Katalikai paaaailonra tnrt kįla* o*>
davlnj, — Jnettl į Metamu tr J ▼»■uomen* Kriataua mokai*, atnaujinti
Įmonių dvasi*. JMulu* Širdie* ylejpa
tavtmaa milijonų širdyse — tai musų
atduoti*. “Drauras” pa die Jums t*
apaitaiavlmo
darb* atlikti.
Uttat.
skaitykite lr platinkite “Drau**.”
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"Drausas” atstovauja oruanlsnet*
katalikų mlntj, remia nuoilrdtlal ka>
ta11kitkas draugijas, sąjungas, parapijąs Ir lietuvių kolonijas. “Drangas**
džiaugtasi didele katalikų parama l»
nori. kad toliau pasilaikytų tie prttt. ,
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RYTOI ITALUOS KARALIUS APLAN
KYS ŠVENTĄJĮ TĘVA

MIESTAS BASEL, ŠVEICARIJOJ

DERYBOS DEL DEGTUKŲ
MONOPOLIO

Prezidento Hooverio Praneši
mas Kongresui
MASKVA NENORI NUTRAUKTI ŽMO
NIŲ SKERDYNIŲ MANDŽIŪRIJOJ
ITALIJOS KARALIUS
VATIKANE

ŽINIOS IS LIETUVOS

PREZIDENTO PRANEŠI
MAS KONGRESUI

AVASHINGTON, gr. 4. —
ROMA, gr. 4. — Dešimtys
Vakar
Kongrese skaitytas
tūkstančių, žmonių suvyko ir
vyksta i šį Amžinąjį Miestą iš prezidento Hooverio praneši
visų Italijos dalių pamatyti mas Kongresui.
Šiame mieste bus įkurta tarptautinė banka sąryšy
čia rytoj įvykstančias nepa-! Pranešimas labai platus, Į skolų mokėjimu,
prastas iškilmes.
’ liečiąs kiekvieną šalies klausiItalijos karalius Viktoras mą. Prezidentas iškelia Kon- DARBUOJAMASI UŽ TAI
KĄ MANDŽIŪRIJOJ
Emanuelis su karaliene Ele- gresui virš 30 įvairiausių pa
na, palydovų lydimi, iš Kviri- siųlvmų. Pirmoje vietoje siųPolicijai radio stotys
nalo rūmų iškilmingai vyks į 1°, kad Amerikos J. Valsty- M ASHINGTON, gr. 3. —
Artimiausiuoju laiku Chica
Vatikaną aplankyti Šventąjį bės prisidėtų į tarptautinį pa- Amerikos J. Valstybių vald
Tėvą Pijų XI. Tai įvyksta šaulio teismą. Paskui seka žia visam pasauly iškėlė vei- gos policija turės tris radio
Šventąjam Sostui susitaikius naminiai reikalai.
kimą tikslu priversti bolševis- stotis, iš kurių policijai viso
su Italijos valstybe. Kaip ži- ■ Prohibieijos klausimu, kurs
Rusiją gražiuoju su Kini- se miesto dalyse bus prane
dėl
Rytinio geležinkelio šama apie įvykusias piktada
noma, tas susitaikymas atlik- yra šaly įstatymų gerbimo ir la
rybes. Viena tų stočių Wartas šįmet vasario 11 d. Late vvkinimo ašimi, prezidentas Mandžiūrijoj susitaikinti,
rano sutartimi ir konkordatu siųlo prohibieijos vykinimą iš Amerikos valdžia atsiliepė į ren -ave. ^policijos stoty jau
K virbėti o rūmų Ugi
departamento perkelti j visas valstybes, pasirašusias dirbdiriamJL Atsieis 20,000 dol.
VltifcftncVgatv^ bus nustaty- ’^e^bigumo departamentą.
žinomą Kelloggo—Briando ne Ši'^otišTtfrtms visą vakarinę
tos kariuomene. -Tomis gatvė-j Nori, lyad Columbia distrik- kariavimo sutartį, ragindama miesto dalį. Paskui bus sta
tomos kitos.
mis važiuos karalius su kara- tui būtų išleistas skirtingas 'as veb<ti taikos reikalu. TaiVažiuoją automobiliais poliene stipriai sargybos saugo- prohibicijai vykinti įstatymas, l)at atsiliepta į Rusiją ir Ri
licmonai turės radio priimtu
jamas. , ■; >, .
.
koks turėtų būt pavyzdžiu vikurios taipat sakomą suvus.
Ties Vatikano siena kara-’soms atskirioms valstybėms. įtartį pasirasušios.
lių pasitiks ir sveikins Vati-' Siūlo statyti naujus fede-į
-----------------Teisėjai prieš tarnautojų
kano Miesto paštos viršinin-' ralius kalėjimus.
BOLŠEVIKAI TRIUKŠ-

CHICAGOJE

KATALIKAMS MOKYTO*
JAMS UŽUOJAUTA IR
PARAMA

Apie mūsų degtukų mono
polio švedų degtukų sindika K. V. C. Konferęncija su
tui atidavimą daug rašoma ir sirūpino nukentėjusiais ua da
kalbama. Tačiau tuo tarpu lyvavimą katalikų akcijoje mo
nieko tikro nežinoma. Viena kytojais, pavesdama K. V. C/
aišku, kad tarp mūsų vyriau Vyr. Valdybai išreikšti jiems,
sybės ir švedų šiuo klausimu užuojautą ir teikti materialę
Ijau seniai eina pasitarimai paramą. K. V. C. Vyr. Val
bei derybos. . Švedai pasiūlę dyba imdamosi to darbo krei
■ mūsų vyriausybei <50,000,000 pėsi į Katalikų Mokytojų Są
.litų paskolą iš 6 metinių nuo- jungos Centro Valdybą, pra»
šimčių 35 metams. Už tai nori šydama suteikti apie nukentėgauti mūsų degtukų monopolį jusius mokytojus tikslių žinhj
(degtukų gaminimą ir parda- ir iš savo pusės galimai jal§
vimą) 35 metams.
pasirūpinti. Turimomis žinior
su karo atpiidymu ir karo jeį susitarimas įvyktų, šve-jmis kažkodėl toksai ne lai m in
dai nupirktų visus mūsų deg-' gas likimas ištiko daugiausia,
tukų fabrikus ir juose dirbtų ,katalikus mokytojus Šakių a*
CICEROJ DUJOMIS UŽ
degtukus mūsų kraštui ir iš- pskrityje; vieni jų liko visaj
TROŠKO TRYS ŽMONES vežimui į užsienį. Po 35 ine-,iš tarnybos atleisti, kiti per
“M. L.
tų tie fabrikai pereitų mūsų kelti.
Namų antrąjam aukšte, 1341
.
, • c, ,
, , ,
c
< vyriausybei. Sakoma, kad deSoutb 49 Court, kūrenamojo . , •
■
v.
.....
gtukai pas mus nuo įvedimo KAUNE MIRĖ LIETUVOS
pečiaus angim dujomis atras...
MINISTERIO ITALIJOJ
v. v.
monopolio jokiu bude, nepata užtroškę M. Rackunas, 38 ,
TĖVELIS
• • . • .
, brangsią.
m. ir jo du posūniai Frank,
Paskola būsianti sunaudota
ir Bernard Rudaičiai, 16 ir 10
Kaune mirė 73 metų seąežemės ūkio kėlimo, plentų tie
metų.
Mrs.
Rackunas
atrasta
n
.
. .
. .
. ...
__ , Telšių—Kretingos gele- Hs p. Antanas Čarneckis, Lįęsinuar
Jlnai Paim a i žįnfceH0 statybos ir kit. reika- tuvos Ministerio Italijoj tėve
li rances VVillard ligoninę. Te- jains
*
lis
E
nai gydvtojai darbuojasi ją išTT.
,
...
•»

„ . *
Vis tik dar visai nėra aMs-Įtt
. 1 . .
-................................. ■=
crolboti
I
ku, ar tokia paskola bus už , KATALIKŲ BAŽNYČIA IR
Cli. Skierka kas rytas su traukta ir ar bus degtukų mo
STEBUKLAI
Rackunu kartu eidavo į dar nopolis švedams atiduotas.
bą. Vakar rytmetį Skierka Viskas pareisią nuo to, ar pa
WICHITA, Kansas. — 15
nuėjo pas Rackuną, rado už vyks pakankamai mums pala
rytinių valstybių gryžo šios
rūkytas duris ir viduj nieko nkias sąlygas išsiderėti.
vyskupijos vyskupas Schvvertnebuvo girdima. Skierka tad
“M. R.” ner. Pasakoja, kad visur iri
apie tai pranešė namų savi
paliuosavimą
kas kunigaikštis Massimo ir
j visur tekę girdėti kalbant aMĄUJA PRIEŠ VAL
ninkui
Butkui,
šis-gi
policijai.
Cook
apskrities
'komisionieVatikano gubernatorius Sera
PERMAINOS VIDAUS REI-,pie kunigo Power kapo skditKINIJOJ PLĖŠIKAI PASTYBES
rių
reikalavimui
sumažinti
tei
Išlaužnsi
duris
policija
virtu

finu Iš ten karalius su kara
KALŲ MINISTERIJOJE
lingą lankymą.'
LIUOSAVO KUNIGĄ
sumose tarnautojų skaičių tei- vėje rado visus šeimynos nu
liene ir palydovais bus nuly
------------Vyskupas pripažįsta, kad su
' MASKVA, gr. 4. — Bolše - sėjai priešinasi. Komisionie- rius susėdusius aplink garuo-j
dėtas Šv. Damazo aikštėn.
Kriminalinės policijos di re- tuom lankymų turi būt ^aš
HANKOIV, Kinija, gr. 4. vikų laikraščiai puola Ame ri- nfll
reikalavo nors 270 tar- jantį pečių, matyt, susiėjusius . . ,.
.
J
.
..................
;
i
•
ktorius
p. A. Survila jo pa- nors nepaprasta. - Šiaip juk
Karalius su karaliene bus “ Ploslkai paliuosavo kat ai i- ką ir kitas valstybes, kad šios nauto»jų
jų atleisti
atleisti is
iš darbo,
kad
'
pasišildyti
darbo, kad----ties prašymu nuo savo parei- tas kapas link savęs nepatrau
priimtas Sosto salėje. Tai bus „* misionierių
. v ,. išlaidas.
.
.
.
, kun. lineli
. nlanuoia
Pla™°jB isimaišvti i Rusiios tU(, Mdu sumažinti
____________
gij
atleistas ir paskirtas ben-j ktų skaitlingų minių.
griežtai privatįška audiencija.
-eutzen, Jtnre buvo pagrok- . Kinijos nesutikimus Mand- Teisėjai sutinka atleisti tik 18., PRAPUOLĖ BANKOS
|drųjų reikalų departamento Į
jVyko stebuklingų
Jai pasibaigus, šventasis Tė-1 8 ■aP'<rl<'10 H f‘žiūrijoj tikslu palaikyti taiką.____________ !
MANADŽERISI
(Iirektorium.
'išgijimų, tai klausimas, sako
vas priims palydovus.
Piktadariai reikalavo 10,(XX) ' a’ efals Rusijos reikalas KiSudegė daug maisto
į
Policijos
referentu
nuo
Inp-j
vyskupas. Bažnyčia tuos dabausti už padarytas soPo tų audiencijų karalius dolerių išpirkimui, Pagaliau
Valley MerCullotta Importing Co. bu-i Mississippi
aplankys Popiežiaus bažnvti- pasitenkino tik 500 dolerių,' vi(‘tams nuoskaudas pašalinus te> 215fi goutjiport avP>, kilo chants’ State Trust Co. šakos kričio 1 d. paskirtas policijos iyjjUg nuodugniai tyrinės. Tas
j komunistus iš geležinkelio va- gaj8ras Sunaikinta 40,000 do-‘Chicagoj manadžeris (vedė- inspektorius p. VI. Sidaravi- užims daug laiko. Stebuklų.
nės valstybės sekretorių kar- kas išmokėta.
' tikrumą susekti Bažnyčia at
bl.rijos, pažymi bolševikų laik- jerį^ vertės iš Italijos impor-'jas) W. J. Laverv tomis die- čius.
dinolą Gasparri ir po to ka---------___
Telšių
apskr.
viršininkas
iš
lėtai. Ima ilgus metus,
rasčiau
ralius su karaliene bus (nuly
KINIEČIŲ KAREIVIŲ
tuoto maisto.
' nomis kažkur prapuolė. Bankoje trūksta 47,()00 dolerių. Jo ^reigŲ, atkistas ir P®8^88 j dešimtis metų. Tas atliekamą!
dėtas į šv. Petro Baziliką,
MAIŠTAI
.
»t---- fcup Senių baro I-os eilės rajono knodidžiausiu atsargumu. SuTAIKOS DERYBOS
kur ties Šv. Petro antkapiu
Grąžinti tarnybon
I žmona sakosi nežinanti
, ^viršininku. Jo vieton paskir-• rinkti faktai siunčiami į RoVEDAMOS
pasimels.
NANKINO, gi*. 4. - Pūko- \
šeši Chicagos policijos ka- jos vyras,
—• tas atsargos vyr. Įeit. E. Šalšventasis Sostas tada ir
/Gryžimas į Kvirinalą taipat we, už Yangtze upės, valdžios
pitonai, kurie buvo kaltina
, vėj veda tyrinėjimus, taip kad
kareivių būrys sukėlė maištus1 TOKYO, gr. 3. - Japoni mųjų suole “slot” mašinų bv- UŽ DEGTINES NEŠIMĄ kauskas.
bus iškilmingas.
Tauragės apskr. viršininkas ^„pbūtų nei mažiausio še&lfo,
■ ir puolėsi plėšti krautuves. .)°s valdžia pranešė, ka i ji ne- loję, bylai griuvus grąžinti at
toms
pačioms pareigoms per- j
. . .
Ištikimoji valdžiai kariuomenė iškels jokio veikimo Rytinio gaj tarnybon,
BRITANIfA PASKYRĖ
! DAVENPORT, Iowa, gr. 4.
i maištininkus greitai išmušė iš geležinkelio,
Mandžiūrijoj,------------------DELEGATUS
i — Frank Van Gainpler žmo- keltas j Trakų apskr. Taura- • BRITAI APLEIS PAREINI
gės apskr. viršininku paskir- j
.
klausimu, nes Maskva su Mu- j
Nušautas galvažudis
miesto.
įna susirgo. Gydytojas patarė
viršininkas ! MAYENCE, Vokietija,
LONDONAS, gr. 4. — Bri
kdenu jau vedą tiesioginpsi Bute, 426 So. IVabash'ave., | gauti degtinės. Žmogus nuėjo tas Šiaulių «apskr.
M, ...
gr*
tanija taipat paskyrė delega
taikos derybas. (
, vakar rastas nušautas jiolici- pas draugą ir gavo degtinės A. Pranculis. Šiaulių, apskr. ’ 4. _ Oficialiai paskelbta, kad
PATS SAU GALVĄ
viršininko pareigas laikinai Britų paskutiniai kareiviai
tus karo laivynų mažinimo
NUPIOVE
jai žinomas galvažudis padau-j buteliuką. Jam einant namo
FORDAS DIDINA UŽMOPaddy King.
i jis areštuotas. Už degtinės ne- eina viršininko padėjėjas B. Pareinį apleisiu šio gruodžiai
konfe'rencijon. Delegatų prie
Petrauskas.
“M. R.’ 12d.
i
į
SONNEBŲRG, Vokietija, KESNIUS DARBININKAMS
šaky bus pats ministeris 1 pir
------------------ Šimą (transportą) teismas jį
gr. 4. — Poperos piaustymo
mininkas MacDonald.
Sumažėjusi statyba
nubaudė 210 dolerių pabauda.
PROF. JURGUTIS PASKIR
GETROTT, Mich., gr. 4.
dirbtuvėje dirbęs A. RatajcPraneša, Chicagoj žymiai
PINIGŲ KURSAS
TAS
VALSTYBES
TA

zak savo noiu pakišo sprandą Fordas paskelbė, kad jis savo sumai-žjusi namų statyba. Tai I PAŠTOS NEPRITEKLIUS
RADĘS, KO IEŠKOJĘS
—------ -RYBOS
NARIU
po dideliu jieiliu ir rankeną darbininkams jmdidina užnio- ne blogas oras, bet blogi lai-!
________
Lietuvos 109 litų . $10.00
'
Į WASHINGTON, gr. 4. WEST ORANGE, N. J., gr. atsuko. Peilis šniokštelėjo ir kesnius. Tie visi darbininkai, kai.
Respublikos prezidento raš
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
4. —T. A. Edison pranešė, Rataj‘“zako galva nusirito.
kurie dienoje uždirba mažiau, ae=r- ----- --------------------------- Kažkas yra su valdžios pas tu atsistatydinęs Lietuvos ba
Francijos 100 frankų 3.93
kad jia suradęs augalą, iš ku
" dolerių, gaus po^vieną do- , CHICAGO IR APYLIN- tos departamentu. Praėjusiais nko valdytojas prof. Jurgutis
Belgijos 100 belgų
13.99
rio galėsiąs gaminti pigią gu
915 žmonių žuvo šįmet ligi lerį daugiau dienoje. Į metus K&&. — Debesiuota; ne taip' administraciniais metais šis nuo lapkričio 1 d. paskirtas
Italijos 100 lirų
5.23
mą, automobilių lankoms rei gruodžio 2 d. automobilių ne tuo padidinimu Fordas išleis (daug šalta; vakar ryte žemiau^departamentas (turėjo virš 85 valstybės tarybos narto.
Šveicarijos 100 frankų 19.33
siąs apie 20 milionų dolerių. J šia temperattira buvo 1 1.
miliosins dolerių nepritekliaus.
laimėse Cook apskrity.
kalingą; u y
VokietijoB 100 markių 23.911
“M. L.”
m—jb

j
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Trečiadienis,

DRAUGAS
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Gruod. 4, 1929

MRB»

ją nuo priešų gindamas ir jos buvo nepriklausomas ir Lenvardą keldamas visame kul-jkijoje po Gardelio unijos be
(•ain* auditu i*«ityru» MknadtaolH
turingame pasauly. Pradžioje Vytauto neapsieidavo. Dausensacingų bylų. ’
.
ritlSIM'MEKATOH KAINA; Matam* —
P»
(T|sa)
imato rusų priešą ir vakarų lenkų politikai per Jogailą pa giau jis valdė Lenkiją, kaip
Einant kelioms byloms, išrodė, kad LiėM«ių
>».!»•. rnma MeueaUuna —
Flaoan
kultūros platintoją.
. noaiu)
J ta Uuropoj* - Metama |T.M. PuMt Me
veikdavo į Vytautą, vėliau Jogaila. Nenuostabu, kad Len
tuvoje nieko daugiau nebėr, kaip tik ausi- Su panieka mokėdavo kalKopija tie.
Visur
Vytautas
pirmenybę
Vytautas Lietuvoje visiškai
(Tąsa ant 3 pusi.)
neuciradurbtama ir aoreapondeatam* raiti) aegra
kaltiniai, nes visos visuomenės dėmėsis buvo bėti apie priešininkus: “Kroa*, jei oe p ratam* tai padaryti lr aepiiMunčlama tar
duodavęs
lietuviams
ir
katali

nukreiptas nuo visokio kūrybinio darbo ir kuvos karalius” su panieka
• ui palto lenkių.
kams. Kry žiuočiai vėl mato
tteraktenua priima — nuo 11:** Ud 11:M aai
atkreiptas į teismo duris. Kauno “Vienybe” vadindavo Jogailą, kai ant jo
tadiebprkdavo, gudus vadindavo Vytaute realų politiką, kurs
dėl to tokią pastabą daro:
rikeibunu karnos prisiunčiamos parelkalarua
laikėsi savo valstybės paliktų
iltiniai
L-ančiai dienai priimami flį Q
“Čia negalima praleisti pro šalį tas ne-Į jpngnnnh’ , kryžiuočiams drą
nuo Mindaugo tradicijų. Ki
gražus ir nedoras visuomenės susidomėjimas, -riai įėzR&vo. jūs ateiviai i*
vaL po piet
toks kelias būtų pražūdęs Lie- (
kuris lydi kiekvieną bylą. Daug yra žmonių, sve^nios žemės , aiba žadetavą. Šių dienų norų ir pažiū
kurie,
kaip.
tos
pajuokiamos
kūmutės,
samidavo
juos
išstumti
jūron
ir
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jūsų gimi
‘DRAUGAS*
rų negalime primesti Vytau-1
sauja
kiekviena
byla,
su
pletkų
maišeliais
bėP
r
i
Įtikinti
,
arba
vokiečių
de

nes Lietuvoje prieš Kalėdas siųskit per mūsų įstaigą.
LITHUANIAN DAILY KKIEND
tui. Jis savo amžiuje daugiau
■ iV
■ , '• ■ f - 1 >
gioja
pakiemiais.
Iš
šalies
žiūrint,
rodosi,
kad
801
rodavę
.
kol
bus
gygy

Pubjlaked Daily, Kznept Sunday.
Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
>
'it
«
•
vas, jam Vytautas nebus drau vyravo, kaip kad jo kritikai
nUBSCRIPTIONS One T tar -4 *«.**. 81a Montnjie
gyvenime
nemato
nieko
gražesnio,
skanes-.
dabaivyrautų
ar
daugiau
ga

t>.(*. Three Menti* — SS.*A Ona Month — tie
-M
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.
nio ir malonesnio, kaip tik išpūsti kalbas, £as * Kai kryžiuočiai primjkiuyope — One Tear —
8tx Monttta — |*.*»
lėtų
padaryti.
Lietuvos
padė

■opy — .tlo
kalnus ant kito versli, taukšti ir apkalbėti.
*ialu R°inos ciesoriaus gaiyŽinokite, kad suteikiame teisingas informacijas aV advertising in "DRAUGAIS** brlngs best resulta
tis, įsigalėjus kryžiuočiams,
pie atitraukimą giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.
Adve<t|slnc rates on appUeatton.
Dažnai neatsilieka ir mūsų laikraieiai, kn- bę, Vytautas šiurkščiai atsa buvo labai sunki, juo labiau
.UGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago t pems, rodos, ne tik nedera užsiimti panašiais kė: “aš nieko nesibijau, nes
Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
suniki, kad rytuose buvo rusų
tauškalais, bet dar gi, vedami savo pasirink manęs niekas nenugalės”.
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
ir totorių stačiai jūra.
TT*
tųjų gražių obalsių, turėtų saugoti visuomenę Keleiviams, svečiams ir pir Lenkai mėgsta didžiuotis,
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą
į.'uo tų pragaištingų nuodų.
kliams Vytautas buvo labai kad jų. unija padėjusi Lietuir iš Lietuvos.
Išėję į laisvąjį gyvenimą, turėtumėm geia». Su piikiiai> siisiiašinė- vaį nugaj^tį kryžiuočius, bet
branginti kiekvieną minutę. Mums reikia pa davo ir mokėdavo juos pa
Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir
lietuviai mokėdavo ir vieni
MIRĖ DIDELIS MOKSLININKAS —
sivyti tautas, seniai laisvėj gyvenančias, daug traukti. Savo pavaldinių gerokitokius
biznius
seniau kryžiuočius nuveikti.
VIENUOLIS.
nuveikusias ir toli nuėjusias įvairiose šalies ve labai rūpinosi. Jam buvo Užtat Lenkijai tai toks Žalgi
Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
vr v- . :
..į, ,.
,
gerdvės ir kultūros srityse — mums reikia brangūs kariai, bet ir kitų gy- rio (Grunvaldo) mūšis nie
Vasingtone mirė didelis mokslininkas
. ,.. . ,. ... ,. , , . , . , .
.
,
.
.
♦. . , „ . . -ir?,
---- ventojų
, .
_
- dirbti ...
ir dirbti. Ir todėl kiekviena „minutė
tu- gerovę rūpinosi.
REGISTRUOTAS NOTORAS
kuomet be Lietuvos nesisapkunigas Pranciskuš A. Tondort, jėzuitas. Ve-.d .
.
...
* .T .
.
-įbut branginama ir vėjais neleidžiama. Jei
Katalikų bažnyčias gausiai navo. Lenkijk, tik su Lietu
lionts buvo seisnioliginės observatorijos dl-, ? ,
,
.
,
’ °
t y tą tuščioms kalboms sugaištamą laiką pasapdovanodavo ir mėgdavo iš- va susidėjusi, išaugo ir sustip
rektonum Georgetotvn universitete. Mirė su- , . , .
, , .
. . ,
_ . ,
į
,
.
. .
. .
. lortumeni darbui, jei daugiau rupintiunės
laukęs 59 metžį. Netikėta ir staigi mirtis pa- •M-'r
.
... ’ * . , ° v,
.r 7
{kilmingas pamaldas. Tris kar- rėjo. Jeigu Vytautas su len
,durr
,
,7
.
.
^tarpusavio
sutikimu
ir
krašto
vienybe
—
1
tus buvo vedęs. Giminaičiams kais darydavo unijas, tai jos
darė didelį nurkoitnn
nuostolį * w«r»b-cli.TimL-iT
niokslininkų -nuuuiilim
pasauliui, r
G. K _
...
. .
. 1V
3327 So. Halsted St.
Chicago, Illinois
.
nustebtinnem savo pasisekimais ir AuksiseiaubuVo aštrus patriarkas. Net jam turėdavo reikšmės. Mes
nes kun. londori buvo žinomas visam pašau
siojo kiekviename žingsnyje būtumėm laimi
Telefonas Yards 4669
pats Jogaila tuose klausimuo to neginčysime. Bet iš tų uliui, kaipo vienas žymiausių astronomų —
nami”.
se jo klausydavo. Popiežius niją Vytautas nedarydavo
seisinologistų.
. , .
Laisvamanių spauda iš visų tų bylų sau
Velionis buvo gimęs 1879 m. Bostone. Ji- biznį daro. Iš jų daro dideles sensacijas, jas Martynas V per Vytautą pa amžinų testamentų ir kokios1
'
-X*
sai buvo uolus fizikos, patologijos ir biolo skelbia laikraščiuose ir net atskiras knygutes veikdavo į Jogailą. Kryžiuo tai būtenybės, tai puikiai ro
gijos studentas. Jisai buvo vedėju Georgtoun leidžiu, kad patenkinus savo skaitytojų smal čiai apie Vytautą išplatino Eu do jo sumanymas priimti ne
ropoję daug piktų ir melagin lenkų, tik Zigmanto karaliaus
universiteto fiziologijos departamento medici sumą ir, žinoma, pasipinigavus.
gų žinių. Kiti vėL jį lygjnda- karūną Lietuvai, Tik mirtis
nos fakultete. Iš savo pasirinkto mokslo sri
vo su Aleksandru Makedonie neleido jam to sumanymo įvyk
ties yra parašęs daug- knygų. Buvo nariu mo
KONGRESUI SUSIRINKUS,
čiu, krikščionių vadu ir apaš-ldinti ir per tai Lietuva nemakslininkų sąjungos, d 1927 metais išrinktas
T
• -.t , r , . i
• • . ’ tolu tituluodavo. Per jo laido- ža nukentėjo. Kaipo krikščiotaip vadinamos Kojai Astronomical draugijos
Jungtanj VaUtybų kongresą 8„«™ko
pauMkKliBin>ali iSsitar6, nį, vaUos Eur>po8 „tuoae
nariu Londone.
,
regulu,rel savo sesųa,.
.
,
Vytautas sau lygaus neturėjo.
— Velionies mokslininko
i-specialybė
Kongreso Aenotvarkėje pirmoje vietoje )io
ginamas ” Jo didybė dar labiau auga,
buvo tyrinėjimas žemės drebėjimų. Šioj sri yra įrašyti du labai dideli klausimai — tarigadynės karaliai nega- kad jis Lietuvai užtikrino Eu
ty jis ypatingai ir pasižymėjo, palikdamas ne fai ir taksai. Pirmąjį klausim, kongresas ri- Anos
|ėjo lygint;s gu Vvtautn, dėlto ropos vakari) kultūrą ir mū
mirtiną atmintį mokslininkų tarpe.
šo veik per vis, praed, vasar,, bet prie nie- ,is0> |.;Bropo j, ^ve
sų tėvynei padarė tai, ką pran'
Kada 1923 m., rugsėjo 1 d. Japonijoj į- ko negaiėjo prieiti. Valdančioji republilionų Lenku Kuiavn. vvsk«»as
cūzams Karolis Didis. Lietu
vyko baisus žemes drebėjimas, kun Torndorf partįja savo nusistatymo nepravedė, nes prieš Kropįdlo įSkilminroie karalių
m 4M anų, bmb
cab vmjmv tas* i
• «*SBWfc«iMMrr*oAB «tm
vio vardą Vytautas labai auk
pu-mutmis jj visai teismgai uzrekorilavo, nūs- jį atvįraį įggjo demokratai, susidėję su taip ^toje Vroclave,'esant kąraštai statė ir glaudė prie savo
tatydamas, kad žemės drebėjimas įvyko už
vadinamais radikalais repnblikonais, kurie ,įui ZigTruwltui, išreiškė: ma- rūmų tuos svetimšalius, kurie
Tarnauja Visiems Žmonėms
'6,300 mailių, kur nors apie Tokio, Japonijos kongrese pasižymi savo triukšrnavimais.
Lietuvos
garbę
platino
svetur.
no nuomone, tik Vytautas verBell Syetema yra nuoaavybė 450,000 fiėrininkij ir tai kom
sostinę. Po kelių valandų atėję telegramai iš
panijai dirba dausriau kaip. 400.000 darbininkų ir kartu jie
Ar pavyks šiai kongreso sesijai opų ir tus darytų. Tiek anos gadynės Lenkų istorikai tą jo prisiriši
Japonijos pranešė apie dideles baisenybes, įtarnauja visiems piliečiams.
svarbų tarifų klausimą teigiamai išspręsti,
jįs galėtų, tai tik Vytau- mą prie savo krašto ir lietuvio
Yra tai demokratijos demokratiškas instrumentas. Dideli
. vykstančias Japonijoj iš priežasties žemės
ir maži. turtingi ir mažatttrčiai gali siekti per vielų tinkląsunku dar dabar yra pasakyti. Bet kad dėl jo tas darytų. Tiek anos gadynės vardo aukštinimą peikia, bet
drebėjimo.
DraugingUnui ar bizniui, smagumui ar pelnui, telefonas yra
kongresas turės daug darbo ir naujo trinks- mokslo vyrams, tiek šių dienų už tai kiekvienas šios gady
būtinas moderniškoj civilizacijoj.
A. a. kun. Torndorf visą savo amžių pa
šiais metais Bei: Systema budavdja naujų namų daugiau,
mo, dalykas yra užtikrintas.
į istorikams Vytautas yra nesu-: nės lietuvis jį dar labiau aukš
negu 20 miestų. Praveda tūkstančius mailių naujų vielų, tuk
šventė mokslui. Ir mirė jisai savo mokslo tvsiančius naujų svvitchboardų ir šimtus tūkstančių naujų tele
nnejimo kambaryje, kur ant stalo buvo ats- ,. Si. kongreso 71-moji sesijaa yra labai . svar. graužiamas riešutas. Vieniems tina.
fonų. Tam kompanija iSleis 1920 metais daugiau, kaip 550
11
• x kelios moksliškos
, ,.v,
,
.yžemės
. bi
atrodo ’ kad Vvtantas
milijonų dolerių — pusė to, kas atsėjo Panamos kanalas.
kleistos
knvgos
apie
. ir politiniu atžvilgiu. Mat, 1930
A m. ivvks• lurouo
vviauius norėio
noiejo Tik neišmanėliai mūsų tar
šis programas yra dalinis telefono idealo, kad bile kas, bi'.e
drebėjimą
•
i
ta svarbus kongresmanų ir senatorių rinki- užilnti
Maskvą ir iš ten
kur galėtų kalbėti greit i,r pigiai su bile kuo, bile kur esan
pe
mato
jame
vien
valdovą
ir
nmi, kuriais valdančioji republikonų partija iValdytt TOSOSt lietuvius ir len
čiu. Bell Systdma nestovi vietoj.
savo garliės ieškotoją. Vytau
yra labai ir labai susirūpinusi. Del to, šios I,
„ , .
... *
BYLŲ EPIDEMIJA.
s„jj08 davbai lorės )eTO.n«os į rfaktenm į- 7"“' Tra tal hk ««*>“•“ del tas veikė sulig Dievo Apveiz
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTKM
----------j takos. Kiekvieną nevykusį žygi ojMizicijifi A ytaiito karų su Pskovu ir ite, save mažutėliu Jos įran
One
Policy
One
System « UniverMl Service
Pasiroilo, kad lietuviai labai mėgsta by- mokės išnaudoti.
INovgorodu. Kiti vėl Vytaute kiu skaitė ir dirbo Lietuvai,

DRAUGAS'

linėtis po teismus. Šie metai ypatingai gausūs
teisino bylomis Lietuvoje. Būta daug ir gana

VYTAUTAS DJDISIS.

Dovanos Kalėdoms

DIENOS KLAUSIMAI

PAUL P. BALTUTIS & CO.

, f-

fJUT-;-.;.-J?-

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
$1

*

Arba
Sugebėjimas tapti laimingu.

•Komedija iš prancūzų gyvenimo.
(Tąsa)
palrilti, ir jis kaip pavyzdį 'pažymi poną
Finnin’ą. Pavyzdys ne visai' vykęs, nors
gerus yra ir tas ižmogus, pirmiausia, jo
dabartinė vieta yra nebloga. Bet, be abejo,
jam taip pat reikia geresnės vietos, ir
jau ji yra surasta. Aš kaip tik norėjau
Jūsų Ekscelencijai rekomenduoti jį mano
įpėdiniu, jei aš btieiau perkeltas j tą
vietą, kurią man Jūsų Malonybė skiriate,
Sakė. kad aš nesu savo. darbui priaugęs.'
Aš pats gerai žinau, kad tūrių vien tik
vidūtinius gabumus. Bet reikia atsiminti,
kad šis skundas labiau liečia mano garbingų geradarį, negu mane patį! Jei aš
savo “amatui” nesu tikęs, tai reikia kaitinti^-pbmĮ ministerį, kuris manim pasiti-

.

ga£2.^L»jf",^g»!'?agjw|>'»■'

-..'ga

NARB. Aš persitikįnau jo nekaltybė.
k< jo ir mano silpnu talentu taip dažnai
L. R. Niekšas! Jis mane patį beveik
buvo patenkintas. Pagaliau, aš, esą, buvau sugraudino.
Jau nebent faktai, svarbūs įrodymai ga
pirmojo niinisterio kalcių dalininkas. Aš
NABB. Na, ką turime į tai atsakyti? lėtų mane kitaip įtikinti.
L. R. Faktai! Įrodymai! Jų tūkstan
jam nekartą liepdavau klausyti teisybės
L. R. Aš? Nieko! Prakeiktas šelmis j
balso. Ne kartą aš jam drąsiai iškalbin mane išmušė iš kalio.
čiai !
N. (šalin su jais!
gai prikaišiodavau, kai mano skundikai,
NARB. Ponas La Roche’ai! Yra kil
L. R. Įrodymų gana — daugybė...
gal būt, dulkėse prieš jį raitėsi.
nu ir pagirtina sugriebti piktadarį ir
Dvidešimts kartų aš norėjau pareikšt drąsiai jį persekioti. Bet liktis prie savo bet — Veltui... aš negaliu įrodyti!.. Tokiam
savo tikrą tarnystę tam negabiam minis- užsispyrusios neteisingos neapykantos ro gudram šelmiui negalima nieko įrodyti.
Pirmiau jis buvo toks vargšas, kaip ir
teį iuį. Bet marie ne kas kita skatino prie do pagedusią širdį.
8EL. Ne, jis neapkenčia manęs! aš. Dabar gi jis gyvena pertekliuj! Aš
to, kaip tiktai viltis būti naudingu tėvynei. Koks malonus užmokesnis širdžiai, jei Ne, visai ne! Mano draugas La Rocbe’as bučiau galėjęs įrodyti, kad jį savo didelę
aš galiu čia ką nors pikta sukliudyti, ten ! turi geriausią širdį! Aš jį pažįstu — bet įtaką pinigais įgavo. Jo visas turtas apie
ką nors gera padaryti! Priešinausi jėgai, jis yra karštaprotis... jis gyvena iš tai kalbėte kalba. Taip, visa tai galėčiau,
! Daug gera aš iš jo iškovojau, nes jis buvo |savo vietos... tas jį pateisina! Jis manė kaip sako, pirštu prikišamai įrodyti, bet
savo- vietos! Ksn truputį su Dievas žino, kad tai yra tiesa. Aš galvą
' įtakingas! Jis krito, o aš jo nelaimei šir- -neteksiąs
a-’.....
: daigiausiai užjaučiau. Jei tai yra prasi- klydęs, aš prisipažįstu... Eikš, eikš! Leisk guldau už tai!
SEL. Tai jau per žemi kaltinimai.
žengimas, tai aš tuo didžiuojuosi ir gi- tavo apkabinti, teesie viskas užmiršta!
L- R. Aš? Jį apkabinti?! Amžinai to ' Jie. neturi teisės mane liesti! Ką aš da• riuosi. Skaudu, labai mun skaudu, mielas
La Rdchelti, kad aš matau tave tarpe iM'bus! Nor* ji» painioja dalyku norėda- bar turiu, tai yra vaisius mano penkioli
»*vo priešį, — kad aš esu priverstas tel- ( mas, nežinau, ar mane patį, ur Jūsų Ek- kos metų darbštumo. Visa tai aš įsigijau
sintis prieš tą 'žmogų, kurį aš gerbhi ir ' seelencįją apgauti. Žodžiu, aš jį skun- karčiu prakaitu ir bemiegėms naktimis.
myliu. Bet eikš! Susitaikinkiva, vėl būk ’ džiu. okios taikos nebus tarp mūsų, kol Šis mano turtas maitina muno neturtingų
mano draugus, ir viskas tebūnie UžmirS- aš nenuplėštu maskos nuo jo veido, kol šeimynų, užlaiko menką mano motiną!
aš jo neparodysiu pilnoj šviesoje!
I
L. R. Melas! Melas! Nors ūš, žinoma,
ta! '
(
'

įrodyt! Bet pameluota! Begė
diškai pameluota!
X. Susivaidykite!
SEL. Mano Dieve! Ką aš girdžiu.’
Mano draugas La Rocbe’as taip skaudžiai
mane užgauna! Kokia beprotystė tave ap
ėmė? Nežinau, ar man juoktis ar pykti
del šito pašėlimo. Bet juoktis iš draugo,
kuris laiko save tarp labai įžeistu?! Ne,
lo aš negaliu! Tai labai nerimta! Savo
seną draugą tuip paniekinti! Susiprask,
mielas La Roche’ai! Ir jau nors nepyk
taip baisiai ant manęs užsispyręs, kad
aš tau blogą vietą pasiūliau.
N. Tiesų pasakius, jionas Iju Rocbe’ai, šis atkaklumas man neduoda geros nuo
monės apie jus. Ar jau ir aš turiu jus pra
šyli, kad būtumėt teisingi savo drau
gams?! Iš tikrd! Labai man gaila vargšo
polio Selieour’o!

čia negaliu

(Bus daugiau)

Trečiadienis, (Irnod. 4, 1029

■
VYTAUTAS DIDYSIS

TEISIŲ SKYRIUS.

(Tųsa nuo 2 pusi).

Rašo Juozas J. Grisius
Daugumu
Pagal ši įstatymų, kurie
įmonių kurie
yra atvykę į J. A. Valstybes
čionai gyve
pirm birž. 3, 1921 m., išpildo
na, nori įsi
tam tikrų aplikacijų, ir pa
gyti piliety
siunčia sykiu $20.00 i Imigra
bės popieras,
cijos Departamentų. Tada Imigracijos Departamentas da
bet negali jų
ro tyrinėjimų. Be to aplikangauti dėl ne
jtas turi pristatyti du (2) liusuradimo jįdytoju, katrie pažino aplikanvažiavimo
a«iv. j. .i. dilus '
,luo atvažiavimo.
paliudijimo. 4ti31 8. Aahland A v. 1
,
v
„ ,
.
| chicago m.
į Kaita Departamentas uzKactangi delĮ^ Bou^vard 2800įtvirtina ir išduoda registramSios priežasties tūkstančiai nau kortl,ll% ta(,a .
(,a
galėjo įgyti pilietybės, tai
Kongresas, matydamas apsun

apUkacija
pinetyMs
įurie
pir

kininų, užtvirtino :staty.n«, ,„as p,)pipras (,viejlJ (2) ]n(.
kovo 2, 1929, kuris pradėta Ln SPnunio
vykdint nuo 1 d. liepos, 1929;

------------------- i
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kad tinkamai prisiruošus prie
k ijos didikai buvo prikalbėję
Nekulto Prasidėjimo Panelės
Jogailų atiduoti savo karaliaus
jšvenčiausios šventės ir prie
karūnų Vytautui. Tik Vytau
Domės.
40 valandų atlaidų, kurie pra
tas to nepanorėjo. .Jam buvo
Šių
savaitę,
ketvirtadienio,
sidės sekmadienyje, gruodžio
brangi ne Lenkijos, bet Lietu
penktadienio
ir
šeštadienio
va
S
d. per sumų.'
vos karūna. Kaipo Lietuvos
(karais 7:30, šv. Antano bažĮ šias rekolekcijas ypač
vali lovas jis nenusilenkdavo I
prieš niekų, ar tai buvo po nyčioje bus rekolekcijos — kviečiamos visos mūsų , para
piežius, ar Komos ciesorius. misijos, kurias duos gerb. ku pijos mergaitės ir motinėlės.
Narės Nekalto Prasidėjimo
Gal dėlto jo galvos nepuošė nigas Pijus Karalius.
yrių Panelės Švenčiausios, dr-jos
karalių karūna. Jis buvo rea Tikslas rekolekcijų
speeialio domesio turėtų krei
lus politikas ir karūnos ne
troško, kol to nereikalavo Lie- ti. Dabar iš amžių nelaimės pti į šias rekolekcijas.
Turiu vilties, kad visos šios
tuvos garbė.
prisikėlusi Lietuva, minėdama
parapijos mergaitės skaitlin
Vytauto ilgas 82 metų gyve 500 metų Vytauto Didžiojo gai lankysis Į minėtas rekolek
nimas, nesuskaitomi karai, di jubiliejų, pagerbia savo didvy
jei jas. Jose turėsite geros prodeli rūpesčiai ir darbai užtik rį, kad jo takais eidami, gy •gos daug reikalingų pamokirino Lietuvai gerovę ir laimę. ventume ir dirbtume savo tė jnimų sužinoti, link jusų drau
Už tai, kas jau atsitiko daug vynei Lietuvai.
gijos globėjos Panelės Šven
vėliau po jo galvos, žinoma,
P. Vieštautas.
čiausios Nekalto Prasid.
“V. V.”
Vytauto niekas negali kaltinDvasios Vadas.

Mirė veikėjas Jonas Čiurlio
nis.

Amžinų atilsį Jonas Čiurlio
Mūs mieste, ypač taip rič- nis, kolei buvo nevedęs, daug
mondiečių mirė kiekvienam darbavos visuomenės labui,
Žinomas veikėjas, Jonas Čiur iyputingai draugijose, kaipo
lionis, 24 d. lapkr., palikda ! sekretorius. Bet ir apsivedęs,
mas našlaičiais pačių ir ket I kiek laikas leido, ‘darbavos.
vertų smulkių vaikučių. Ve : Buvo ištikimas narys Katalilionis buvo da jaunas,, turėjo i kų Bažnyčios ir karštas lietu*
(Tųsa 4-tam pusi.)

viršum 38 metus. Lapkričio
' '
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NAUJI VICTOR RADIO
10 tūbų, nesulyginamai gražaus balso; vie
nas Radio atskirai, if ftadio-Victrola
Kombinaciją
MODEL
MODEL
MODEL
MODEL

339:

ft

27 d. gražiomis bažnytinėmis
apeigomis palaidotas šv. Gra
bo kapinėse.

R. 32 — Kaina .....................
$178.00 su
R. 52 — Kaina .......................................... $238.00 su
RE. 45 — Kaina...................
$298.00 su
9-1S — Radiola Superhentrodino ir Eleetrola, kaina

tūboms
tūboms
tūboms
$625.00

Šiandien Lietuviu
VALAND
Is KYW - HERALD - EX AMINER - Radio Stoties'
Milijonai žmonių klausysis musų tautiškų dainy, muzikos. Užsistatyk ir Tamsta LYGIAI 9 vai. vakare
galingąją KYW stotį (293.6 metrų a-ba 1020 kilocykles), o išgirsi gražių dalykų: solo, duetu, L. Vvčiu —
“Dainos” chorą.

Tikri faktai Radio Tono Gerumo. Išgirskite
šį nepaprastai gerą radio DABAR
Rekordai
’ »•, -Victor
rr •
.i \ «
••

? •. T .
V-14017-A

’•.'•<« 4’v'i ’ u

- Į•
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Aš užgimiau prnSeiokėliu, .......... J. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motušė tris dukreles ........ .T. ŽILEVIČIAUS
PETRAS PETRAITIS, Baritonas

Pirmyn į Kovą ............. ................................ A. ALEKSIS
Motulė mano ................................................... ST. ŠIMKUS
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučinnas, Dir.

V-14016-B

V-14015-A

Chicagos knrčinmoj........... J. ŽURONAS, J. KEMĖŠIS
Vienas Artistas .................... .. .......... J. ŽURONAS

Sakė mane šiokia ............................. J. TALLAT KELPŠA
Molio uzbonas .................... ....................... VANAGAITIS
Ne už šiaučians »........................................... ŠIMKAUS
VIKTORIJA VOLTERAITĖ, ZOSĖ KRASAUSKIENĖ

V-14009

S

l

4
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V-14019

Malda j Mariją.............................................. C. SASNAUSKO
Marijos giesmė ...................... v............ C. SASNAUSKO
Šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šaučiunas1 Dir.

16-80752-A

L. Vyčių — “Dainos” choras, muz. A. Pociui vadovaujant, šįvakarų. per radio dainuos keletu gražių liaudies kinelių. (Šio cho
ro gražus koncertas įvyks groodl/jio 8 d., Dievo Apveizdos par. salėj). .
, , . .. , . : •
,

f

Šį vakarą proramą tikrai įvairi. Žinomas dainininkas M. X. MEDONIS dainuos solo; p. J. BALSIS ir A.
BENAITIS duetą; L. Vyčių - “DAINOS” choras, komp. A. Pociui vadovaujant.
\

Šiuos Koncertas Per Radio Iš KYW Stoties Rengia

Hm iii* i tu---------—
Bendradarbiaujant
Kaip
Tamstai Šie Koncertai Patinka? Rašykite Savo Patemijimus
“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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Rūtų Polka ir daina Jaunystės Nelaimės
MAHANOJAUS LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14011-A

Kalnų Polka ir Katarinos Polka
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14018-A

Onytė, Polka ................................. VELIČKA TR MALI
Caspian Polka ..................................... MAKI TRIJETA8

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

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK,

Ine.

3417*21 So. Halsted St.
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LETUVIAI AMERIKOJE

CHICAGOJE

PHILADELPHIA, PA.

WEST SIDE NAUJIENOS.

"MOTERIMS

NEI4SIME

LUOŠI”.

D ft A U G A S

^Trečiadienis, Gruod. 4, 1()29

linui linksmai praleisti laikas
ir be dabartinių, tiktai aistrų
sukeliančiųjų šokių. Tegul tik
tai Vyčiai dažniau panašius
dalykus atvaizduoja, nesigai
lėdami savo vargo ir lėšų, o
esu tikras, jog netrukus mū
sų parapijinės svetainės bus
reikalingos praplatinti. Geras
noras, kilnios pastangos (gi
ja Dievo palaimos, o kas su
Juomi ir Jojo globoje, tas ra
sit, ne ūmai, bet tikrai iškils
aukštyn!
Taigi, Vyčiai! nenusiminki-

te! Per skausmus į gybę! Be
vargo nėra ketvergo!
Snaudalis.

North Side. — Gruodžio 1
d. parapijinėje salėje Vyčių
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
(T<sa nuo 3 pusi.)
5
kuopa
suvaidino
labai
pui

X Aušros Vartų parapijos
BARGENUS
vis tėvynainis; mielaširdin- metinė apyskaita ruošiama iš kių komedijų: “Moterims negas, nes kiek galėjo, kiekvie leisti knygos pavidale, įde išsimeluosi”. .
PILNAS EGZAMINAS
nam, reikale, pagelbėjo.
dant įvairių pasigarsinimų ir Porų valandų tęsėsi komedi
15.00 TIKTAI $5.00
Kauniškis.
žinių iš vietinio parapijos gy ja, tačiau laikas praslinko,, lig
SPECIALISTAS
jo ir nebūta — taip žavėjanT*igi nenusiminkit, bet eikit
venimo.
pu
tikrą specialistą, ne pu koki
Dėka Antano Dziko, varg.
X Vargonininkas Juozapas čiai lošė artistai — mėgėjai,
nepatyrėlį. Tikru specialistas, ar
pasidarbavimui, Šv. Jurgio pa
ba profesorius, neklaus jūsų ku
Brazaitis dabar lanko Westsi- kad negėda ir smaliugei pub
jums kenkia, ar kur skauda, bet
rapijos svetainėje lapkr. 24 d.
pasakys pats. po pilno lšegzamldėje gyvenančius biznierius ir likai pasirodyti!
navimo. Jus sutaupysit laiką lr
buvo sulošta graži ir juokin profesionalus, kad jų pasigarTurinys labai gyvas: uoš
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
ga komedija “Karolio Teta”. sinimus surinkti ir parapijos vis su žentu gauna pakvieti
negalėjo pagelbėt jums delto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suJą lošė “Rūtos” choro na apyskaitoje atspausdinti.
radymul žmogaus kenksmingumų.
mą aplankyti artistę — pir
Mano Radio — Scope — Raggl.
184
Ligoninės
riai. Ve jų vardai: J. PečiukeX-Ray Roentgeno Aparatu lr vi
X Ryt Vyčių 24 kp. susi masis atsitiktiųai, antrasis iš
siškas bakterlologlškas egzamina
vičius, S. Šimanskio tė, M. Ja
rinkimas 8 vai. vakare Auš tikrųjų. Uošvė su dukterimi
vimas kraujo atidengs man jūsų
ir
Institucijos
nuškevičiūtė, L. Joneikiūtė,
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
pradeda
įtarti
savuosius
vy

ros Vartų svetainėje.
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
O. Gryčiutė, D. Pabalis, O.
vartoja
rus
neištikimybėje;
seka
įsi

lr gyvumas sugryš jums taip kaip
X Šiandien vakare “Drau
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Lukoševičiūtė, A. Jakelis, M.
karščiavusius vyrelius, kurie
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
go
’
’
ofisas
bus
atdaras
lig
pu

Blaževičius, J. Alekna (tai bu
kraujo, nervų, širdies, reumatleatsiranda
kebloje
padėtyje,
be
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
siau
10
valandos
vakaro,
kad
vo žvaigždė tarpe lošėjų...) ir
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
įteisindami
ir
beišsimeluoda
kią
užslsenėjuslą.
{atkerėjusią,
V. Angrabas. Vaidinimas žmo norintieji galėtų užeiti ir per mi, kol, pagaliau, viskas neiš
chronišką ligą. kuri nepasidavė
radio
koncerto
pasiklausyti.
net gabiam šeimynos gydytojui,
nėms labai patiko, nes lošėjai
eina aikštėn ir gudri uošvė Gydytis Kosulį ir Slogas
neatldėlloklt neatėlę pu mane.
Dainuos
“
Dainos
”
choras.
vaidino tikrai natūraliai.
baigia komedijų žodžiais: ’ Father John’s vaistas vra daDR. J. E. ZAREMBA
r
.
.
.
Prieš ir lošimo protarpiais j
SPECIALISTAS
Taigi žinokite, vyreliai, jog bar vartojamas 184 ligoninėse
Inėjlmas Rūmas lšlt
Garbė
“
Rūtos
”
chorui
ir
grojo orkestra. Po lošimo varg.
moterims neišsimeluosite ’ ’.
ir institucijose nuo krašto iki »• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Dziko vedamas “Rūtos” cho {gerb. Dzikui už surengimų taip
Šita komedija, be juokingų krašto Suv. Valstijose ir Ka Ofieo Valandos:
Nuo lt ryto Iki
ras puikiai sudainavo keturias gražaus vakaro!
vaizdų, turi savyje dar gilių nadoj. Jo gerumo Įrodymas I po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
Nedėliomis nuo 1* ryto Iki 1
I
Aras.
daineles.
po pietų.
minti, būtent: jog melu neišsi yra — 75 metų pasisekimas.
suksi: tiesa visados išeina
aikštėn; taigi neužsimoka ap
WATCHES
gaulioti, kaip tai, ypač dabar (0 JEWELRY-----tiniais laikais, yra pratę dary III
z
ti vedusieji vyrukai.
Visi artistai išpildė savo u
JE\VELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti
roles labai gyvai, natūraliai, Ilaikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
— regimai gerai supratę sa < giiitarihiai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
vo roles. Ypač buvo typiška $
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
Radfo’s Ricbest Voice”
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram.
uošvė, senas liokajus, žydas.
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
Labai gyvai nudavė susikvaiplačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip
linimų ir uošvis su žentu —
Stewart-Warner, Crosley, Grėbė, Zenitli ir kitų.
taip ir jauti iš jųjų mostaga
MUZIKA
Kimball pianai, smuikai, armonikos,
vimų ir šaipų, jog jųjų min
pučiamos Saxogrieškos, gramat'onai ir
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiem ir vaitys žaibo greitumu ieško bū
kam.
do išsisukti, o širdis plaka
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir
didžiausiųja baile prieš neiš
dainavimui solistam bei choram. G raina 2 Metų Patarnavimas
vengiamųjų katastrofų.
fonam
rekordai
ir pianam rolės lietuvių ir kitom
Dykai
kalbom.
Publikos buvo ne perdaug,
Kviečiame jus ateiti ir
Visos čia išvardintos ir neišvardintos
o ypač trūko jaunimo. Čia,
patirti didžiausių smagu
prekės
(tavorai)
pilnai gvarantuoti kokybėj (quaman ding, ne mažai kalti ir
mų kokį tik radio gali
lity). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
suteikti. Savo akimis pa tėvai, kad jie neparagina sa
TAISAU
ir pertvarkau čia išvardintus ir tam
matę naujo Sparton dž
vo vaikų lankyti lietuviškus,
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
iaugsitės ir stebėsitės.
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema,
savus teatrus, o leidžia jiems
Tad ateikite pas mus.
dailias užtikrintas gerume ir pažymėtam laike.
Išgirskite Sparton, ku bastytis po svetinius, rodan
EXTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
lio besiklausydami jau čius įvairius šlamštus.
kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir
sitės, kad jūsų linksmin
amžiaus
asmenims.
Pasirinkimas didelis ir įvairus
Vyčių kuopos pirmininkas
tojai yra gyvi žmonės ir
kainoje
ir
kokybėje.
Plrkis Sparton Iš įgalioto pardavė- jšl’Otlys lyg jus JUOS lliabuvo pasiskundęs ir-gi šiuo
Perkantiems iš kitų miestų pristatau
jo. Radios tik SU serijiniais nume. f .
'Rutinai nauimnink
riais yra tikri. Kas atsineš šj skel- l<, .■ r’ULllml paSHUpink
žvilgsniu, ir savo kalboje bu
skubiai
ir
saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.
bimą, tas gaus $5.00 nuolaidą.
išgirsti.
vo išreiškęs lyg, nusiminimų.
Tačiau, man regis, nėra ko nu-#
siminti; juo daugiau sunkūs O
LIETUVIAI RADIO EKSPERTAI
R. ANDRELIUNAS, Savininkas
pirmieji žingsniai, juo smar
5)
Atdara ir nedėliomis
kesnė pažanga toliau. Pamažu
2650 West 63rd Str.
Chicago, III.
3856 ARCHER AVENUE
ir mūsų tėvai, ir mūsų jauni- Į 3
Telefonas Lalayette 6195
mas pradės susiprasti, jog ga-1
MUSIC ------------------- RADIO

Išgirskite “Draugo” Rartia Payrama

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

R. ANDRELIUNAS

SU NAUJU

VANAGAITIS

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRA
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
1613SF Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELIUNIUTĖ lr F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.
16139F Oi. Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu •
KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš
MUSŲ PILNO KATALOGO
F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
10” 75c.
1G136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
‘ .
16129F Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRA
Fr. Yotko. Leader
16135F Šokikų Polka
Naujų Metų Polka
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
V” $1.25
61002F Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
i
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
į
K. MENKEL1UNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės
j
“Valia Valužė”
RAI.PH V. JUŠKA, Ik. ri Urnas
u
Su Orkestros akompan.
1G134F Kai Aš Buvau Jaunąs
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Karišką Polką
v
16131F Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
J
ANTANAS VANAG.UTIS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus KrlauČiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados
Pas Draugą Julių
,
1608GF Vanagienė Polka
' \
Lietuviškas Džiazas
į
t
1C078F Mergutę Prigavo
Eina Pati į Karčiafną
j
f
j
16071F Karvutė
Jj
Doleris
t
,
18072F Sharkey Daina
,
’! V
Munšalnukas
,
• ’
i
\
16073F Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
\
T
j
16030F Margarita (A. Vanagaitis)
(
Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRA
16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
|
16119F Kalvarijos Polka
Raudoną Kepuraitė Mazurką
t
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
\
«

MAROUETTE JEIIELRY

GENERAL RADIO STORE

2

WAITCHES BROLIU RAŠTINĖJE
Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbystės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norą.
Elektros flkčieriai Atliekame

visokį elektros darbą.

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.
‘ *J A
<
' "■
•
/

|

Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos aialraudų (in
surance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dcl
atsiėmimo, valdymo, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.’
Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai,
testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami ‘Money Orders”.
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenkiją per paštų ir per telegramų.
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgečių; imrduodami pirmi morgečiai;
perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su
dėti pinigai atneša gražų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausius.

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP

Waitch«s Bros. Corp.

G. NAVADOMSKIS, Savininkas

52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Avė. Tel. Pulk 5950

•

2215 West 22nd St.

Tel. Canal 2591

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

Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekmadiepiais ir šventai Beniais uždaryta.

BABRAVIČIUS

>

Ine.

Chicago, III.

A /
Trečiadlenia,

O R

Gruod. 4, 1929
■v

CHICAGOJE

vičiui su Kazimiera Strums- se radio, ten kas trečiadienį Maniuette Park lietuvių pakaitė priimant Moterystės Sa- sueina daug žmonių klausyti lapijos vakarienė.
krainentą, buvo didelės, jspu-1°Draugo” ir Peoples FurniX Jonas Nakvosas, westsidingos ir gražios ceremonijos, ture Co. radio programų. Y- dietis, kurį einant į dalbų su
Sakramentų teikė kleb. kun. pač daug jaunimo klausosi.
trenkė mašina, jau sveiksta.
X Lapkr. 24 d., buvo va
A. Skripkus usistoje kun. A.
l)exnio ir kun. A. Linkus. Gie karas, surengtas sugrįžusiam
dojo visas šv. Cecilijos cho iš Lietuvos kun. Briškai pa
ras, solo p-lė S. Jurgaitė, due gerbti. Daug žmonių atsilankė
Priešmetinis A. L. R. K. Fe
tus brolis ir sesuo Kušleikai. ir programa bnvo graži. Kun. deracijos Chicagos Apskričio
Bažnyčia buvo elektra apšvie Vaitukaitis buvo vakaro ve susirinkimas Įvyks gruodžio
sta; muzika ir giesmės ‘ gar dėju.
(Dec.) 5 d., ketverge,
8 vai.
4
X Gal kas nežino, kad Brig vakare, Aušros Vartų
sios. Mat, Kazimiera buvo šv.
par. įuo
Cecilijos clioro narė ir pri hton Parke randasi didžiau kykloje.
klausė prie Nek. Pras. Pan. sios “Hardware” ir “Paint
Šv. mergaičių sodalicijos. Pri Store” pas Jonų Deringų,
ėmus Moterystės Sakramen 4414 So. fiockivell St. Visur
tų, p-lei S. Jurgaitei giedant pristatoma viskas, kas tik čia
“Avė Maria”, jaunoji didelį perkama.
gėlių bukietų nunešė ir paau X Antanas Petkus, 4424 So.
kojo aut Pan. Šv. altoriaus. Koekwell St., jaunausias BriĮspūdis buvo gražius. Visiems gliton Park graborius, jau pa
patiko toks jaunosios pasiel sižymėjo savo profesijoj tarp
svetimtaučių ir lietuvių. Jis
gimas.
Tegul Dievas laimina juodu yra narys Vyčių 36 kuopos.
X Panelė Ona Rastutis “iš
Moterystės luome.
visa sopa?
Per visą dieną sunkiai dirbai, visą
X Lapkr. 27 d. vakare Bar Indiana Harbor, Ind., nuo Pasopa bet vistiek ant rytojaus vėl
borai Abromaitei, einant i:- dėkonės Dienos iki nedėlios
turėsi stoti pria darbo. . . . Išsimaudyk karstame vandenyje, užtrink
darbo užvažiavo automobilius vakaro viešėjo pas ponių Ba
Sloan's, ir atsigulk. Sloan’s sveikas
ir sunkiai sužeidė. Dabar ji ranauskienę. Ji sako, kad
karštis įkaitins tave kaip saulės
šviesa. Atsikėlęs jausi sveikiau.
Brighton
Park
žmonės
malo
pavojingai serga. Gyvena •—
nus ir draugiški.
4521 So. Honore St.
X Artinanties Kalėdoms,
Vyčių 36 kuopos narys R.
vi
OKAI AI
Andrelįūnas, 2630 W. 63 St., L i n i m e n t
prigabeno daug vėliausios ma
dos auksinių ir sidabrinių
ADVOKATAS
daiktų, radio, pianų, rolių ir
11 So. La Šalie St.. Room 1701
Tel. Randolift 0331-0332 Vai. 9-6 rekordų; laikrodžių ir muzi
Vakarais
' -***■ * * •'
kos ’ito^trumentų. Visi norin
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562
tieji gerų dovanų artimiems,
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
lai nuvažiuoja.
Pėtnyčios
PRANEŠIMAI.

Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

žINIĮt-žtNELĖS

JOHN KUCHINSKAS

DR. T. DUNDULIS

Armitage

DR. V. S. NARYAUGKAS

2822

DR. W. F. KALISZ

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2435 West 69 Street

1145 MILtVAUKEE AVENUE
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 2-8 po
piet: Utarn. ir 8ubat. Nuo 2-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel.

Canal

9

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

4910 So. Michigan Avenue (
Tel. Kenwood 5107

DR. H. BARTON

Gydo staigias ir chroniškas ligos
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Uel. Ldfa^fetth $315

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Re*. 8201 S. WALLACE 8TREET

DR. K. NURKAITIS
Nuo

DR. G. SERNER

Ofisas:

9 iš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

3265 S. Halsted Street

2536-40 West 63rd Stree

Telephone Lafayette 3171

Telėphone Hemiock 8100

Gydytojas ir Chirurgas
•

DR. G. Z. VEZELIS

1821 SOUTH HALSTBD ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava
Valandos. 11 ryto Iki
po pietų
6 iki 8:89 vakare

I

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 19—lt nuo 9—4 po
pietų: 7—9:99 vakara
Nedėliomis 19 iki 19
TELEFONAS MIDVVAY 2889

Tel.

Boulevard

1401

Gydytojas,

Chirurgas

ir

Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos:

Nuo 2 — 4
7—9 vakare

p. p.

kioePevaaikėučtom3 fttkrelpiama moky- Tel. Lafayette 5820
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1-2 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 43C5
Boulevard 7589
Re*.

Hemiock

>*rltaikyme akinių dei

visokių aklų

OPTOMETRISTAS

Vai.: Nuo 9 ryto Iki

Phone

Cicero

8 vakare

721

DR. HELEN M. WISNOW

v.
(S

%

3/

OR. HERZMAN
IS

i

LIETUVE DENTISTfc
X-Kay
2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M.
Trečladlena pagal nutarimą

susuos

Gerai lietuviam* žinoma* per 28
metus kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo
7691 gaavyrų,
jausius
elektros

25 METU PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
JOHN SMETANA, 0. IT. 4712
So. Ashland Avenue

1801 South Ashland Avenne

4177-83 Archer Avė.

t** i ■BHrd’. I ZALATORIS

DR. A. J. GUSSEN ' DR. V. A. ŠIMKUS

Ekspertą* tyrimo aktų Ir pritaikymo
akinių

ADVOKATAS

Tel. Canal 1267 Rea Prospect 1689

Palengvins akių įtempimą
kuria
esti priežastim galvos skaudėji mn Tel. Brunswick 0624
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis. nulmu cataractua.
Atitaisau trumpą regystą ir tolimą
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
1579
Mihvaukee. Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
1-5,
6-8:30
atsitikimuose.
egzaminavimas daro Valandos; 9-12,
Sekmadieniais
lr
trečiadieniais
mas su elektra, parodančia mažlaupagal sustarimą
įlas klaidas.

JĮC/l RADIOLAS Atwater Kent

F. W, CUERNAUCKAS

4603 S. ASHLAND AVE.
Tel. Blvd. 9459

(Kampas

LIETUVIS AKIŲ

/radios

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

sutartį

Cor. 8o. Leavitt SL TeL Canal <322
' Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 14 7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

2201 WEST 22nd STREET

2-ras Ofisas 4191 Archer avė.

kimball

pagal

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
X — Spinduliai
O fina 2201 West 22nd Street

|

DENTISTAS

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12

ADVOKATAS.

Nedėlioję

DR. S. BIEZIS

DR. G. I. BLOŽIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

IA aplaikysite veiklesni 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:

6798

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak

Tel. Canal 6222

5820

Lkfayette

DR. A. J. JAVOIŠ

LIETUVIS DENTISTAS

SPECIALISTAS

Lafayette

Tel.

Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8;30 v,
Ofisas: 4458 S. CAIJFOK
M
Tel. Lafalette 44
Vai.: 12-3 vai. kasdien

i

Tel.

CHICAGO

Examinuoju akis ir prirenku akinius Office Boulevard 7042

Tel. Victory 6279

AKIU

2130 AVEST 22nd STREET

Nedėliomis
Susitarus

DR. A. J. DIKSELIS

2045 WEST 35th ST.

LIETUVIS

Ir X-RAY

Office: 4459 S. California Avė.

DENTISTAI

OPTEMITRISTAI

DR. A. J.> IIBERTASH
.1

Ofisas ir Laboratorija

i '

DENTISTAS

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6919

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare šventadienio ir ketvirtadienio

lDIOS

lr

8468

Republie

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

OFISAI:

Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. 4—
v. v. Nedėlioj susitarus.

6764

DR. A. RAČKUS

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

Gydytojas

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

J

2133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Resldenclja
6504 S. ARTESIAN AVE.

DR. A. A. ROTH

Phone

Hemiock 2374

DR. J. P. POŠKA

Rezidencijos Tel. Drerel 9191
Lietuvis
OFISAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (au Dr. Laurai 1900 S. HALSTED STREET
čiu — viršuj Belsltio-Rakščių "aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette R'd.
NAMAI:
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Prospect 1930.
4193 ARCHER AVE.
Specialistas Moterišką, Vyrišką
Senas ofisas toj
pačioj
vietoj: I
Vaiką ir visą chronišku ilgų
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo valandos: prieš pietus pagal sutarti
Ofisas 3102 So. Halstei St. Chicago
C iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
.
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Bros2-* vo piet. ofise 6-8 v. v
■ v ■ arti 8lst Street
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
VALANDOS:
1—3
po
piet,
tartį.
7-8
vak.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
lei. Hbmiock 8161
10-12.

Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIU KRAUTUVIŲ

IO

Of. Ir Re*. Tel.

OR. A. L YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL

Geriau Busite Patenkinti,

J. P. WAITCNUS

Vai. nuo 8 iki 9 vai. vųfc

DR. J. J. KOWARSKIS

SPECIALISTAS

JOSEPH J. GRISH

Ofiso Tel. Victory 3687

DR. S. A. BRENZA

Gerume nėra lygaus. Trinerio Kar
taus Vyno piekas lupavaduos, kuo
met netarnauja apetitas, viduriuose
sukietėjimas, egrai ir panašus trubeliai ir Trinerio 1930 sieninis kalen
dorius yra tikrai "Pulkus Kalendo
rius.’’ Piešė garsus artistas Alfonsas
Mucha. Jisai išreiškė,
kaip veikia
sveikatai Kalifornijos vynuoges ir įvalrios medtkalės žolės, įeinančios j
Trinerio Kartųjį Vyną. Spalvų švel
numas ir sumanus piešimas yra ste
bėtini. Dy gauk nuo savo aptiąkoriaus arba atsiųsk 10c pašto lėšoms
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland
Avė., Chicago. III.

X Šiandie “Dainos” cho
Telephoae Randolph 6727
ras dainuoja per radio “Dr
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak augo” ir Peoples Furniture
Co. programoj, o ateinančių
Telephone Roosevelt 8020
B Iki 8 ryte Tel. Repub. 86O«
nedėlių Dievo Apveizdos par.
salėj duos liaudies dainų kon
certų ir komedijų': “Vienas iš
mūsų turi apsivesti.”
LIETUVIS ADVOKATAS
X Grižo iš Lietuvos ir šio
2221 West 22nd Street
mis dienomis Chicagon atvyko
Arti Leavitt Street
žinomas judamųjų paveikslų
Telefonas Canal 2552
iš Lietuvos gyvenimo rodyto
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va jas p. Lnkšis. Be kit ko, par
kare. Seredsoais ir Petnyčio- sivežė didelį bagažų Kalėdų
dovanoms dailių vėliausios
mis nuo 9 iki 6.
mados gintarinių karolių, sa
gučių ir t. t.
X Ne visi gal da žino, kad
dailiausių
dovanų brangiems
(Juozas J. Grišius)
asmenims Kalėdų šventėms
ADVOKATAS
galima gauti “Drauge”. Tai
♦631 S. Ashland Avė. (2 lubos
vėliausios mados gintarinių
Telef. Boulevard 1806
grnždaikčių moterims ir vy
RESIDENCIJA:
<515 80. Rockwell Street
rams. Tie graižlaikčiai jau
Telef Republic 0736
įgalima matyti “Draugo” ofi
se, kuris atdaras kiekvienų
vakarų ligi 8 vai. vakaro.
X Adv. J. Hobolio žmona
52 East 107th Street
Zofija susirgo ir Noruegiaii
Kampas Michigan Avė.
American ligoninėj padaryta
Tel. Pullman 6950 ir 6877
operacija. Adv. J. Sobolis tu
Miesto Ofise Pagal Sutari):
ri ofisų West Sidėj 2341. W.
127 N. Dearborn Street
Rooms 928 ir 935
23 PI.
Tel. Franklin 4177
X Ryt vakare gruodžio 5
Telanhor.e Central 6928
d. įvyks A. L. R. K. B’ed. Chi
cagos Apskričio priešmetinis
susirinkimas.
X Šiuo tarpu visose kolo
nijose “Draugo” agentui ren
134 North La8alle Street
ku prenumeratas ir daug už
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
rašo nuujų skaitytojų, kaip
(Ocal Office; 1900 So. Union At*
TeL Rooeevelt 8710
“Draugui” taip ir “Laivui”.

daktarai

Tel. Mldway 6611

DR. R. G. CUPLER

PUIKUS TRINERIO
KALENDORIUS

Dagdzi nnae

5

8

rinkimų skaitlingai atsilanky
Telefonas Boulevard 1839
tų atstovai iš B’ed. skyrių ir i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šiaip katalikiškų draugijų bei
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
organizacijų. Susiripkimas bus
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllale
Ofiso Valandos; 8 iki 12. 1 iki »
labai svarbus, nes bus renka- j
lr Ketvergals vakare
dieną, lr 4:30 iki 9:30 vakare
ma komisijos surengimui Va-'s
■R
4608 S. ASHLAND AVE.
karinių Valstybių konferenci- kiše. tel. Vau Buren 6868
Netoli 46th Street
Cblcago. III.
jos ir minėjimo 500 metų Vy-1
tauto
mirimo
sukaktuvių.
Taip gi, esant paskutiniam šių1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metų susirinkimui, bus ren Saite MOS 1573 Mllvraukee Avė
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Brunsrriok 9624
kama valdyba 1930 metams.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Valandos; nuo 2 iki 7:36 vai. vak.
Tad atstovai nepamirškite kasdien.
Nedėliouus nuo 1 iki 3 vai.
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
skaitlingai atsilankyti į ši _ po pietų.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
svarbų susirinkimų.
b
Tel. Canal 2330
Valdyba.
o£u,° Te). Canal 2118
Valandos: 2-4 po pietą lr 7-9 ▼. ▼.
Namų Tel. Lafayette
Nedelioj pagal susitarimą
1,
)
Ofiso Tel. Victory 6893

A. A. OLIS

(Jotui

X

Pageidautina, kad į šį susi- »e*

SLOAN'S

JOHN B. BORDEN

O O

jgg

Viai nauji ir senį skaitytojai
gaus dovanoms gražų “Drau
go” sieninį kalendorių 1930
metams. Kalendorius bus ga
&ADIO STOTIS BPG.
RADIO ŽŽŽ.
tavas apie 15 d. šio mėnesio.
X Gruodžio 8 d. Gimimo
Brighton Park. — Brighton
Town of Lake. — Lapkr. 27
P.
Šv. parap. svetainėj įvyks
d. C:30 vai. vak. Jonui Cere- Park kur tik randasi namuo-

Red Cherris

I

staigia*
ir chroniška* Umoterų tr vaikų pagal nau
metodu* X-Ray Ir kitokiu*
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų ir
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Re*. 8o. khore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AV®.

tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS

Platt Bldg.. kamp. 18 Bt. 2 aukšta*
Pastebėklt mano Iškabas
valandos nuo 9:20 ryto iki 1:29 vaDFNTISTAM
caro. beredomls nuo 9:99 iki ii V,
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare
ryto. Nedėliomis nėra eklrtų
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dieną.
valandų. Room 8.
4301 ARCHER AVENl E
r»oiM Canal aus

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plas*
VALANDO8:
Nedėl. nuo 10 Iki 19
Nuo 7 Iki 9 vakar*.
Nuo 10 Iki 19 dieną,

NOo 2 Iki 2 po pietų,

1190

dienų.
.__

Trečiadienis, Gruod. 4, 1929

PR AUGĄ S

g

GRABOR1A1:

S. D. LACKAWIGZ
-W'

RooEevelt 2515
Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chicago, Iii,

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

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
Fairfield

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

J. F. BADŽIUS
LIET.

1650 West 46th Street
Kampai 44tn ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiBkal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero T794

PIGIAUSIAS

Gerb. “Draugo” Red.:
Praeitų trečiadienį “Draugo” ir Peoples Furniture Co.
radio programas buvo labai
įvairius ir pilnas gyvumo. Pas'
mus kas trečiadienį susirenka
gan didelis būrys jaunimo ir

I. J. ZOLP

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4447

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

I.iptuvis Graborius
ratarnauja laidotu
vės© kuopigiausia. Rei
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu imsi
te užganėdinti.
t

Tel.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lie.

Koplyčia

Dykai

F10 West 18th Street
Canal

3161

GRABORIUS

CHICAGCME.
laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų tfldlrbvstės.
OF7SA8
4(8
VVest 18 St.
Tel.
Canal
4174
RIUS:
8288
So. Halsted Street
Vlctory 4088
Tel

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIUk
Ofisas:
48*8 8. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 9277

KI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

MARGELĖ
S1MANAVIČIENĖ

aust, patarnavime
.•(Ome, .užminga- »
■ o-angur nėr n«t
e išlaidi. įf.lsik*

(I’o tėvais SenienlutS)

Nauja. graZ
(v^ip tyktr
Aunam

tfW>7

Avt*no»

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoja*
Mer šutei
(tam manda
rų. draugišk

oa tarnavimą
Patarnavime
dsose
Chlcj
ros dalyse
prtemlesėuo!Irabal
pigi
net už 825

v;

OFISAS
,238 South
Halsted r»>

Vlctory

88

So.

mirė -gruod. 1, 1929 m., 1:40
vai. po piet. 66 metų amžiaus.
Kilo iš Seinų Apskričio. Šven
težerio l’ar., Mikičių Kailio.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko dideiame nubudime 3
dukteris Mortą, Majausklenę,
Elzbietą Lazauskienę ir Pauli
na Kanapkienę ir sūnų Mateušą, brolį Juozą Semeną ir se
serj Marijoną Lorensienę, o
Lietuvoj 1 dukterį ir 1 seserį,
anukus ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2119 So.
Halsted St. Laidotuvės
įvyks
Ketverge, gruodžio 5 d. iš namų
8:30 vai. bus atlydėta į Dievo
Apveizdos bažnyčią.
kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nu'ydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, Simus, žentai. Brolis,
Sesuo, Anūkai ir Gimines.

408v

4424

Laidotuvėms patarnauja grab.
Skudas, Roosevelt 7532
RockvreU

virinote

Ni

12»e

Telefonas Yards 1188

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIU8 IR
BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius
visokiem
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Luievičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

Trt.

“DAINOS” CHORO
NARIAMS.

Vir-tr*» fllS

A. + A.
MATiUŠAS norusis
mirė gruodžio 2, 1929 m. 6
vai. vak. 46 metų amžiaus. Ki
lo iš Suvalkų Red., Seinų Aps
kričio, Šventežerio Par. Mikyčlai Kaimo. Amerikoje išgyve
no 23 metus.
Paliko dideliame nulludlpio
moterį Marijoną po tėvais Kru
pinskait.ę, 3 sūnūs: Stanislovą,
Kazimierą ir Antaną, marčią
Stante.lavą ir anūkę Airiną, bro
lį Ignacą, brolienė Leonorą, ir
gimines Amerikoje, o Lietu
voj© paliko seną tėvuką.
Kūnas pašarvotas 4144 So
Campbell Avė. Laidotuvės įvyks
Subatoje, gruodžio 7 d. 1929. IB
namų 8 vai. bus atlydėtas į
Nekulto Prasidėjimo
Panelės
šv. par. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pniįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Hunai, Brolis,
/Milukai ir Giminė-*.

Laidotuvėms patarnauja grab.
Rudžius, Telef. Victory 4088.

šį vakarą, gruodžio 4 d.,
lygiai 7:30 vai. vakare visi
“Dainos”
choro nariai turi
susirinkti KYW radio studijoj po num. 509 So. Wabash
Avė. generalei su orkestrą repeticijai. Prašomi nepavėluoti, nes vieno, kito nario pavėlavimas sutrukdys darbą ir
padarys nesmagumų.
Valdyba.

klauso programo. Mat, sako,
kų “Draugas” padare. Mūsų
jaunimui parode, kad ne vien
amerikoniškos dainos gražios,
liet ir lietuviškos.
Labai buvo malonu klausy
tis A. Feravičiutės ir V. Su
kis, pp. K. Pažerskio ir J. Bai
šio. Labai gražiai dainavo ir girdome KYW Chieago, Bl.
vyrų dvigubas kvartetas. Kad Susėdome ausis atstatę klau
taip visuomet butų galima syti. Tikrai gėrėjomės klausy
klausytis lietuvių programo! dami dainų, savo prigimtoje
Su pagarba
kalboje ir iš taip, toli. Reikia
Mrs. Baranauskas. stebėtis, kaip buvo aiškiai gir
dėti ypač kad šalia mūs ran
Gerb. “Draugo” Red.:
dasi tokios galingos stotys.
Trečiadienyje turėjome lai “Annouuceris” ypatingai už
mės išgirsti lietuviškų progra sipelno pagarbos už aiškių
mų pirmų kartų. Nesitikint iš- dikcijų ir gražiai vartojamų
lietuvių kalbą.
Dėkojame ‘ ‘ Draugui ” ir
Peoples Furniture Co. už su
rengimų tokių koncertų, nes
tokiu būdu kelia lietuvių var
dų tarp svetimų ir mums su
FRANCISKA
teikia džiaugsmo.

A. +A.
KISONIENĖ

Radio Mėgėjai,

AVorcester, Mass.

(PO TĖVAIS VABALIUTfi)

Mirė Gruodžio 2 d., 1929 m.
8:25 vai. ryto 41 metų amžiaus.
Kilo iš Seinų apskričio, Ruda
minos parap.,
Karužų kaimo.
Amerikoje išgyveno 14 metų.
Paliko dideliame nubudime
vyrą Antaną, dukterį Pranciš
ką 10 metų, seserį Marijoną
Ravikauskienę,
brolį Antaną
Vabalą, o Lietuvoj gimines. Ve
lionė sirgo apie porą mėnesių.
Kūnas pašarvotas 123 No. 33
Avė. W. Melrose Park, Iii. Lai
dotuvės Įvyks Ketverge, Gruo
džio 5 d., iš namų 8:30 vai.
bus atlydėta į Mt. Carmel par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta J
Mt. Carmel kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamuj-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nulfudę: Vyras, Duktė, Se
suo, Brolis ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Gerbiantieji:
Labai širdingai dėKoju už
tamstos programų, kuri buvo
praeitų trečiadienį. Mylėčiau
išgirsti ir daugiau tokių pro
gramų.
Stella Buksas,

Waukegan, Ilk
Gerb.:
Ačiū už labui įspūdingų pro
gramų pereitam trečiadieny.
Buvo labai malonu klausytis.
Labiausia nuims patiko solo
ir duetui.
Labai malonų yra girdėti

musų lietuviškos dainos. Nė
ra daug kalbų, kurios galėtų
išreikšti jausmus kalboje ai*
dainose taip aiškiai, kaip
musų, lietuvių kalba ir mu
zika. Antras dalykas, musų
dainos parodo, kokie mes e-J
šame, kaip vienas autoritetas Į
sako: “Galima pažinti tauta,
per jos dainas ir žodžius.”į
Mūsų dainose yra gilių ininčių ir tas daug reiškia niuzikoje.
tLinkiiue “Draugui” pasise
kimo tame darbe. Lai gaivina
,žinonhJ širdyse tėvynės meile.

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

$1 verčios tiktai 69c.
Geriausi IS visų “lc© Skeltai'' visokių
šaižų dėl vyrų. merginų ir vaikų $5.98
$7.50 verčios už ..........................

Taipgi užlaikom įvairiausių
.
, .
zu )OVl* e Va 'I ,r ,n< r'
gaičių.

k ELEKTRIKOK SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
8 ltmpikėn. Tiktai ......... ........................••••:••............
v - 95c. setas
Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ

Juozapas Dambrauskas,

Marian Kilis Kolegija,
Hinsdale, 111.
Setas šešių peilių ir videlčių “Stainless Steel“, kurių nereikia ,
Gerb.:
šveisti. '
,
'
I
, ‘
“Drauge” tilpusi pirmoji į
Juodom Kriaunom setas .......................................... ............................. $2.98
žinia, kad “Draugas” ir Peo
Baltom Kriaunom setas .............. .
$3.48
ples Furniture Co. duos kon
JOHN DERING
certus per radio, mūsų šeimo
4414 So. Rockvvell Street
Tel. Lafayette 4689
je sukėlė entuziazmų ir pilni
buvom vilties, kad “Draugo”
F. Budriko radio krautuvė,
BUDRIKO VALANDA
koncertai neapvils lietuvių ir
kuri randasi 3417 S. Halsted
svetimtaučių Amerikoje. Gal
Sekmadieny, gruodžio 1 d. St.
tie koncertai ir jaunimų paža
iš radio stoties \VCFL buvo
Klausytojas.
dins prie Tėvynės meilės. Mū
duotas įvairus lie
sų viltis atatiko tikrenybę.
tuviškas pro,gramas, kuris tę
Del geriausios rųšies
Lauksime tų koncertų kas tre
sėsi nuo 1 iki 2 vai. Tokie pro
*lr patarnavimo, šaukit
čiadienis.
GREEN VALLEY
gramai eis kas sekmadienis
PRODUCTS
Dalyvaujantiej i prograniuoOlsella šviežių kiaušituo pačiu laiku. Rengia Jos.
alų, sviesto lr sūrių
se daug sykių buvo matomi
Wm. J. Kareiva
ant estradų svetainėse. Šian
Savininkas
dien tie asmenys, rodos, dai
4644 So. Paulina St.
nuoja mūsų pačių namuose.
Tel. Boulevard 1889
Tikimės, kad katalikų tarpe
Savininkas R. Andreliunas
nepritruks pasišventusių asme
Užlaikau visokių
JVAIROS KONTRAKTORIAI
luksinių ir sidanų programoms išpildyti. Jų
□rinių daiktų, vė
pasišventimų lietuvių visuo
liausios mados ra
dio, pianų rolių,
menė turi apkaiiiuoti.
rekordų
ir t. t.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

J. S. RAMANCIONIS

J. Š.

raisau laikrodžius
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
ir muzikos instru A Hardivare Co.. dabar perėmė visą
mentus.
bisnj | savo rankas lr duos visose šio

Draugas Radio Editor:
2650 West 63rd St. Chicago. bisnio šakose pirmos klesos patar
navimą.
Telefonas
HEMI.OPK
«3XS
I am'a listner of your ra
■ARDWARE PAINTS
dio program although I am
BRIDGEPORT KNITTING
& WALL PAPER
Englisb. I sure did enjoy your ,
SHOP
Palnters A Decoratora
half bour and will listen every i Noriam vilnonius
sveterius — stoJ. S Ramancionls, savininkas
\Vetlnesday to your prograinjrus ir plonus, taipgi ir vilnones pan3147 So. Halsted Street
, t i
iii-i
ii
čiakas. Tarduodam pigiai.
Neriam
Tel Vietėry 7281
aild 1 also VVOUltl likę to beai sulig užsakymų naujus sveterius Ir
Miss Antonette sing
alone, taisome senus- vilnonios gijos dei
n
’ nėrinių ir vilnonės materijos dol i
andyour director to play a kelnių vyraims ir vaikams. Atsilankykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
few seleetions as I di di n ’t rūme. Atdara kasdien ir vakarais.
Namų Statymo Kontraktorius
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie Statau įvairiausius namus prieinama
quite get bis name.
tų.
kaina.
Siunčiam užsakymus į kitus mies
AVill wait until Wed.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
tus.

M. ZIZAS

PADfiKONE.

A.

f

A.

ANTANAS WAZGIRD
Žemiau pasirašiusi a. a. Antanas \Yazgird formališkai ir dokumentališkai paskyrė mane savo likusio
turto globėju, 'testamento vykintoju ir jo laidotuvė
mis rūpintis.
Svarbiausius dalykus velionis į testamentų įtraukė,
c mažesniuosius žodžio pasakė. Visame prisilaikau
velionies norų ir prašymų.
Pastaruoju laiku velionis gyveno pas mane ir
draugiškai' sugyvenome. Ligos ištiktų gelbėjau, kiek
išmaniau. Kai pasirodė, kad jo padėtis jau sunki,
tai jį aplankė Jo Malonybė pralotas M. L. Krušas,
Šv. Jurgio parap. klebonas ir aprūpino šventais sak
ramentais. Velionis buvo giliai religingas ir pamal
dus. Su šiuo pasauliu skyrėsi budrioje priežiūroje
seselių Kazimieriečių lietuvių Šv. Kryžiaus ligoni
nėje.

Čia turiu garbės išreikšti širdingos padėkos žo
džius visiems, kurie prisidėjo prie a. a. Antano lai
dotuvių. Lenkiu galvų Jo Malonybei, pralotui M. L.
Krušui už gražias gedulingas pamaldas ir įspūdingų
pamokslų bažnyčioj. Dėkoju gerb. kun. J. Šaulinskui
už šv. Mišias ir gerb. kun. P. Jurgaičiui už gražų
pamokslų kapinėse. Dėkoju gėlininkui Urbai už gra
žias gėles. Dėkoju visiems, kurie lankė pašarvotų
velionį koplyčioj, dalyvavo bažnyčioj ir lydėjo į ka
pines. Dėkoju grabnešiams ir kitiems, kurie šiuo ar
tuo prie laidotuvių prisidėjo. Dėkoju graboriui Ma
žeikai \už gražų laidotuvių sutvarkymų. Reiškiu pa
dėkos žodžius dienraščiui “Draugui” už žinias apie
a. a. Antano gyvenimų, mirtį ir laidotuves.
Ačiū, ačiū visiems. Lai gailestingas Dievas savo
uoliam tarnui suteikia amžinų atilsį.

Antanas Jucius,
929 W. 33 St. Chicago, III.

Bessie Butler,

Kiversįde, III.
Reinkite tuos Profesionalus
ir Biznierius, kurie garsinasi
dienrašty! “Drauge”

Ramova

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33r<l St. Prie Normai Avė.
Tel. Victory 3486

PRANEŠIMAS.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS

Nam^ Statymo
Kontraktorius
So. Rockwell Street

Širdingai kviečiame jus at-,
silankyti ir pamatyti vėliau-į
sios mados naujus
1930 Tel, Boulevard 0214
“400” Nash karus su vėliau
M. YUSZKA & CO.
siais pagerinimais pas
PLUMBING & HEAT1NG

3518 So. Halsted Str.

BALZEKAS MOTOR SALES

Gražiausias Teatras Chicagoj

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

UT. SER. ir KETVERGE
Grudožio 3, 4 ir 5
“MARIANNE”

Tel. Victory 5371

Gscar Sliavv, Mack Swain

UNIVERSAL RESTAURANT

Kaipo lietuvis, lietuviams pa tarnau
ju kuogeriausia
4604 SO PAULINA STREET

MORTGEČIAI-PASKOLDS

Vitaphone Vodevilio aktai
A. A. Norkus, Savininkas
Kalbantieji paveikslai, dai
Gardus ir sveiki valgiai,
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. greitas ir mandagus patarna
vimas.

MILDA

Telefonas Hemlock 5526

7o0 West 31 Street
Arti South Halsted Street
Chicago, III.

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

Intemationl Investment
Corporation
Kapitalas >500,000 00
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 8788-0718

MODERNIŠKAS TEATRAS
3140 So. Halsted St.

UTAR. ir SEREDOJ
Gruodžio 3—4
‘ THE LADY LIES”

Dalyvauja Walter
Claudette Colbert

Huston,

NAUJAUSIO I&RADIMO
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

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

JOHN OUSKA 8č CO.
3501 Weit aetb Street

