malonėkite
F10 West 18th Street
trečiadienio nėr ko nei kalbė- j
1 ‘
Canal 3161
ti; kuopuikiansia išpildytas. Į'sugrąžyti “Draugo” ofisan
Duetas p-lės Fcravičiutės 2334 g,. Oakl#y ,Ave,, 0 gauai_
ir ponios Šukienės puikiai
skambėjo. Kitas duetas p-lės te radybų $10.00,
LIETUVIS GRABORIUn
Feravičiutės su p. Balsiu bu
Ofisas:
vo tikras gėlių darželis. Solo'
<(•8 8. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 987 7
Pažarskis įspūdingai dainavo.
Retai galima išgirsti tokį sti
prų balsą. Bet vietomis jis
netiesą sakė, kad “mergų
dūšios nieko nesibijo”.
j
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
Toliau vyrų dvigubas kvar
718 WEST 18 STREET
tetas puikiausia dainavo.
!
Tel. Roosevelt 7532
Ir vėl duetas J. Kudirko su
A. Čiapu, širdžių jausmais
• M.
I. LULEVICH
dainavo “Kam šerei žirgeli”.
Lietuvi- r-raborius
Ir BatsaTTuotojas
Bet gi paskutinė daina
s*
Automobilių
paarnavimas teikia “Gerk girtuoklėli”, tai labai
A.
mas
visokiems patiko jau visiems vyrams, ku
reika'.ams. Moder
niška koplyčia vėl rie pas mus klausėsi. Sako:
tui.
“Ak! nors imk ir gerk”.
3103 8. Halsted
St. Chicago, III.
Tai didelio įspūdžio daro
Tel. Victory 1115

GRABORIUS

4424

per KYW. Žavi ne tik lietuvių svarbų susirinkimą.
Ateinantį trečiadienį, kaip visuomene bet ir amerikiečius,
Valdyba.
jau visiems žinoma,
“Dai kurie grožėjasi lietuvių dai
North Side. Lietuvių Ame
uos” choras dainuos “Drau nom ir muzika.
go” ir Peoples Furniture Co. Gerbė komp. A. Pociui už to rikos Politikos kliubo North
West Siile priešmetinis susi
programoj per radio iš KYW kių koncertų prirenginių!
rinkimas
įvyks pirmadieny 1
stoties. Kadangi gonoralėo pa- , Ceriausi
gekmi
dienraS.
d. gruodžio parnp. salėje, 1641
mokos šį vakarų nebus, to
ir Peoples
čių i “Draugui
\Vabansia Avė., 7:30 vai. vak
dėl visas choras ir solistai tu
Furniture Co.
ri susirinkti studijon trečia
Nekantriai laukiame sekan
dienio vakare lygiai 7:30. be
čio programo.

BUTKUS

PAGRABŲ VEDĖJAI

So.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

I. J. Z O L P

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4447

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

GRABORIUS IR LAIDOTUVTŲ
VEDĖJAS

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Pirmadienis, Ornod. 2, 1929

St.

I

Tel. Victory 5371

UNIVERSAL RESTAURANT

A

Juozapas Šimkus
Mirė lapkričio 4 d. 1929 Lietuvoje Skirsnemunės par.. Rutulių
kaime, o palaidotas po gedulingų pamaldų Skirsnemunės baž
nyčioje, parapijos kapinėse.
Paliko dideliame nuliudime Lietuvoje moterį Marijoną., du su
nu — Juozapą Ir Prancifikų, dvi dukterį — Kotrlną Ir Marcelę
Jonikienę Ir žentą Prancifikų Jonlkį, du brbliu — Joną ir An
taną, brolienę Antanienę, dvi seserį Oną Gudaitienę Ir Marcljoną
Juškienę, 2 švogeriu Petrą Ir Joną Jufiklus, 2 pusbroliu kun.
Vincentą Simanavičių Ir kun. Antaną Simanavičių, puseaeres ir
giminei,, o Amerikoj 2 dukterį Barborą Rlmdžlenę Ir Petronėlę
Kuelnlenę Ir du žentu Julijoną Itlmdžlų ir Prancifikų Kuelną.
Sūnų Antaną Attinku ir marčią Oną Ir 8 anukus, pusbrolį kun.
Jurgį Pafikauską Ir Rapolą Milerį, puseseres Oną Ir Marijoną
Mefikauskyles Ir kitas gimines.
Atmintinės Sv. Mifitos įvyks Sv. Antano lietuvių parapijos baž
nyčioje, gruodžio 4 d. 7:45 vai. ryte Cicero, III.
Mum, Amerikoj esantiems buvo liūdna Ir skaudi žinia apie
tai, kad musų brangus Ir mylimas tėvelis atsiskyrė su Šiuo pa
sauliu. Negalėdami Jo laidotuvėse dalyvauti Ir telkti Jam pašuti
ni palarnavlmą, sumanėme pasiųsti jam nevystančių gėlių vai
niką Ir užprafičme ealunavas Sv. Mifilas sakytoje, bažnyčioje.
Visų giminių Ir velionio pažystamų maloniai prafiome į tas
pamaldas atsilankyti ir kartu su irtum la pasimelsti už a. a. Juo
zapo sielą.
Ilsėkis musų brangus tėveli Šaltoj Lietuvos žemelėj, o gallestlngnsls Dievas tavo nemariai sielai lai sutelkia amžiną atilsį.
Nuludę liekame Barbora Rlmdilenė, Petronei* Kpelnlen*, An
tanas filiu k ns.

ANTANAS WAZGIRŪ

A. A. Norkus, Savininkas

mirė lapkr. 28, 1929 m. 5 vai. ryto, 70 metų amžiaus.
Kilo iš Raseinių Apskričio, Obelino Parap. ir dvaro.
Amerikoje išgyveno 18 metus.
Paliko dideliame nuliudime draugus. Laidotuvėmis
rūpinasi Antanas Jucius, 929 W. 33 Rt. Lietuvoj,
Kauno mieste paliko moterį Bronislavų, dukterį Bro
nę Budzinskienę, žentą ir gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioj 3319 Au
burn Avė. Laidotuvės įvyks panedėly, gruodžio 2.
Iš namų 8 vaj. bus atlydėtas į Šv. Jurgio bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po'pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Draugai,

laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Yards 1138

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 sutelkiama į vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 1500,000 09
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tai. Lafayette (738-6716

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

JOHN OUSKA & CO.
3501 West 20th Street

