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------------- .—*uliony* turi kilnų už
davinį. — Ineiti 1 kelmyną* tr | vtruomenę Kristau* mokai*, atnaujinti
įmonių dvasių. Jkzaua Širdie* vielpatavlmaa milijonų Širdyse — t«J mu*ų
uiduotla "Draugai** padka Jums tų
apaltaiavlmo darbų atlikti.
Uttat,
skaitykite tr platinkite "Draugų.”

eum!------ ii
No. 288

"Draugaa" atatovauja organlauotų
katalikų mlntj, remia nuoklrdilal katallklkkaa draugija*, aųjungaa, para
pijai lr lietuvių kolonljaa. "Draugai”
dtlauglaal didele katalikų parama U
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie*
telllkl jausmai
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ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 11, 1910- AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH

MUKDENO VALDŽIA ATMETA
BOLŠEVIKŲ TAIKOS SĄLYGAS
ITALIJOS KARALIUS SU KARALIENE
VAKAR LANKĖSI VATIKANE

LONDONO LORDO MAJORO INAUGURACIJOS PARADAS
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PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 6 D., 1929 M.
t.

1879

Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL XIV

ŽINIOS IS LIETUVOS
ATLAIDAI; PRELATO
MACIEJAUSKO SU
KAKTUVĖS

1930 METAIS BUS SURA
ŠINĖJAMI LIETUVOS
GYVENTOJAI

Ateinančiais metais bus su
Spalių 28 <1. Tauragės ap
skr. Švėkšnos parapijoj buvo rašinėjami visi Lietuvos gy
šv. Tado atlaidai ir visų my- ventojai. Pirmasis visuotinis
diino Prelato J. Maciejausko Lietuvos gyventojų surašinė30 inetų Švėkšnos parapijoj jimas buvo 1923 m., tačiau takleboriavimo sukaktuvės. .Ir da padaryta kai kurių netiks
kaip malonu buvo matyti, ka lumų.
“M. L.’'
da gerb. Prelatų dėkingi pajrapijiečiai sveikino ir linkėjo
APLEISTOS KAPINĖS
NEDARBAS - DIDŽIAUSIA BRITANIJOS
Aukščiausiojo palaimos. Iš ti
DARBO VALDŽIAI SLOGA
Susigraudinęs praneša, kad
kro, švenčiant 30 metų jubilieju gerb. Prelatas turi kuo Kretingos apskr. Kulių kapiKARALIUS APLANKĖ
ATMETAM) BOLŠEVIKŲ
pasidžiaugti. Juk jo rūpesčiu nės baisiai apleistos: žolė ilREIKALAVIMAI
ŠVENTĄJĮ T£VĄ
pastatyta gražiausia apylinkėj giausia, niekad neplaunama,
bažnyčia, klebonija, didžiulė kryžiai supuvę, atsirėmę viens
MUKDENAS, Mandžiūrija,) ROMA, gr. 5. - Italijos
Šįmet Londono miesto lordo majoro inauguracijos (ofisan įvedimo) dienoje gat
gimnazija, senelių prieglauda, į antrų.
“Ž. Pr.”
gr. 6. — Mandžiūrijos vald- karalius su karaliene šiandie vėmis įvyko paradas. Atvaizduojamas paradas sudarytas iš pasirėdžiusių įvairių šalių
įsteigta ligoninė, kinas ir t. 1.1
------------------žios su bolševikais pradėtos vidudieniu aplankė Šventąjį. kostiumais moterų.
O kiek šiaip gailestingų dar- ‘
GAISRAS
taikos derybos suiro.
į Tėvų Pijų XI. Karaliaus ir j
------------LLOYD GEORGE PUOLA bų, sunku aprašyti, nekalbant'
LAIKRAŠTIS APIE ITALI
Mandžiūrijos gubernatorius karalienės palydovus sudarė,
jau grynai apie bažnytines pa-! Ąžuolo lapas praneša, kad
T. SĄJUNGĄ
JOS SOSTO ĮPĖDINIO
pasiuntė savo delegatus į Ni- (keliolika asmenų.
reigas. Parapijiečiai nepapra- Telšių valse. Patausalės kaiDIEVOTUMĄ
kolsk-Ussuriisk su bolševįkais1 ^a* istorinis karaliaus pas |
LONDONAK, gr. 5. — Li- štai nudžiugo, kai išgirdo per me iš lapkričio 3 į 4 d. sude‘Už KALINIMĄ REIKALAU
sustatyti taikos deryboms pa- ^>ven^Q-jl Tėvų apsilankymas,
beralų vadas Lloyd George pamokslų gerb. Prelato žo- gė pil. Lukošiaus daržinė su
JA 25,000 DOLERIŲ
ROMA, gr. 5. — Katalikiš
grindus. Tas atlikta ir proto- Karalius su karaliene iš
parlamente karčiais žodžiais džius: “Prieš 5 metus šven- pašaru ir ūkio įrankiais. Nuokas žurnalas “Avvenire d’Itakolas pasirašytas.
Kvirinalo rūmų \ »aunouę lia,
, • n ”,, Bolognoj, rašydamas aMayivoodo policinį teisėjų, puolė T. Sųjungų, kuri daug čiau Švėkšnoj klebonavimo 25 stoliai dideli. Spėjama, kad
Grvžus iš ten gubemato-į: nuvvko
nepaprastai
iskilmini
•
;
• » t* r
.J
1 r
pie pasikėsinimų prieš Itali- tris poliemonus ir tris .kitus apie pasaulio taikų kalba, bet metų jubiliejų. Tada buvau kas nors padegė iš keršto,
liaus delegatams, šis pastara- • g8i. Gatvių pašaliais buvo nu- .
, įpėdinį
.
, pa- asmenis traukia teisman Art- valstybių nuginklavimu nieko sukvietęs jus per- atstovus ii
“Ž. Pr.”
1
jos sosto
Briusely
sis atmetė protokole padėtas1 statvta kariuomenė.
Šv.
kleboniją ir iškėlęs pokylį, ku-:
• .
-ii
x
•»
-i
....
w
.
žymi, kad jis pirm išvyksiant hur Estep, iš to paties prie- neveikia. ■J
sųly&as ir delegatus išnaujo ,ro aikštėje aukštuosius sve. .„
MEDALIAI LATVIŲ
riame dalyvavo apie 300 žmo-‘
i
?f^-pa^Wtrir 'sveikino Va'į^^kX ’onlolaUJiažny- miesčio.
mų. u šiemet
lemel svęsna
“KARININKAMS—
Praeitų vasarų Estep tenai
LORDŲ RŪMAI PRIEŠ
bas.
tikano Miesto gubernatorius.
'
v
.
m
i
metų jubiliejų noriu visai pa
„ cių Turine. Žurnalas baigia lie jokio reikalo buvo areš
VALDŽIĄ
Praneša, bolševikai savo nu Aplinkui buvo nustatyta Va
rapijai padaryti pokylį, ir tai
Lietuvos prezidentas 302
šiais žodžiais.* “Laiminga bus tuotas, 11 parų kalėjime iš
sistatymo nemano keisti. To tikau o sargyba.
i Italija turėdama tokį ramų, laikytas ir nežinia už kų nu LONDONAS, gr. 6. — Bri-, dvasinį pokylį — suruošti šv. Latvijos karininkus apdovakiu būdu taika nepramatoma.
baustas.
'dievotą, drąsų karalių.”
tanijos lordų rūmai atsisuko. miS1^aS ” Ir tikrai nuo spalių nojo nepriklausomybės modaNEDARBAS BRITANIJAI
d
?• ' iv
27 d. iki/lapkričio 3 d. buvo liais.
‘‘M. L.”
Jis dabar reikalauja 25,000 cenzūruoti
valdžią. Didžiuma
,
. ..
„.
I
STIMSON GINA SAVO
YRA SKAUDŽIAUSIAS
misijos
žinomo
paį
■ vedamos
‘ ‘
dolerių atlyginimo.
AMERIKOS VYSKUPAI
balsų atsisakė pripažinti sanNUSISTATYMĄ
DALYKAS
R^ija
(mokslininko jėzuito Tėvo Bru- REIKALINGAS DARBAS,
ŠVENTOJO TĖVO
tikiu su bolševistinė
žiko. Nors pasitaikė nepalan
Pasldavė
pats
gaiva
NE KALBOS
AUDIENCIJOJE
atnaujinimą.
AVASHINGTON, gr. 5. — LONDONAS, gr. 6. — Bri
kus oras, tačiau misijos pra
“Slot” mašinų sindikato vy
Valstybės sekretorius Stim tanijos valdžia yra susiduriuėjo su didžiausiu pasisekimu,
AVASHINGTON, gr. 6.
VATIKANO
MIESTAS,
gr.
riausias galva — J. AV. O’ 24 JŪREIVIAI IŠSIGELBĖJO
y
, r
, ♦ • .
son Mandžiūrijos reikalu pa si su daugybe gyvųjų klausiJ
J
ypač
puskntmionns
ketunoAmerikos
J. Valstybių Preskelbė ]>areiškimų. Jis karštai į mų, kurių išsprendimas nega- a. — Tomis dienomis Šventa Brien, kurs ilgas laikas poli
. inis dienomis. Pasakyta 32 pa-' kvbos Rūmai čia konferencisis Tėvas audiencijoU priėmė cijos buvo ieškomas, pasidavė PAGO p a-n Siomna
gina Amerikos J. Valstybių Ii būt ilgai atidėliojamas,
du Amerikos J. Valstybių vy- policijai. Jam paskirta 25,000 (5. — NetoliIi Gardner salos jū- mo^s a1' ^pažinties priėjo jon sušaukė šimtus šalies pranusistatymų reikalauti Rusi
Iš tų visų yra šaly didelis skupu — Springfieldo vysku- dolerių parankos,
beveik visa parapija. Misijų moninkų, įmoninkų, pirklių ir
ros audra sulaužė
jos sovietų valdžios, kad ji ne
•
vaisiai iau matomi. žmonos* .Vitu tiV<ln potflFti Vai o sfilv
nedarbas, kurio panaikinimui pų Griffin ir Natcbez, Misa.,
J
......
’ K1U1 tlK8,u aPtartb RaiP saJY
laivų Nonvicb City. 11 vyrų . .
drumstų ilgai gyvavusios tainesurandama priemonių.
•
’
gi
24
išplaukė
kum
nuo
seno
kvlmejosi,
su' palaikyti gerbūvį.
vyskupų
Gerow.
Mažina išlaidas
įgulos žuvo
kos Tolimuose Rytuose.
__ sitaikė, skriaudos atlygina-į Vakar į konferencijų pa-,
Cook apskrities ir Cbicago mažų neapgyventų salaitę.
Amerika turi pilnų teisę iš Darlio partijos valdžia tikė
mos, net ir degtinės parduo- kviestas ir’ prezidentas Hoojudinti pasaulį prieš gręsia josi greitu laiku tą klausimų ATRASTAS REMBRAN- miesto išlaidų sąmatų taisy
Ituvei
misijos atsiliepė. Per ver. Jis nuvyko ir trumpai
DTO PIEŠTAS PA
DIDELĖS VALDŽIOS
tojai, kaip praneša, žymiai
ntį karų Mandžiūrijoj, kuo išspręsti. Pasirodė, kad tas ne
! misijas išplatinta už pusantro kalbėjo. Susirinkusiems jis
VEIKSLAS
apkarpo išlaidas ateinantiems
met yra galima ir be kraujo galima. Tai nepaprasta naš
IŠLAIDOS
į tūkstančio katalikiškų knygų- patarė mažiau kalbėti ir danr
liejimo abiem pusėm susitai ta. Yra baimės, kad nuo jos
metams. Sakoma, tik tno bū
’čių ir užsakyta ’daugiau .kaip giau birbti. Tik visų darbu,
ROMA, gr. G. — Policija du būsiu galima išvengti fi
kinti. Jei Maskvos' valdžia ir snnkurtio gali griūti valdžia.
AA’ASIIINGTON, gr. fi.
100 egz. “Žvaigždės.”
bendruoju darbu gerbūvis bus
atrado iš Massimo rūmų ki nansinių nelaimių.
Kinija yra pasirašusios nekaPrezidentas Hoover ateinan
.
,
, .,
tiems administraciniams 1930- Par»Pij‘«'iai '»>»■ dėkingi, atsiektas - pareiSkė presideriavimo sutartį, tų turi pil JUGOSLAVIJOJ ORGANI tuomet pavogtų Rembrandto
pieštų paveikslų “Seno Žmo
31 metams reikalauja 3,976,-'Tėvni Bmšikui už. taip gra-; ntas.
ZUOJAMA SARGYBA
dyti.
Mirė ir Mrs. Rackunas
gaus Galva.” Sąryšy su tuo
b'<’t nemažiau dė------------------Pagaliau valstybės sekreto
Frances AVillard ligoninėje 141,651 dolerių išlaidų. Šių žias
1I
Nuduodami
federalius ageareštuota
du
vagiu.
ir Orelatni Maciejauskui
BELGRADAS, gr. 6. — Jurius pareiškia, kad Amerikos
mirė Mrs. ATeronika Rackunas. 1929-30 metų išlaidų sąmata
už tokį didžiuli dvasinį poky-’ntūs keturi plėšikai įsigavo į
nurodymai sovietų valdžiai goslavijoj imta organizuoti iš•
Tai ketvirtoji anglinio pečiaus buvo mažesnė.
“Z. Pr.” vidų ir apiplėšė namus, 429
KINIJOJ SUKILIMAI,
ii.
taikos reikalu nėra nedraugi vaikų ir priauglių valstybės j
garų ((nuodingųjų dujų) anka
So. Marsbfield avė.
MAIŠTAI
ngi, kaip Maskva įsivaizduoja, sargyba (milicija). Organiza- i
namuose, 1341 South 49 avė., IŠŽUDĖ VISĄ ŠEIMYNĄ
IŠKILMINGAI PAŠVENTIN
bet pasaulio ramybei reikali eijon priimami lierninkai nuo j
Cicero. Tuo garu užtroško jos
SHANGHAI,
gr.
fi.
—
Ki

CHICAGO IR APYLINngi.
7 ligi 20 metų amžiaus.
wra» ir du sūnų.
1
LOS ANGELES, Cal., gr.• TA IR ATIDARYTA ŠV.
nijoj betvarkė plečias. Kan
LUKO LIGONINE
'KES. — Išdalies apsiniaukę;
fi. — Areštuotas Armando Botono
apylinkėse
valdžios
ka

ČEKOSLOVAKIJOJ KOALI
ITALIJOS PREKYBOS
MIHeriuI byla
ltares, 24 metų, troko vežėjas. Praėjusį sekmadienį lapkri-»,na*a temperatūroje permai
riuomenė
kovoja
sukilusių
va

CINIS KABINETAS
LAIVYNAS DIDĖJA
Kriminaliniam teisme pra Jis išpažino išžudęs visų j>en- čio 10 d. iškilmingai pašven- na; vakar ryte žemiausia te
dų armijas. Vienur-kitur ka
•
sidėjo byla už diplomų klas- kių asmenų Alvarez—Garcia į tinta ir atidaryta šv. įniko li- mperatūra buvo 28 1.
riuomenės
dalys
maištus
kelia.
PRAHA, gr. 6. — Čekoslo
ROMA, gr. 6. — Italijos
tavimų pulkininkui AV. H. II. šeimynų, kurios namuose bu- goninė Kaune. Pamaldas nt/prekybos laivynas šiandie y- vakijos ministeris pirmininkas
Dabar patirta, kad ir Sba- Miller, buvusiam Illinois švie vęs įnamiu.
laikė Monsinjoras Faidutti,
PINIGŲ KURSAS
,ra virš 2 milionų tonų. Val Udrzal sudarė koalicinį mini ngbajaus plotuose valdžios timo ir registracijos direkto
kuris jiasakė pamokslų ir su
džia darbuojasi dar daugiau sterių kabinetų.
(kariuomenė ima kilti prieš va- riui.
6 ŽUVO GAISRE
teikė šv. Tėvo palaiminimų.
Lietuvos 100 litų ,.. $10.00
jį padidinti.
-----------------ldžių.
Ligoninę statė labd. krikšč.
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
AVASHINGTON, gr. 6. —
Kol-kas , svetimšaliams nėra
Chicagoj mirė Mrs. R. C. ALFRED, Ont., Kanada, meilės draugija. Jos pastaty
Franeijos 100 frankų 3.93
CENTOCELLE, Italija, gr. Apskaičiuota, kad šįmet Ame- pavojaus. Nežinia, kas bus to- Sullivan, 69 m., našlė. Jos vy gr. 6. — Vienam ūky sudegė mas kainavo 200,000 litų.
Belgijos 100 belgų
13.98
5. — Du armijos orlaiviu su rikos J. Valstybėse automobi- liau.
i
ras, žinomas demokratas po namai. Gaisre žuvo ūkininkas
“M. L.”
Italijos 100 lirų
5.23
sidaužė 1,500 pėdų padangėse. lių nelaimėse bus žuvusių 27,- J šia šalies betvarke naudo- litikas miręs pirm dešimts me Paul Sauve su penkiais savo!
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Abu! vairininku žnvo.
000 žmonių.
*jaii Rusijos bolševikai.
tų.
vaikais, 2—10 metų amžiaus.! PLATINKITE “DRAUGĄ’
Vokietijos 100 markių 23.911

Šanhajaus Plotuose Sukilus
Kariuomenė
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relės į dangų ėmimo šventėje. Ta diena ypfcČ
buvo brangi Vytautui, nes penktai daliai sa
vo pastatytą bažnyčių davė tų vardą.
Fondo Komitetan skiriu Kurijos Kanc
lerį kanauninkų Povilų Šidlauskų, generolienę
p. Stefaniją Ladygienę ir teisių d-rų p. An
tanų Milčių su teise kooptuoti daugiau wr-.
rių ir steigti skyrius dekanatuose.
Uždedu pareigų raginti žmones, kad pri
sidėtų prie bendro Vytauto pagerbimo, bet
aukas Pane^žio vVskįiS ka"
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ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

MILIONAI

DARBININKŲ

AUTOMOBILIŲ

PBA-

l?enktattleuis, tlruod. G, 1929
- •- Į-'
' kad niekur nesijaustų nedar pinigų, negali visko išpirkti.
bas.
Kada prekių perviršis žymiai
Tai labai visus darbininkus sumažės, tada ir vėl atsiras
džiuginanti žinia, jei tas, kas daugiau darbų.
pranešama, butų tikra. Busi
.
D. C.
pramone me sveiki, tai matysime, kaip
fe

m

■MM

Kaip kiekviena
taip ir automobilių pramonė teks milionams
darbininkų
turi galybes žinonių grupių; pergyventi žiemų. Matysime,

DARBO SEKRETORIUS
APIE ŠEIMININKES.

kurios prisideda tokiu ar ki- ar ta gerbūvio programa yra
National Automobile Chain tokiu budu prie darbo. Pra- tikra, ar gal vien pramanyta. Amerikos, J. Valstybių Dar
»ei hunui sukančiai dienai priimami Ud D
nkinLnka^ žalio8iof Kol-kas šiandie visus tūks bo sekretorius DbVis kiekvie
vaL po piet
tomobilių Prekybos Rūmai) medžiagos gamintojais ir bąi- tančiai ir dešimtys tukstan- nų šeimininkę moteriškę vadi
talikiškoms mokyklos palaikyti”
.
'paskelbė
pareiškimų, kad au gus pirkliais ir pardavėjais— čių darbininkų nebeturi darbo, na “didžiausia pasauly reika
DRAUGASĮ f.
ai a ai pra ie as n
ga o rei
pramonėje tiesiogi- visi daro pragyvenimų auto- Daugelis dirba vos dvi ar tris lų vedėja”. Jis tai paremia
LITRU AN1AN DAILY SUEITO
gas* suinanj nias, uių fvy
us e uvai
ftiai dirba 3,956,133 žmonės, mobilių pramonėje. Jei viena dienas savaitėje.
žinomais argumentais. Ir duo
Publlsbed baily. Kkoapt Bunday.
3
°,^
<1
V
j
naU
a
;
*
r
U1
US
Vie
’
(
‘
Tai
esųs
8
nuošimtis
visų
kuri
grupė,
sakysime,
sukris-1
Perdaug
pagaminta
įvairių
da sumanymą namų šeiminindUBSCRiPti^S - One Tear — gg.gg. Bta Montfcr
Three Montir — ll.M. Ona Month — Tla
nas-grte3au.su. pam
tų.
{darbininkų, kurie šioj šaly tų, kitos nuo to nenukentėtų, gaminių. Žmonėse permaza
(Tąsa ant 5 pusi A
tlurope — One Tear — |7 M. Blx Montha — |4.t*
- - Prie šios progos tenka pasidžiaugti, jog gaVo darbu daro sau gyveni- arba menkai pajaustų.
’uny — .Mo
Advartlalng tn "DRAUGAS” bringa bent roralta
įr Lietuvoje, rimtai pradedama susirūpinti kaĮ Jci visų autOmobilių dirbhiAdrertlslng ratas on appllcatlon.
talikiškųjų mokyklų steigimu. Matomai, jaU| jg
3,956,138 žmonių. 850,- vių darbininkai vienu kartu
'DRAUGAS” 2334 So. Oakley
Chieago
pilnai įsitikinta, kad be katalikiškųjų mokykdirba dirbtuvėse, kuriose butų paliuosuoti kokiam lailų nebus galima rimtas jaunosios kartos auk- gaminama visokia automobi- kui atostogų, visuomenė tu
rėjimas, be ko valstybės ir tautos ateitis pamedžiaga. Gi automobi- rėtų pelno. Darbininkai leissidarvtų problematiškas dalykas. Kur jaunuo-dalių dirbtuvėse—200;000; tusi automobiliais per mies-'j
menė auklėjama be tikėjimo, ten tautos ir gazolinois ref inerijbse ir alie- tus ir miestelius. Jie shkeltų
NEW COLUMBIA UTflUANIAN RECORDS
valstybės
pamatai yra statomi ant smilčių.
jaus gamyboje — 150,000; gu nemažai “business’o”
GRAŽUS PAMINKLAS VYTAUTUI.
Kitose didžiosiose pramonė
minių lankų dirbtuvėse —
!• Colių 75c
TAIKOS “VYKINTOJAI’
se
tapi
pat
milionai
žmonių.
96,000
darbininkų.
“Panevėžio Balso” pranešimu, J. E."Pa
Sakomi Prekybos Bumai tiesioginiai ir netiesioginiai
nevėžio vyskupas Paltarokas išleido savo vyfe* ’
BAŽNYTINES GIESMES
Lenkai
dažnai
pasigiria,
kad
jie
yra
taiį
a
įp
p
a
į
paduoda,
kad
šaly
daro
pragyvenimą.
kupijos kunigams ir tikintiems šitokį raštų:
JONAS BUTĖNAS, Baritonu
. Su Vargonų Akompan.
kos
saugotojai
Luropos
rytuose,
už
tat
jiems
y
ra
apie
1,500,000
vežėjų
au■
16141F
Darbinin.
“Ateinančiais, metais spalių 27 d. švęsi
Gul Šiandienų
Sveikas Jažau Mažiausias
me Vytauto Didžiojo mirties 500 metų su-’ reikalinga Stipri kariuomenė. Taeian jiems tomobiliams ir 635,000 profe
r JONAS BUTĖNAS, Baritonas, ir KVARTETAS
Su Vargonų Akompan.
DARBUI SKIRIAMI BILIO
kaktį. Visa Lietuva ruošiasi tinkamai pagerb ne taika tikrenybėje rūpi, bet palaikymas už- sįonalįŲ šoferių.
! Linksma Diena Mums Nuivito
16140F
{ Pulkim Ant Keliu
NAI DOLERIŲ.
ti mūsų tautos- didvyri, žymiausį anos gady grobtų iš ukrainiečių, lietuvių, gudų ir vo- Automobilių pirklių ir parJONAS BUTĖNAS. Baritonas,
į
Su Vargonų Akompan.
kiečių didelių žemės plotų. Jei ne skaitlinga davėjų — 365,000; šapose prie
------------nės Europos valdovų.
f
TRUBADURŲ KVARTETAS ir Soloiitės
Į prezideūto Hoover atsilie
-( šventoji Naktis
16110F
Įsisteigė Vyriausias Komitetas, kurs ren kariuomenė, Lenkijos sienos daugiau negu taisymo — 300,000 darbininį Pirma ir Antra Dalis
pei
’
pusę
sumažėtų.
lankų
ir
dalių
pirklių
ir
pftną
šaly
palaikyti
gerbūvį
.
giasi statyti brangų paminklų didžiajam Lie
f
TRUBADURŲ KVARTETAS
Dabar
lenkų
kariuomenė
susideda
iš
su
pardavėjų
—
160,(300;
garaduodant
darbo
darbininkams,
1S109F
-j Tyliųjų Nakt|
tuvos karžygiui ir išleisti apie jį mokslo vei
j Rami Naktis
Virš 200,000 vyrų. Karininkų turi apie 18 tuk- džiuūše darbininkę — 128,000; pramoninkai ir municipalitekalų, skelbiantį valstybinius jo žygius.
OLGA ROLLER, Soprano
sUneių, kurių tarpe yra 129 generolai, 476 užsiimu automobilių finansa-I tfri greitu laiku atsakė ir paI Avė Maria
E3842
Katalikams ypač svarbu paminėti Vy
’ Sveika Varia
pulkininkai. Visos kariuomenės išlaikymas vįmu ir apdraudimu — 20,000 sižadėjo imtis visų galimų
l
MARĖ KARU21CTĖ. Soprano
tautas, kaip tikrasis Lietuvos apaštalas. Jis 1930 metais kainuos 837 milijonus zlotu t. y. žmonių
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
priemonių visur darbininkams
E4W5
Daržely Alyvų
•
pats skelbė lietuviams katalikų tikybų, pa
Jėzau Kristau Maloniausias
25 milijonais daugiąu, negu praeitais metais. . Tai dar ne viskas. Yra dar duoti darbo, taip kad nedarstate 33 bažnyčias!, įsteigė Žemaičių vysku
----Tai tokiu būdu Lenkija mano vykinti daug kitų tūkstančiai žmo- bas šaly butų kuomažiaurias.
pijų- ’
F. STANKŪNAS. Baritonas
taiką Europos rytuose.
’. ,
^ų, kurių pragarimas ant j
lkižiol padėta įvaisu Orkestros Akompan.
16146F
Susitvėrė bažnytinis Arkivyskupijos ko
Šalčiai ir Merginos
Linksmos Amerikietės
<2*$' į HĮms visuomenės ir prDiatimitetas, kurs rūpmasi pag^fc^i^iarfauriįųų ^ŽEMĖS ŪKIO bInK^OTAM* LENKIJOJ 1
-ŽEMĖS ŪKIO BANKROTAS LENKIJOJ, mobiliai rr noras šias masidarhams
ateiromčiaia
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ
rijams darbams ateinančiais
ORKESTRĄ
lentų, varinių bareljefų ir biustų su atatrnDainuoja A. šaukevičius
Fr. Yotko, Vadas
nas įsigyti ir jomis važinėti. metais panaudoti mažiausia
16147F
Katrutfs Polka
kanrais parašais; jie bus talpinami pirmiau
Kariuomenei Lenkija beveik trečią dalį Bė au’trimoMliiį nebūtų dau
Klaipčdoc Polka
šešis bilionus dolerių.
sia Vytauto įkurtose bažnyčiose.
viso savo valstybės biudžeto skiria. Bet kiti gybės pakeliais stalelių Su
A. VANAGAITIS SU ARMONIKA.
Tos milžiniškos sumos diJGROJO AKIRAS
Panevėžio Vyskupijos Dekanų Konferen valstybės vidaus reikalai visai yra apleisti. užkandžiais, nebūtų turistams džiosios dalys hug panaudotos
Senelio Polka
16148F
Jaunas Senis
cija š. m. liepos 2 d. nusistatė sudaryti trijų Pati lenkų spauda apie tai plačiai ir atvirki patogumų, paga tirti 'daugybės statybai, naujų vieškelių isA. VANAGAITIS IR AKIRAS
Pasikalbėjimas Su Armonika
asmenų komitetų, kurio narius paskirs Ordi- rašo. Vienas Lenkijos laikraštis “Rolnik Poli kietų kelių išvedimas bebūtų Vėdimui ir kitokiems miestuo
nariątas; jubiliejaus proga daryti vyskupijo ški” apie apverktiną žemės ūkio būklę taip reikalingas.
EMIL VELAZCO. Organ Solo
T
AU
12120F
Puikiam
Gegužės
Vakaro
je rinkliavas ir jas sunaudoti vyskupijos ri skundžiasi:
Tbliaus galybės žmonių rei
Liūdnas Kalnėnas ir Šventa Lucia
bose.
I
Į
“Pagalba žemės ūkiui atėjo per vėlai, kalinga prižiūrėti, kad auto- Kitos dalys bus naudotos
Pirkite 'flUOs rekordus » sBVO lokalinių vertelgų arba
Vykdydamas šitų nutarimų, norėčiau nes žemės ūkis nebėra ant bedugnės krašto, mobilių inžinai butu tvarkoje, g^ežrnkehų reikalams, tele- j
rcikalknkite prisiųsti ii arthniaiisios krautuvės
Ir prašykite pilno katalogo.
statyti gyvų paminklą tam Lietuvos kultū- bet pačioj bedugnėj. Baisus javų kainų nu
Jei automobilių dirbtuvėse fon^ Praplėtimui. Didžiosios
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY
rintojui ir steigiu diecezinį “Vytauto Kata- kritimas gali suardyti visiškai žemės ūkį. >ritų nutraukta naujų automd ^eridrov^, anot žinių iš WaŪkiškųjų Mokyklų Fondą”; jis turės Veikti , Pavojus pareina ne nuo žemų javų kainų, bilių gamyba tada seni autopasižada kiek ( ga111 North Canal Street, Chicago, BĮ.
ne vienais jubiliejaus metais, bet visados.
bet nuo to, kad pramonės dirbiniai, reikalin mobiliai butų naudojami. Ta^ darnos palaikyti daugiau
Vytautas, skleisdamas Lietuvoje Vakarų gi žemės ūkiui, ne tik neatpigo, bet pabran da galybės darbininkų butų
Vedamiems savo
”NIW PROCSSS'
-*”"
Europos kultūrą, ypatingu būdu palaikė ka go. Neišpasakytai didelis skirtumas tarp trą reikalinga senus automobilius, ^ar^ams'
Vjva - tonai Recording~ X
The Reconk
Scntch
talikų bažnyčią, vienatinę anų laikų lietuvių šų ir javų kainų negali pakelti žemės ūkio. taisyti ir pertaisyti. Nuside-| Be kitko iš Washingtono
tautos mokyklą; jon stengėsi patraukti net Ūkininkai iš savo darbo turi tik nuostolius vėję inžinai butų reikalingi prane-ša, kad prezidento Tloostačiatikius.
< ir stovi prieš galutinį bankrotą. Iš visų pu daugiau gazoli nos. Taip pat ver tižbrėžta gerbūviui palai-,
Be kitų aukų fondui sudaryti skiriu kas sių girdėti apie kadaise žydinčių ūkių licita- butų suvartojama’ daugiau ii kyti programa esanti "iabai'pla
met Vyskupijos bažnyčiose rinkliavą šv. Pa- eijas
tepalo.
I ti ir busianti vykinama, taip P
•tf.;
*
ritei bintų kainos prialunčlamos pareikalavus.
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Naujausi Lietuviški $
Rekordai Columbia
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Columbia Records
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Friedrich von SchiUer.
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PARAZITAS.

SEPTINTA SCENA.

Pirmieji. PčflSftiėau.

’ RDBINEAU. (Ųž scenos). Na, na!
Jeigu jis yra viduj, tai aš manau man
Arba
bus leista...
Sugebėjimas tapti laimingu.
P. B. Kas ten?;.
ROB.
(įeidamas). Sis tarnapalaikis
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
daugiau įsivaizduoja, nėgu jo ponai. Aš
(Tąsa)
noriu pasikalbėti su ponu Selicour’u.
HEL. (ial manote romansą?
SEL. AŠ čia.
P. B. Gerai, romansus mes ypač mėgROB. Tuoj pamatysiu.. Taip, mano
stamel
SEL. J ei darbštumas galės pavaduot siela, tai jis! (Jyvai aš jį matau, kai jis
dar jaunas kaime bėgiojo. Na, tik pa
genijaus stoką...
P. B. Tai gerai, gerai! Aš suprantu... žvelk į mane, gerai pažiūrėk. Aš csn tru- (
; SEL. lr aš, be abejo, norėčiau pa pūtį pasikertęs, ar pažįsti mane?
SEL. Ne!
klausyt kokio lengvo, linksmo vcikajėlio,
ROB. Vaje, vaje, aš esu Wrncer’o
kad- galėčiau pasilsėti! Visą naktį dirbuu,
peržiūrėdamas aktus ir pataisydamas sąs Christofo Robineau sūnus, kuris vedė
storąją Madeloną!
kaitas!
SEL. Ak taip?!
P. B. Sunkus dflibas!
ROB. Nu, aš mariau, kad broliavaiSEL. Iš tikro, jaučiuosi lyg pagautas
kokio įkvėpimo... Kus žino! (Jai būt poc- , kiai apsikabina pasibučiuoti,
zijos gėlelė, gttiviriri ipaVe saVo nteilrttgū Į
SEL. Su džiattgbinu. Būk sveikas,
kvapu, į.r tu, širdžių balzame, šventas broliavaiki!
draugiškume!...
ROB. Labai ačiū, brolyti!

Uifaž—■

—1.. ...

•r .
žuvis sako. Ir kaip tik aš pamačiau mie
vieną reikalą...
lą poną brolėną prieš mane stovintį, tai
SEL. O kokį gi?
ROB. Aš? — nagi .laimės ieškoda taip ir pakilo mano širdis.
P. B. Tai visai natūralu.
mas.
ROB. Kląusyk, brolėne, aš labai no
SEL. Cha, cha, cha!
ROB. Na; aš manau, gana svarbus rėčiau rasti san laimės! Tu žinai paslap
tį, kaip tapti laimingam. Papasakok
reikalas.
SEL. (į ponią Bclr4ų(rrt/ų). Dovano man,
SEL. Būk visUCTuėt teisingas ir su
kit, ponia!..
prantąs! Tai yra visa mano paslaptis,
P. B. Jis linksmina mane.
broleli, daugiau aš jokios nežinau. O
SEL. Jis yra didelis šposininkas.
ROB. Ponas Korncris Tnnnė, kad bro namie viskas gerai?
ROB. Taip, ačiū DieVrii! Šeiinjna palėnas labai gerai gyvena Paryžiuj. Esą,
Irai jis. dar mažas buvęs,1 tai atrodęs tik sidaugino! Bertrand’as vedė Zuzaną. Ji
ras Šelmis. Buvę sakoma nf>ie jį: “Jis ne tuojair “sugrius” ir tikisi, kad ponas bro
prapuls.. jis prasiskins StSu kėlią į lai- Į lėnas bus krikštatėviu. Viskūs sekasi ge
mę!” Mes taip pat jau ^ginlėjam apie tai. Tik taVo Vargšė motina... Ji ntano,
tave, bet -žinios taip buvo gražios, kad kad jut skūtldu yra kęsti bėdas ir turėti
| varSiui
l’"vo
Uet i»‘ tokį turtingą sūnų mieste.
SEL. (tyliai). Laikyk snuki, kvailiaKaliau ta''6 ",an t6vas: ‘‘Kr,riu|«i, cik
galvi!
savo kaimyną ir mokyklos draugą. Na, ir suieškok brolėną Paryžiuj. Nesigailėsi
žygio, gal būt rasi savo didelę laimę.”
P. B. Ką jis kalbu apie motiną?
jau dabar tave aš radau ir bus gerai!.
SEL. Ar su reikalais atvykai į Pary Aš tuoj išsirengiau ir dabar štai esu čia!
Tik nesupraskite blogai, ponia! Robinežių, brolėne i
*
(Bus daugiau)
ROB. Žinoma, su reikalais! Aš turiu au’ai yra atviras: ką širdis mano, tą lie

SEL. Bet eikime ,,į. mano kambarį,
čia ne mano namai...
P. BEL. Jūs nesivaržykite, ponas
Seliconr’ai! Elkitės taip, lyg kad čia ma
rius visai nebūtų.
SEL. Jums leidžiant, ponia. Jūs esate
labai maloni! Mat, prašau atleisti, kad
jis toks priprasto būdo. Jis yra geras, gar
bingas ūkiriinkas, mano brolėnas, .'kopį aš
tabai myliu.
ne*
P. B. Atrodo į jus panašus, ponas
Selicour'ai!
ROll. Aš ką tik ateinu, ponas brolierie!..
Sl'iL. l’aip, — o iš kur gi?
ROŠ. Aš ką tik ateinu, ponas brolėBet-gi šitas Paryžius atrodo kaip dvide
šimt kaimų. Jau bus dvi vulandos, kaip
aš iilipaa iš traukinio ir baatauri ieSkodamaa lavf» i La Rodi.',, Jin pažirta Juk

1

DRAUGAS

Penktadienis, Gruod. G, 1929
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Šių metų parapijos vakarie
nė visais žvilgsniais pasisekė.
Nemaža pelno nuo jos ]>araVisus šaukiu prie Dievo pijai atliks.
vimui atidengti, tai, baigai!,
Prof. Kampininkas
malonių, prie atgailos. “Tai Dar ne visi, kurie buvo 'pa
reikia neblogo “menininko”,
ėmę tikietų, savo raportus iš
sykite kelių Viešpačiui”.
juoba, kad ir jo “pačiulė” lie Sekmadienyje, gruodžio 8
Kun. H. J. Vaičiūnas, davė. Labai meldžiu, arba tituvių “stolyčioj”
skaitėsi d., per sumų mūsų šv. Anta
kietus, arba už tik lėtus pini
vienatinis tautiečių meno au no bažnyčioje prasidės 40 va Šv. Antano Pa rap. Klebonas.
gus, parapijos ol'isnn priduoti,
toritetas.
landų atlaidai.
neatidėliojant.
Klebonas Dėkoja.
Baigdamas tas tautiškas
Dabar advento laikas, — Širdingiausia ačiū tariu vi Mūsų parapijos bulvariškiai
redaktorius duoda man “leparapijos vakarienėj puikiai
sins”, kaip daug daugiau aš atgailos laikas. Bus gera pro- siems — (soms), kurie kokiu'
galMiau “tikybai ir lietuvių K“
ir P^inau- nors būdu — aukomis ar dar pasirodė. Garbė jums.
tautai pasitarnauti”. Eaų, tu-(,loti ga“™™* ™«™ malonė- bais, — prasidėjote prio mūsų Da kartų visiems širdingas
parapijos metinės vakarienės. ačiū. Dieve, jums gausiai at
Vot, kad girdėjot! Mizer- rėčiau skaityti katalikiška — IT1*‘S’
gaspadi- lygink už viską.
nas, menkutis mano kampelis katalikų dalyvavimų bedievišTodėl, raginu visus, vieti- Aukų rinkikėms,
Kun. H. J. Vaičiūnas,
palietė kinkas net tokio jsi- kų įstaigų — organizacijų idė nius ir apielinkės, lietuvius nėms, į stalus patarnautojoms
Klebonas.
sėdėjusio, netoli pagarsėjusios jų platinimo rengiamuose pro- naudotis Dievo malonėmis. Be — veiterkoms, stalų dirbėjams
“kaslegarnės”, tautiškojo re- gramuose; kiekvienų draugijų, vietiniu, bus ir svečių kunigrt ir parapijos komitetams reiš
Susirinkimas.
kiu specialį ačiū. Taipgi labai
daktorio, kurio net bolševikų organizacijų, kuri iš savo kon išpažinčių klausyti.
frontas negali įveikti. Paseka stitucijos išmetė Dievų, Baž- Raginu ir jumis broliai ir nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvių Rymo Katalikų
to palietimo buvo drebantis nyeių ir narių velykinę, galop sesutės lietuviai, kurie, gal (soms) programo dalyviams. Susivienynio 48 kuopos susi* editorialas. Esu, jis neabejo ir tokį “menų”, kurio specia- jau, vienų kitų metų be išpa
jąs, kad mano kampeliu ir listu pasirodė • pats redakto žinties praleidote. Nesibijoki
Kunigų. Vienybės “verdiktu” rius. Tada ir nesakant žino te. Jūsų labiausiai Dievas lau
menininkams pasipiktino kiek ma, kad visa mūsų laisvama Ria. Jus niekas neatstums.
vienas “šviesesnis” katali nių, socialistų, komunistų il
Be atgailos “nėra išganymo.
kas. Mat, ir tas tautiškasis ki tokia “mace” man žemai
Jeigu atgailos nedarysite, vi
redaktorius skaitosi save ne pasikloniotų.
si žūsite”, sako Viešpats. Kad
blogu “menininku”. Pasivi Ale kam man čia reikia tos
ir labai senai esi išpažinties
lioti kito pačių už 1,000 my didelės “garbės” pulti prie
Jūsų giminės ir draugai už jūrų laukia jūsų
\ Į buvęs — (vns), nesibijok, dalių, jų nuo vyro ir mergai taip didelio tikybai ir tautai’ ’ ‘
Kalėdinių
dovanų. Mūsų bankas siunčia pinigus
„
. ,, , ,
, . bar eik. Pergalėk fsave, o lai
tės atdivorsuoti, slapta apsi* “pasitarnaviino”, kad net Vi
paštu ir telegramomis — greitai, saugiai ir pigiai
mingas būsi.
ženvti ir už daugiau nei mė si bedieviai sudarytų spūstį
Tvarka 40 vai. bus tokia:
nuo laiko tų slaptybę tautie- apie mano kojas. Turiu kainTELEGRAMAS IŠLAIDOS VIEN
rytais pirmos mišios bus 5 vai.
čių džiaugsmui ir pasididžia- pelį ir užtenka.
suma — 10 vai. ir pamokslas,
PENKESDEŠIMTS CENTŲ
vakarais iškilmingi mišparai,
DAUGIAU
DARBUI SKIRIAMI BILIO- žmonoms tie sekretoriaus pa- pamokslas
ir palaiminimas
NAI DOLERIŲ.
tariniai yra vieni šiaudai. Tai Švenčiausiu Sakramentu.
Pinigai Įteikiami Į 3 ar 4 Dienas
dėlto, kad namuose jų niekas
Išpažinčių bus klausoma ry
negali pakeisti, jei jų vyrai tais nuo anksto pradedant ir
(Tąsa nuo 2 pusi.)
Tūkstančiai žmonių metų metais siunčia pi
kasdien
nuo
ryto ligi vakaro vakare, kol žmonių bus.
nigus per šį bankų. Mūsų patarnavimas tapo įkėnis nuskirti tik 8 valandas
yra
užimti
sunkiais
darbais
-Antradienio vakare, užbai
rodytas pats savaimi per ilgų laikų. Ruoškitės
darbo paroje ir į metus nors
■
kur
dirbtuvėse.
goje, bus iškilminga procesija.
šiandien siųsti jūsų Kalėdines dovanas.
dvi savaites atostogų.
Kiekvienas pripažins, dar Švenčiausias Sakramentas
Sekretorius Davis apie tai darbininkų šeimininkės labai
MANUFACTURING
bus įstatytas nuo 5 ryto iki
kalbėjo per radio Washingto- — labai reikalingos atsilsio ir
po mišparų.
ne lapkričfc 28 dienų vakare, atostogų. Bet kaip tai visa at
TRUSTINE KOMPANIJA
Ant rytojaus laikraščiuose pa siekti, tai nei patsai Salia
1110 WEST 35th STREET
gos. Namie dirbdamos ir turė
sirodė visa eilė šeimininkių monas negalėtų išgalvoti.
Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
damos mažiau rūpesčių apie
pareiškimų. Tik labai nyki
Geros šeimininkės ne vien
Telefonas
BOULEVARD
4600
mažuma remia sekretoriaus liuobias namuose, bet jos ir rytdienų, jos nepavargtų.
Aguona.
sumanymų. Didžiuma klausia vaikelius augina. Vyrai joms
jo, kas-gi namų darbus ap pristato pinigų ir jos turi būt
dirbs, kas viską apžiūrės, jei apsukrios, kad surišti galus
šeimininkės pasi skirs tik 8 su gailais, ypač šiais laikais,
valandas darbo paroje.
kada pragyvenimo brangeny.Sekretorius Davis tuos ]>a- l»ė yra iškilusi aukštai į pa
siūlymus ir sumanymus gali danges.
duoti tik turtingoms šeimi Jei vyrų uždirbamų pinigų
ninkėms’ Deja, šios pastaro (iažnai neužtenka namiškių
sios nei nereikalingo tų pasiū pragyvenimui
ir daugelis
lymų, nes jų didžiuma ne tiek motinų yra verčiamos palikti
laiko paroje nedirba, kitos vaikus ir eiti uždarbiautų,
visai nieko nedirba. Joms lai kad vyrams palengvinti naš
ko aikvojimas ir nedarbas yra tas, tad kokiu budu tos var
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kų
retkarčiais sunkenybė, ko jo guolės gali turėti 8 valandų
kiu budu negali nusikratyti. darbų namieje ir priede dar
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Darbininkų gi moterims — atostogų.
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai
Teorijoje kiekvienas socia
listas darbo žmogui žada “ro
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvų, kad gau
PILNAS EGZAMINAS
jų” ir aukso kalnus. Bet
$5.00 TIKTAI $5.00
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugų”.
praktikoje pasirodo
vietoj
BPKCIALI8TAB
TMp nenusiminkit, bet eikit
“rojaus” vergija, gi vietoj
pee tikrą specialistą, ne pas koki
aukso kalnų — vienas vargas
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
nepatyrė^. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
ir alkis.
jtsns kenkia, ar kur skauda, bet
čekiais ir telergamomis.
pasakys pats. po pilno lftegsaml•Sekretoriaus Davis pasiųlynartmo. Jus sutaupysit laiką Ir
mai dailiai skamba, ne vienų
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
žmogų gal ir įtikina, kad iiJie neturi reikalingo patyrimo, snPinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai.
radymul tmogaus kenksmingumų.
tikrųjų tas gali taip būti.
Meno Katilo — Bcope — Raggt
ryto iki 8 vai. vakare.
Bet praktikoje, kiekvienam
X-Kay Roentgeno Aparatas Ir vl■Itkas bakterlologtSkas egsamlnasuprantama, jokiu budu neatrlaaas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves. Ir Jeigu aS pa I siekiaaia.
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryS Jums taip kaip
Sekretorius didžiai garbin
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
gai moterims šeimininkėms
litu skilvio, tarnų. Inkstų, odos.
kraujo, nervų, Mrdles. reumatlspasitarnautų, jei jis vietoje to
mo, kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
trumpesnio paroje darbo pakią
uSslsen ėjusią.
(atkerėjusią,
siųlymų kokiu-nors budu pa
ohronlSką
Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
2334 Sa Oakley Avenue,
Chicago, Ui
sidarbuotų, kad šeimynų tė
neatldėlloklt neatėlp pas mana.
vams darbininkams už darbų
DR. J. E. ZAREMBA
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
trPECIALIBTAB
daugiau butų mokama, kad
Inėjlmas Rūmas ISIS
lt W. JACKSON BOULEVARD jie teisingai butų atlyginami.
Arti State Gatvės
Tada šeimininkėms butų len
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki
1 po pietų Vakarais nuo S Iki T
gvesnis gyvenimas. Nebotu
Nedėllomla nuo lt ryto Iki 1
(
po pietų
reikalingos joms nei atosto-1

Prašau Į Mano Kampelį

LIETUVIAI AMERIKOJE
no. a —

NEPAMIRŠKITE SAVO GIMINIŲ
SENOJE SALYJE
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rinkimas įvyks gruodžio 8 d., kuopos valdybos 1930 m. Ne12:30 jki pietų, Šv. Antano pa siveluokite ateiti.
rapijos mokyklos kambaryje.
Kurių mokesčiai pasilikę,
Susirinkimas bus priešme- prašomi užsimokėti.
Marijona Vaičiūnienė.
tinis. Turime daug svarbių
Kuopos raštininkė.
dalykų aptarti. Bus balsuoja

ma kandidatai j Centro valdy
bų. Kiekvienas narys ir narė
turi šiomi dalyku susidomėti,
jeigu rūpi organizacijos gyva
vimas ir jos gerovė.

Bus taip-gi

renkama

ROCKFORO, ILL
Parapijos vakarienė.

Lapkričio 28 d. įvyko Šv.
(Tąsa ant 4 pusi.)

ir

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

R. 32 — Kaina ............. , ........................ $178.00 su tūboms
R. 52 — Kaina .......................................... $238.00 su tūboms
RE. 45 — Kaina........... ,...................... $298.00 su tūboms
9-18 — Radiola Superbcatrodine ir Elcctrola, kaina $625.00

CENTRAL

Kalėdos Netoli!

I

DRAUGAS PUB. CO.

V——------------------------

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

AS užgimiau prafižiokėlia, •.................. J. ŽILEVIČIAUS
Ugdė motužė tris dukreles ............... .T. ŽILEVIČIAUS
PETRAS PETRAITIS, Baritonas
r ■

.

• . '

*

’*

Pirmyn j Kovą ............................................. A. ALEKSIS
Motulė mano .................................................. ST. ŠIMKUS
šv. Marijos Lietuvių Choras, J. J. Šauėiunas, Dir.

V-14016-B

V-14015-A

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

V-14009

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

V-14019

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
LIETUVIŲ ORKESTRĄ

V-14018-A

Onytė, Polka ................................. VELIČKA IR MALI
Caapian Polka ................................... . MARI TRŪKTAS

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

Pašauk Boulevard 4705

JOS. F. BUDRIK,

Ine.

3417-21 So. Halsted St.

DRAUGAS
—

ia. "■
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nikaitis ves ir “išteškėjo” už
kokio ten gyvnašlio italo, ar
kokio kitokio galo, ir vienu
Praeitų trečiadienio vakarų ir kuri, visuomet pasilikusi
ROCKFORD, ILL.
sniugiu nukilto ir palaidojo
vėl grožėjomės lietuvių gražio- ištikima savo senųjai tėvynei,
savo katalikybę, lietuvybę ir
, mis dainomis per radio. Pra stato tvirtus pamatus lietuvių
(Tųsa nuo 3 pusi.)
nekaltybę.
Petro ir Povylo lietuvių para Moterystės Sakramento ne nešėjas J. Bulevičius progra tautybei šioje šalyje išlaiky
ti. Už tai dienraštis “Drau
mų pradėjo šia kalba:
pijos vakarienė.
galėjo gauti katalikų bažny
gus” palaiko ir remia lietu
Jų rengė šv. Vardo vyrų
čioje, tai susikontraktavo kur “Brangus Klausytojai: —
vių parapijas, mokyklas, lie
draugija ir Marijos vaikelių
“Šį šeštų iš eilės programų
ten kitur.
tuvių ekonomines, biznio bei
merginų sodalicija.
Ar teisingai, ar neteisingai iš KY\V radio stoties rengia kultūrines įstaigas, organiza:
Jie pasikvlete talkon savo „
.
.
.
. v. .
, ,
iuz ta įvvki kaltinamas mer- įtakingiausias lietuvių ^dien cijas ir visuomet lietuvius
mamas ir šiaip geras darbuo- .
, .
..
.
. .
Iginos tėvas: jam labiau rupe- raštis “Draugas”, 2334 So. kvietė ir kviečia laikytis obaltoias. Jos prirengė ir paga- ip ,L*o/1, toc
,
d
v ,
.
nmni
tiiin Oakley Ave., Chieago, III., ben
sio: “Visi už vienų, vienas už
mino valgius. Kitas visas dar- ',v’i .
. ,
_ , .
.
.
. v pelninga darbų, o ne dukters dradarbiaujant didžiausiai lie visus!”
bas buvo varomas anų virstuvių biznio įstaigai — The
sielos likimas.
minėtųjų draugijų narių.
Šio vakaro koncertas pra
Pagyvensim, pamatysim, Peoples Furniture Co., užlai
Svarbiausieji viso rengimo
Šimkaus
sukompo
kančiai dvi didžiausias rakan dėtas
šulai buvo St. Valiulis, P. Ai- kaip eisis toliau, bet reikės dų ir radio krautuves.
nuota liaudies daina “Važia
tutis, A. Pankauskas ir Mala ir įnirti.
“Dienraštis “Draugas” at- vau dienų”, kurių padainavo
kauskas.
Novena.
stoyauja tų Amerikos lietu L. Vyčių Apskrities — Dai
Vakarienė visais žvilgsniais Nuo lapkričio 30 d. vakaro
vių visuomenę, kuri milijonus nos choras, muzikui Antanui
puikiai pavyko. Didžiulė Uni- iki gruodžio 8 d. po pietų 3:00 dolerių Lietuvai yra sudėjusi Pociui vadovaujant.
ty Hali buvo prisikimšus sve vai. tęsiasi novėna prie Šv.
čių.
Panos Al arijos Nekalto Prasi
Svetainė buvo puikiai iš dėjimo.
puošta. Stalai pagražinti gė Sekmadienyje gruodžio 8 d.
lėmis. Vakarienės rengėjai ir 3:00 vai. po pietų, pasibaigus
SVečų priėmėjai buvo gerai novenai, bus priėmimas naujų
susitvarkę ir darbais pasida narių į Marijos Vaikelių Solinę.
dalicijų ir Nekalto Prasidėji
Vakarienė buvo gausi ir mo mažųjų mergaičių draugi
skaniai sutaisyta, iš tikrųjų ją“poniška”.
Susirinkimai.
Sodalietės mandagiai ir
Gruodžio 1 d. įvyko šv. Pe
tvarkiai patarnavo.
Vakarienei pasibaigus ir tro ir Povylo draugijos susi
kiek laiko pasišnekučiavus, rinkimas. Ši draugija ,žada
paimti “Draugų” savo orga
prasidėjo šokiai.
Visas pasilinksminimas bai nu ir pasidarbuoti platinime
gėsi apie dvyliktų valandų, katalikų spaudos.
Toje pačioje dienoje įvyko
šliubai.
Lapkričio 10 d. pasiliko Moterų Sųjungos kuopos susi
surišti moterystės ryšiu Pra rinkimas. Išsirinko naujų val
nas Kalatka su Juozapa Ko dybų.
Ši kuopa pereituose metuo Dabartinėmis dienomis daug Janonių
be tskaite.
ima Bayer Aspirin nuo daugelio ma
O
»<'
Lapkr. 23 d. susirišo neat- se daug pasidarbavo naujos žų skausmų, ir taip tankiai kaip
mezgamu ryšiu
Vincentas bažnyčios fondo kėlime ir ki jaučia skausmą.
Kodei ne ? Tai užtikrintas antido
Kriviskas iš Kulpmont, Pa., tuose dalykuose.
tas nuo daug skausmų. Jis veikia!
su Jieva Škadauskaite iš Ro- Ji surengė pagerbimo puoIr Bayer Aspirin tabletai visai ne
Jtų klebonui ir parapijos komi kenksmingi. Tame jus turite dakta
ckford, III.
rų užtikrinimą; jis nesilpnina širdies.
Lapkr. 30 d. priėmė Mote tetams už pasidarbavimų nau
Dėlto, neleisk šalčiu “persirgti.”
Nelauk, kad galvos skausmas “per
rystės Sakramentų Povylas jąją bažnyčių statant.
■»
eitų.” Ar kad neuralgija, neuritls ar
Batutis ir Auna Cliapman anet reumatizmas yra tai kas tokio
Bayer Aspirin visada yra ir jis
Mirė.
kuriuos turi perkęsti. Tik daktaras
pagelbsti. Apsipažink su
bu iš Rockford, 111.
Lapkričio 26 d. mirė Judita gali kovoti su tokiais skausmais, bet visada
jo vartojimų skaitlingumu, ir išjus galit visada pasinaudoti Bayer
Visos tos minėtosios poros Alsienė, kuri gana ilgų laikų Aspirin
veng daug bereikalingų skausmų.
palengvinimui.
įstojo į savo naujų vedusiųjų sirgo širdies liga. Žentai ir
luomų gražiai, kaip katali dukters gražiai jų palaidojo
kams dera, sulyg katalikų su bažnyčios patarnavimu.
Aspirin yra trade žym6 Bayer Fabriko Monoaceticacidiester Salicylicacid
Bažnyčios įstatymų.
Raporteris.

GRAŽUS KONCERTAS PER RADIO.

LIETUVIAI AMERIKOJE

tioutoc

Nereikalingas

Abi daini labai gerai ir gy- parapijoj, o “Draugo” kon-icertus per radio šauniai pavai sudainuota.
certas sausio 26 d., Lietuvių vyko. Lauksime ir kito trečia
dienio.
Šį kartų per radio debiutą- ^d^lijoj.
R. M.
vo naujas, dar mums iki šiol Žodžiu ir šis “Draugo” kon
nedaug girdėtas dainininkas
28MMB.
p. Vincas Medonis, AVest Pull- [Į
Užgirsk Lietuvių dainas ir muzikų su
mano liet. parapijos vargoni
Nauju Crosley Setu
ninkas. Jo gružus ir lygus
balsas gerai skambėjo. Jisai
dainavo Šimkaus “Oi kas’* Ir
Petrausko “Bernuželi, nesvoliok”.

f

Dainininkai Justas Balsis
Antanas Benaitis visai vyku
šiai dainavo Petrausko: “Gei
smai ir svajonės”.

Gale vėl dainavo Vyčių —
Dainos choras: “Per girių gi
relę” — Šimkaus, “Šėriau žir
gelį” ir Pociaus “Piauti
linksma”. Visos dainos labai
gerai sudainuotos, tačiau pas
kutinioji tikrai buvo “eks
tra”. Ji tiek kėlė entuziazmo,
kad ir pasėdėti vietoje buvo
negalimu. Ji šį kartų, dainuota
antru kartu, nes daug žmo
nių jų pakartoti reikalavo.

Pranešėjas priminė, kad |
Vyčių — Dainos choro gražus
liaudies dainų koncertas bus
ateinantį, sekmadienį, gruo
džio 8 d., Dievo Apveizdos

Pilnai (rengtas
$7fl 50

>>

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio
medžio kabinete.

Pirkit dabar dėl
tuojautinio pri
statymo
Labai lengvus
išmokėjimai

$2 •

į savaitę
1 metų DYKAI aptarnavimas. DYKAI įvedimas

LIPSKY 4916
MUSIC
&
RADIO
STORE|
West 14th Street
|
Telefonas Cicero 1329

Cicero, Illinois |

Atdara vakarais

*

Demonstravimas Jūsų Namuose Dykai

Patogumas
Patogios sėdynės, šilti, gerai ap
šviesti vagonai, pilnas apsaugojimas
nuo lytaus ir šalto lytaus...nuo pasivėlinimų ir sutrukdymų žiemos ke
liais.

Skausmas!

t

/

I

BAYER ASPIRIN

<*•

Nelaimė.

Nelaimė ištiko vargše Onelę Žodžiai — tai sėkla, iš ku
Juozapavičiukę: ji nepajėgė rios auga amžini daiktai; dėl
palaukti kol jų koks doras jau to jie reikia sėti atsargiai.

Geriau BUsite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

.J./J

Išėjo Iš Spaudos Nauja

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

■

n y

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

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
bendrąsias priemones tobulėti.
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
priemonių.
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Rašykite:

ElMtrlc InterorbaM
Motor Coach Routes

RADIOS
Agi RADIOLAS . Atuote r Kent
RADIOS

VADA
KIMBALL
JJL Radios
radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

STOejtL.

M9

Jūs Geriau

Važiuok
70 Mailių
Valandoj

Tą Atliksite
Elektriniu!

Naudokis musų Autingų ir Pasilinksminimo Biuru 72 VV. Adams St. Randolpb 82(M>. Nemokamos informacijos apie aut ingus, tripus, pasilinksminimo
vietas ir moksliškas ekskursijas po visą Chicagą ir apylinkės.
Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkelių tel. Randolph 8200
CHICAGO SOUTH SUOKI,

CHICAGO NOKTU SMOKI'.

CHICAGO AVKOBA &

& SOUTH BENO KAI L KOAI)

S.

EI,GIN

MIIAVAIKEE KAILRO.M)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.
Chieago, III.
------------ .T

■ -fr-1

A'---------

KAILKOAD

(Thc Sunset Lines)

iiTUW,

4177-83 Archer Ave.
THrphofle LafayetU SITI

Tt

■ ■..VTHING For Ine

RoTEk,
HOME3

2536-40 West 63rd Street
THephone Hnftlock SKM

Į RYTUS

ŠIAURĘ

VAKARUS

__ 'CHTCAbO'__ ;
AURORA b £ l Gin’
O/OI u 0 a p ~
am

n * a o o x s
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T

T«'jffno diehojp, greoėfco G9 fcfcrėš P W. Mišiose uis pine
A K
Wetet Side parapijos salėje, 4 ftv. komunijos “in coTpore”.^
(J( (JĮJPLER
Telefonas Boulevard 1930
Vai. po pietų. bus ‘Gnmeo’ iSodaliečių intencija Mišios i
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DIEVO
APVEIZDOS
PAR.
dainomis. Ačiū šitam chorui, žaidimas. Visoms sųjungietėrm bUs 8 Vai. Šiame sekmadieny . Oakley Avenue Ir 24-tas Street
TelM. Canal 1713-0241
ŽINIOS.
kuriam
vadovauja
gerb. privalu dalyvauti šioje pramo- pripuola Nekalto Pr&s. P. Šven Valandos:
2 lkl 4 p. p. PanedėllaU
Ofiso Valandos, 0 lkl 12, 1 lkl I
tr Ketvergals vakare
kompoz. A. Pocius, tikslas bu goję ir kartu išplatinti kuo- čteiteids šventė
diena, Ir 6:30 tkl 0:30 vakare
X Mergaičių sodalicijos su-'
X Dievo Apveizdos pavapi vo pilnai atsiektas. Šiuo sy- daugiausia tikietų. Jei kam
i 4608 S. ASHLAND AVĖ.
jos vakarienė šauniai pavyko, kiu teks mums - netik pasi- truktų dar tikietų, taip pat brinkimas įvyks gruodžio 8 Hea tel. Van Buren 6858
Netoli 46th Street
Chicago. IU.
Didžiulė svetainė buvo pilna klausyti gražaus dainavimo, prašėme kreiptis pas S. Sn d., 1 Vul. Mergaitės, kurios

C H 1 C A .G O J E

[J^ J

R
Ofiso Tel. Vlctory 8687

DR. S. A. DRENZA

žmonių. Visi buvo tikrai patenkinti gražiai parengtais
stalais, skaniai šeimyninkių
pagamintais valgiais ir nepaprastai gražiai programa. Va
kariettės vedėju buvo kun.
prof. B. Urba. Apie atskirus

bet ir pamatyti šį chorų, jo
rengiamam kohcerte Dievo
Apveizdos svetainėje, Tat,
visi į koncertų.
x Teko Urti kad
b>
y Milius nairarsėies savo kru
tolliais pęslai siš Uetuvos

DU. T. DUNDULIS

dar nepriklausot prie sodalici
fcalienę.
Nors kartų Chicagos sųjun jos, Ateikit ir prisirašykit.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X
Šv.
Vardo
draugijos
gietės parodykime, kad, priSaite SOS
1570 MUvraukee Avė
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. Bruneirlck 0424
sėjus reikalui, mokame gra- pirm. TeXas valstijoj, viceOfisas 2403 W. 63 Street
Valandos; nuo 2 lkl 7:00 vai. vak
žiai, sutartinai įvykdinti savo pirm. dabar Californijos valst. kasdien. Nedėllomis nuo 1 lkl 2 vai
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
surnan>nnus- ®ls sumanymas Tai jau raštininkui priseis ki-Įv® P,etųRezidencija
2359 So. Leavltt St.
Paliks ™nns “aiSdildom« «»-.«»
su5auk,i
Ofiso

DR. J. J. KŪWARSKIS

Of. Ir Res. Tel. Hemloek 2874

DR. J. P. POŠKA
3183 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija
8504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2
vak. 'Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimą

Tel.

Tel. Canal 2380
Valandoa: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼.
Nedelioj pagal susitarimą

Tel. Canal 2118
Namų Tet Lafayette

Canal

Republic

6764

8468

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

programos dalyvius reikėtų sutiko paro(lyti savo naujus mintiĮm«969
plačiau parašyti, bet gal tų paveį^sius> kuriuos pagamino . ,a L PVT. *** ’ G ^°<n^
X Vyčių kuopoje pradėjus
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų Ir vaikų
padarys mūsų kiti koresponvasarų Lietuvoje, gruodžio 1 81 U ineJim^- .
pirmininkauti S. Jurgaitei, '
Ofiso Tel. Vlctory 6898
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
dentai. Užbaigoje įvyko ra-’gg h. 29 d Dįew Apveizd(>s
ia PatL
vėl atsirado naujo veikimo ir
DARO OPERACIJAS
OFISAS
kandų seto laimėjimas. Lai- svetaįneje. Lauksime.
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NAUJIENOS gyvumo.
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STREET
mvkis aplankė Jonų VainausWĘST SIDE NAUJIENOS
pietų iki 8 vai. vakaro.
NAMAI;
Nedėliomis ir seredomls tik
X
Vakar
Įvyko
iškilmm. . .
kų, mūsų parapijonų, gyve
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
4103 ARCHER AVE.
gos
laidotuvės
a.
a.
Marcelės
x
Pereitame
trečiadienyje
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
nantį tarp svetimtaučių 16 S.
Vaiku Sr visų chroniškų Ilgų
Ofisas ir Laboratorija
Lietuvis
Valandos, prieš pietus pagal sutarti
Albany Avė. Vakarienėje da Simanavičienės. Velionė pali- 'jau antru kart dirksnių suiriIr X-RAY
*
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
arti 3lst Street
lyvavo daug 'įžymių svečių iš ko dideliame nuliudime daug mu smarkiai susirgo Veronika atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. s.
2130 WEST 22nd STREET
ir giminių. Ji Girskaitė. Jų. gydo Dr. Bie- čiu — vlrtuj Beleklo-Rakščio aptieCHICAGO
VALANDOS:
1
—
3
po
piet,
kitų kolonijų. Visi apleido ,vaikų, i anūkų
i. • j,
"
kos) po nr. 2421 West Marąuette Rd.
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
buvo
labai
dievota
senute
ir
žis.
valandos: nuo 2 nu 4 po piet. Tei.
Tel.
Hemloek
8151
svetainę pilni gražiausių įspu
10-12.
tretininkė. Šios parapijos tre-, x Advokato Juozapo Sobotoj pačioJ vletoJ:
Tel. Lafayette 5793
džių.
jai paskutinį n0 ser<ranti žmona išvežta ii- 4601 So- Ashland Avė. valandos: nuo
X Ateinantį sekmadienį mū tininkai suteikė
.
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6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
OFISAI:
patarnavimų.
goninėn.
Į Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
sų svetainėje įvyks L. Vyčių
. . x,.
.
a *
pect 1930. NedėionMs tik pagal su-i
10-12, 2-4, 7-9
12-2. 4-6. Blvd.
Aštuoniolikietis.
2485 West 69 Street
X
Šiandien
vakare
Ausros
tartį.
•
Ch. Apskr, choro koncertas
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 iki B po pietų, 7 lkl 9 vak.
Vat: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
Vartų svetainėje Maldos Air vaidinimas. “Draugo” ra
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
CHICAGOS SĄJUNGIETĖS. paštalyštės šių. metų paskuti Pbone Armitage 2822
dio koncertai Chicagos lietu
Nedėlioję pagal sutarti
nis mėnesinis susirinkimas
Gydytojas Ir Chirurgas
viams aiškiai įrodo, kaip
Šis laikas — tai dUrbyme- 8:30 vai.
REZIDENCIJA
svarbu turėti bent vienų rink
Nedėllomis
4729 W. 12 PI.
tis.
Tik
žiūrėk,
tei
šen,
tei
'
•
x
Labdarių
7
kp.
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treja1145 MILWAUKEE AVENUE
Tel. Cicero 2888
Susitarus
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4910
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nai žmonių galėtų gėrėtis lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Nedėlioj pagal sutartį
Tel. Kenwood 5107
jrrinės buVusio vajaus darbe ir
X — Spinduliai
tuvių muzika bei gražiomis gmina.
DENTIST AI ' Ofisas 2201
Kaip žinome, Chicagos sų- gavo dovanų: A. Vaičiulis, V.
West 22nd Straet
Vai.: nuo 9 iki 11 Vai. ryte;
j
Cor.
So.
Leavltt
St. TeL Canal <223
Tel. Wentworth 3000
jungietės ir-gi dabar savo Duoba ir P. Labanauskienė.
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAI*
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
kuopose užsiėmusios, kad ne
X Ryt Aušros Vartų bažRez. TeL Stewart 8191 šventadienio ir ketvirtadienio
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. ▼.
savo, tai kitų naudai jos dir- tyčioje vakare sn pirmaiDENTISTAS
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
ba nenuilstomai.
Iriais Nekalto Prasidėjimo Pa
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Blvd. 9459
štai, Moterų Sąjungos Chi-1 neles Švenčiausios Mišparais
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659
Vai., 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. V.
cagos Apskričio sumanymų—' baigsis hovenos pamaldos,
11 So. La Šalie St., Rooim 1701
6558 SO. HAlįEKD STREET
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tai. Randoli* 0331-0332 Vai? 9-6
Tel. Lafayette 3315
rengti šv. Kryžiaus ligoninėj Į
Tel. Lafalette 4484
Vakarais
Vai.: 2-4 ir -9 vai. vakare
Vai.: 12-3 vai. kasdien
2241 SO. HALSTED STREET
mm barį už 500 dol. jos vyk
Tel. Victory 0562
Gydytojas ir Chirurgas
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
do. Šiuo metn jos platina, par
Otlso Ir Rea. Tai. Boulevard 5912 Examlnuoju akis ir prirenku akinius Office Boulevard 7042
Pėtnyčlos
1821 SOUTH HALSTED ST.
davinėja 3-jų dovanų laimėji X Jau padaryti planai Sv.
2045 WEST 35th ST.
Rezidencija
6600 S. Arteslan Ava
Nuo 9 iŠ ryto iki 6 vai. vakare
Valandos. 11 ryto lkl 1 po pietų
JOHN B. BORDEN mo serijas. Serijos yra pas Panelės Liurdo šv. Kryžiaus
6 lkl 8:39 vakare
ileistos 'po visas kuopas ir, baž. Bus vienas gražiausių
8464 SO. HALSTED STREET
LIETUVIS DENTISTAS
Ofiso valandos nuo 1 lkl I po
(J-ohn Bagdziunas Borden)
taip girdėt, kaikUriose kuo- kurdų Chicagos bažnyčiose.
pietų ir 8 Tkl 8 vai. vakare
4645 So. Ashland Avenue
pose tas darbas ypatingai gra Įrengimui aukos jau plaukia. ReB >201 š. vVallace street
Ant Zaleskio Aptiekos
žiai yra varomas. Juk kas ne Visi nori prisidėti.
J
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Telepboae Randolph 6727
Tel. Vlctory 6279
Tel. Canal 6222
žino Ciceros M. S. 2 kuopos
X Dievoti vyrai ir moterys
iki
gražių pasiryžimų. Jos visuo nenurimsta, reikalauja ir ga
4729 S. Ashland Avė.
met milžiniškus darbus iluvei- na, kad kuogreičiau būtų at- LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Telępton* Roosevelt MM
SPECUALISTAS
DENTISTAS
R lkl O ryte Tel. Repub. 960*
kia. 2 kuopa yra paėmusi net gaivinta Apaštalystės maldos
Džiovų,
Moterų Ir Vyrų Ligų
2201 WEST 22nd STREET
Vai.:
ryto
nuo 10—12 nuo 2—-4 po
50 serijų ir, beabejonės, visas draugija. Taip ir išrodo, kad
(Kampas Leavltt St.)
pietų: 7—8:89 vakaro
išplatins.
15 ar 22 d. šio mėnesio bus
Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto
Nedėliomis 19 lkl 12
.
1
nuo 1 lkl 9 vakare
TELEFONAS
MIDWAY 2889
Ciceros kuopai ant kuilių li- šiaukiamas tuo tikslu susirinOfisas ir Akinių Dirbtuvė
Palengvins aklų jtempimą
kuria
3265 S. Halsted Street
pa West Side 55 kuopa. Čia kimas.
esti priežastim galvos skaudėjimo Tel. Brunswlck 0C24
Tel. Boulevard 1401
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
serijų yra paskleista apie 35
X Šį sefenadiehį Nek. Pras.
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu2-ras
Ofisas
4191
Archer
avė.
mo,
skaudamą
aklų
karštį.
Atital
Arti Leavitt Street
ir žada Visas išparduoti.
P. Š. mergaičių Sodalicijos
Tel. Lafayette 5820
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
Atitaisau trumpą regystą Ir tolimą
Telefonu Canal 2552
Nepasilieka ir Bridgeporto
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
1579 Mihvaukee Avenue
1
kuopa.
Šios
kuopos
kaiku1
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
Valandos 9 ryto, iki 8:00
9-12,
1-5,
6-8:30
3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuose, egzaminavimas daro Valandos;
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
Seredėoūis ir Pėtnyčio- rios narės ištikro šauniai pla
mas su elektra, parodančia mažtanValandos: Nuo 2 — 4 p. p.
pagal sustarimą
•įlas klaidas.
tina serijas. Šioje kuopoje yra
7—9 vakare
nris nuo 9 iM 6.
paskleista 30 serijų.
kiosPevaaikuč“iyma BU”,plama moky' Tel. Lafayette 5820
Marąuette Parko 67 kuopa
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
'■■•'•i • ■
ir-gi gražiai serijas platina.
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto lkl
12 po plotų.
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jūsų gimi
DENTISTAS X-RAY
Kai-kurios narės net atotru
(Juoahg J. Grisius)
nes Lietuvoje prieš Kalėdas siųskit per mūsų įstaigų.
4193 Archer Avenue
I
/
kartu iš komisijos reikalavo
ADVOKATAS
Gerai lietuviams žinomas per 28
Rez. Tel. Lafayette 4365
Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
daugiau serijų, 'keikia tikėtis,
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Tel. Beulevard 7589
♦631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
rurgas Ir aku&erls.
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.
kad ir čia apie 30 serijų bus
Telef. Beulevard 2899
Boulevard 7589
Gydo staigias
Ir chroniškas 11išparduota.
•
1
RESIDENCIJA!
Rea. Hemloek 7691 gasvyrų, moterų ir vaikų pagal naaŽinokite, kad suteikiame teisingas informacijas a66)6 So. Rockirell Street
jausius metodus X-Ray ir kitokius
Iš Brighton Parko 20 kp. iš
Telef Republic 9719
pie atitrnukhnų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.
elektros prietaisus.
Totvn of Lake 21 kp. iš North
‘rltalkyme akinių dėl visokių akli
Ofisas ir Laboratorija
Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime
Sides 4 kp. ir West PulImanO
Netoli Morgan Street
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
7 kp. tikrų žinių neturima,
į
1025 WEST 18 STREET
Vai.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare
bet, be abejo, ir jos nepasi
Parduodame laivakortes unt visų linijų į Lietuvų ’
VALANDOS: Nuo 18 — 11 plotų |z
liks nuo kiti] kuopų.
it iš Lietuvos.
nuo 6 lkt 7:80 vai. vtfkare.
Kampas Mlchlgan Avė.
Phone Cicero 721
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Shore
500 dol. wima tai nėra meti
Tel. Pullman 6950 ir 6877
2238, arba Randolph 6800.
Barduodhine ir mainome namus, farmas, lotus ir
kas daiktas, todėl privalu vi
Miesto Ofise Pagal Sutartį:
kitokius biznius
soms sųjungietėnis prie šios
127 N. Dearborn Street
LIETUVE DENTISTft
Rooms 928 Ir 935
X-Ray
progos kuodaugittusia pnsidar
Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
Tel. Fmnklin 4177
2187 8. CICERO, AV. CICERO. ILL.
v
buoti.
Valandos: 9-12 A. M. 8-6. 7-9 P. M.
Gydytojas
ir
Chirurgas
Trečiadlena pagal sutarimą
Jei kurioje kuopoje da tru
Telanhone Central 6926
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ktų serijų prašome kreiptis
Ekspertas tyrimo aklų [r pritaikymo
akinių
Tel. Lafayette 2025
Tel. Yards 0994
pas religinio komisijos narę
)S. Snkalienę, 2239 W. 23fd
Rezidencijos Tel. Plaza 828%
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 8 aultžta*
ADVOKATAS
Hadtehėklt mano ttkabfrt
•
PI.
(Telefonas
Rooseveflt
VALANDOS:
Valandos nuo 9:8# ryto lkl 8:89 va
UE5TISTAS
184 North LaSal la Street
Nedėl. nuo 10 lkl 11 dieną.
2249).
Pareikalavus
bus
tuo

karo.
beredomls
nuo
8:88
lkl
11
v.
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 7 lkl 9 vakaro.
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vakaro
rytA. Nedėliomis nėra skirtų
Nuo 9:80 Iki 6 vai. vak.
Nuo 10 Iki 12 dieną.
jau
pasiųsta.
Nedėlioj:
nuo
9
lkl
12
dieną.
valandų
Room
8.
x>cal Office; 1900 So. Union Avė.
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DR. HERZMAN
Iš

RUSIJOS

4712 B. ASHLAND AVĖ.
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Street
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PAUL P. BALTUTIS & CO.
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Telefonus

TeL Roosevelt 8719
VaL nuo 9 lkl 9 vai. vak.
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S. L. R/lf A. 85 kuopos Kviečiam visus skaitlingai
metinis susirinkimas bus ne atsilankyti. Turim svarbių da
KALĖDINIAI BARGENAI
dėlioję, gruodžio 8 d., 2 vai. lykų aptarti. Ir nepamirškite
NESTOR J0HN30NS
Uni versite to aptekorystės mo p. p. parapijos svetainėje. Vi užsilikusius mokestis užsimo
kyki ų, Loyola Universiteto si nariui ir narės prašomi da kėti.
Lietuvis Graborius
Valdyba.
teisių skyrių ir perėjo Baro lyvauti, nes bus renkama kuo
Patarnauja laidotu
X
“
Draugo
”
radio
koncer

vėse kuopigiausia. Rei
pos valdyba ir pildomojo koegzaminus.
kale meldžiu atsišauk
tui
pagelbsti
susiieškoti
gimi

Kadangi p. Sbkolnik yra U- miteto nominacija. Taip-gi y- Bridgeport.
ti, o mano darbu busi
— Svarbus
te užganėdinti.
nes. Atsiliepė ieškodami p.• Jinois Universiteto “School ra daug kitokių svarstymų
priešmetinis susirinkimas Šv.
$1 verčioa tiktai 69c.
Tel. Roosevelt 2515
Čiupo giminės.
of
Pharinacy
”
profesoriaus
musų
brangios
organizacijos
Taipgi užlaikom Įvairiausių
Arba 2516
Kazimiero Akademijos Rėmė
Geriausi ifi visų “Ice Skeltai“ visokių
,
....
X Indiana ITarborx Ind., pagelbininku, tai minėtas ap-1 gerovei. Nepamirškit kickvic2314 W. 23rd Place
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 w»bovų dcl vaikų Ir merjų 2 sk. įvyks ' penktadienio
misijos nepaprastai gerai vyk rašymas buvo iškabintas ant nas atsivesti po naujų kandiChicago, III.
87.50 vurčios už .........................
gaičių.
»*
.
vakare, gruodžio G d., 8 vai.,
sta. Visi patenkinti nuošir “bulletin board”.
ELEKTRIKUS SETAS dcl papuofiimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
datų j narius.
tuoj po pamaldų.
8 hrnpikėn. Tiktai ........................... Z............. . ....................... -95c. setas
džiais Tėvo A. Petrausko, M.
Simpatiškas —
Valdyba.
Iki šiol Illinois universi
/
Taipgi turim visokių gražiausių pnpuofialų dėl parėdymo eg
Visos
narės
ir
visi
nariai
I. C. pamokinimais.
Mandagus —
tete jis buvo žinomas tarp sta
laitės.
X Misijos, kurias čia ,duo- dentų, kaipo kilęs iš Rusijos, . Bridgeport. — Sy. Onos dr- prašom būtinai ateit šin susi
Geresnis ir Piges
DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ
<la geri,, kun. A. Petrauskas,
„„„ gnlodao x d. nk„> «»*• Pietinį susirin- rinkiman — išgirsit įdomių
nis už kitų patarkimų sekmadieny, gruodžio 8, pranešimų iš Centro ir t. t.
marijonas, sutraukia daugybę j lietuviu
navimas.
1 vai. po pietų šv. Jurgio pa Taipgi prašom kiekvienos rė
žmonių bažnyčion. Visi noro
Vincukas.
rap.
salėj ant antrų lubų. Vi mėjos nors po vienų naujų
mis klausosi brangaus misijoSetas šefiių peilių ir videlčių “Stainless Steel“, kurių nereikia
sos narės esat kviečiamos at narį atsivest, nes naujų narių
nieriaus skelbiamo Dievo žo
Šveisti.
•
į
‘ f • . ,,
PAGRABŲ VEDĖJAI
silankyti ir užsimokėti užsili vajus neužilga baigsis.
džio. Teko matyti susigraudi
Juodom Kriaunom setas ..................... ................. • • • :........... ........... $2.98
Didysis Ofisas:
kusias mokestis.
Valdyba.
Baltom Kriaunom setas ..................... ................................... $3.484605-07 So. Hermitage Ave. nusių ir atgailojančių žmonių,
Dievo Apveizdos Parap. —
Valdyba.
JOHN DERING
kurio keletu metų buvo atsi
Tel. Yards 1741 ir 1742
Susivienijimo brolių ir seserų
LIETUVIAMS
LAIŠKAI
SKYDUS
tolinę nuo Bažnyčios. Dievo
Tel. Lafayette 4689
4414 So. Rockwell Street
Lietuvių draugija laikys svar Dievo Apveizdos Parap. —
4447 So. Fairfield Avenas
CHICAGOS
PAŠTE
karalystė plinta žmonių širbu priešmetinį susirinkimų Labd. Sųj. 4 kuopos svarbius
SKYRIUS
dvse.
1410 So. 49 Ct. Cicero
gruodžio 8 d., 1 vai. po pie priešmetinis susirinkimas į958 MinarCipi Georg.
918 Daniunas A.
Tel. Cicero P794
,
901
Aleknai
K.
B.
vyks
nedėlioj,
gruodžio
8
d.,
2
tų, Dievo Apveizdos parapiSKYRIUS
919 Daubar Juozapas
972 Rubinas K.
GARSINA LIETUVIUS.
3201 Auburn Avenue
904 Balciulini Julini
vai.
po
pietų,
nfokyklos
kam

jos
senoje
svetainėj.
Kvie920 Dambrauskeni Auna
978 Turneine Anast.
Tel. Boulevard 3201
907 Bartasin J.
Gruodžio 1 d., š. m., lTeraid ičiami visi nariai ateiti į su- bary.
929 Gimbutas Jonas
981 Yasutis Galis
Examiner’c tilpo paveikslas s i rinkimų, ir užsimokėti visas
935 Zurui Pranui
ir ilgokas aprašymas apie užsilikusias mokestis, kad ki949 Levickeni Ap.
PAMATYK1T šiuos pirm
Del geriausios rųfiies
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 1 Samuel’į Sbkolnik’ų. Aprašy- tam metui nepaliktumet sko
v
950 Lenksus Frank
ir patarnavimo, Saukit
CHICAGOJE,
negu pirksite kur kitur. 3
GREEN VALLEY
laidotuvėse
pa me pažymėta, kad, p. Sbkolnik lingi. Kiekvienas
atsiveskite
952 Lintikui Antanui
PRODUCTS
3618 So. Halsted Str.
tarnauju
geriausia
šmotų vėliausio styliaus sek
Olsells Šviežių klaufillr pigiau negu kiti yra Lietuvos rabino sūnūs iš nors po vienų narj. Šis pasku955 Masaites Antanas 2
alų, sviesto lr sūrių.
todėl, kad priklau Gardino apielinkės, tik 9 me-itinis susirinkimas
su veltui Gražiausias Teatras Chieagoj lyčios setas, turtingai išrodan
sau prie arabų iš
Wm. J. Kareiva
dirby st ės
tai kaip iš Lietuvos ir per tų įstojijmu. Dabar ir moterys PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ tis, apsiūti guzikai, pleituoti
Savininkas
OFJSAS
frontai, tikras antiąue rayon,
su vy668 VVest 18 St. laikų baigęs pradinę mokyklų, priimamos lygiomis
4644 So. Paulina St.
Gruodžio 6 ir 7
Tel.
Canal
8174
vertas $350, parduosiu už
Tol. Boulevard 1888
aukštesnę
mokyklų,
Illinois
rais
teisėmis.
Bus
renkama
SKYRIUS:
8288
“DARKENED ROOMS”
$115;
1930
modelio
naujas
So. Halsted 8treet
valdyba 1930 m.
Dalyvauja Evelyn Brent. Pas screen grid elektrikinis radio, Savininkas R. Andrellunas
Tel. Victory 408S
Užlaikau visokių
Valdyba.
I. J. ZOLP
kutinė serija iš “King of tbe vertas $250, parduosiu už $75;
auksinių ir sida- {VAIRŪS KONTRAKTORIAI
orinių daiktų, vė
Phone Boulevard 4139
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
T"
liausios mados ra
9x12 VVilton kauras, vertas
Garfield Park Lietuvių vy Kongo”.
VEDĖJAS
dio, pianų rolių,
rų ir moterų pašelpimo kliuVitaphone Vodevilio aktai $65, parduosiu už $25; riešu
rekordų
ir t, t.
1650 West 46th Street
Taisau laikrodžius
Kalbantieji
paveikslai,
dai

to
medžio
valgomojo
ir
mie

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
bo priešmetinis susirinkimas
ir muzikos instru
A
Hardvrare Co.. dabar perėmė visą
Kampas 46th lr Paulina Sta.
mentus.
GRABORIUS
įvyks gruodžio 8 d., 1 po pie- nos, muzika, pasaulio žinios. gamojo kambario setai, lem
blsnj j aavo rankas lr duos visose filo
T<4. Blvd. 6208
2650 West 63rd St. Chicago. btsnlo Sakose plrmee kleeoe patarMusų patarnavimas
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės , tų, Lawler Hali, 3929 W. Ma Durys atsidflja.l:30 vai. po p. pos, eoxwell kėdė, indai, už
lavlm^.
Telefonas HEMLOCK 8886
rlsuomet sąžiningas ir
prle manęs,
patarnausiu slmpatM-‘ i;
laidos, ir t. t., viskų kartu, ar
nebrangus, nes netarikai, mandagiai,
gerai
lr pigiau
"
‘ *
HARDWARE PAINTS
tne išlaidų užlaikymui
negru ’ kitur. Koplyiia dėl Šermenų
dalimis. Privatinė rezidencija, BRIDGEPORT KNITTING
Visi nariai malonėsite būti
įkyrių.
& WALL PAPER
dykai.
8228 Maryland Avenue, lst
nai atsilankyti. Yra daug nau
SHOP
Nauja, graži ke
Palnters A Decorators
apt., I blokas į rytus nuo Neriam vilnonius sveterius — sto
jų dalykų svarstymui. Bus
J. S. Ramanclonls, savininkas
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panplyčia dykai.
MODERNIŠKAS TEATRAS Cottage Grove Ave., tel. Ste- čiakas. Parduodam pigiai. Neriam
3147 So. Halsted Street
renkama nanja valdvba.
sulig
užsakymų
naujus
sveterius
ir
TsL Victory 7241
3307 Auburn Avenue
3140 So. Halsted St.
wart 1875.
Rašt.
taisome senus. Vilnonios gijos dėl

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

CHICAGOJE

žINiy-žtNELĖS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

PRANEŠIM AL

J. F. RADZIUS

Ramova

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

j. S. RAMANCIONIS

A. MASALSKIS

MILDA

BUTKUS

UNDERTAKING

P.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutel
ktam manda
gų, draugiška

CO.

B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

TIO West 18th Street
Canal

3161

E7ERSKI

patarnavimą.

LIETUVIS GRARORIUB
peleke:

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse ir
prlemlesčuose
Grabai pigiai
net už |25
OFISAS

<688 8. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 9277

Moterų Sąjungos 2 kuopos
* Gruodžio 5-6
priešmetinis susirinkimas į“The Lašt Performance”
vyks sekmadieny, gruodžio 8,
1929, 1 vai. po piet., Šv. Anta Dalyvauja Conrad Veidt, Leslie Fenton, Mary Pliilbin.
no mokyklos kambaryj,
j Visos narės kviečiamos at NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE
silankyti, nes yra labai svar
bių dalykų aptarti.
Kalbantieji Paveikslai
I
Rašt.
Graži Muzika

1238 South
Halsted St
Victory 4088St

4424

So.

KETV. ir PĖTNYČIOJ

PARSIDUODA išsimaino
arba išsirenduoja didelis biz
nio namas su pagyvenimo
kambariais. Gali būti restuoranlas, ieekryminė ar kitokia
biznis. Vieta gera, lietuviais
apgyventa. Atsišaukite
1337 S. 52 Ave.
Cicero III.

et.

Virginia 1294

r
Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORICS

Didelė graži koplyčia dykai

718 VVEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAM l’OTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir / miestelių
daJyse.
Modemiš
ka koplyčia veltui.

3103 8. Halsted
St. Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

M. ZIZAS

504 W. 33rd St. Prie Normai Ave.
Tel. Victory 3486

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame
silankyti ir pamatyti
sios mados naujus
“400” Nash karus su
siais pagerinimais pas

A. + A.
Rockvvell

narinių ir vilnonės materijos dėl
kelnių vy rainis ir vaikams. Atsilankykit ir Įsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Namų Statymo Kontraktorius
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie Statau įvairiausius namus prieinama
tų.
kaina.
Siunčiam užsakymus j kitus mies
7217
S.
CALIFORNIA
AVE.
tus.
Telefonas Hemlock 5526
F. SELEMONAVIČIUS

Namų Statymo

t
Kontraktorius
jus at-1
4556 So. Rockwell Street
vėliau
1930 Tel. Boulevard 0214
vėliau
M. YUSZKA & CO.
PLUMBINO & HEATING

BALZEKAS MOTOR SALES Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau

RAČIŪNŲ ŠEIMYNA Kuri Užtroško Gesu

i MYK0LAS RAeiUNAS

mirė gruodžio 3, 1929 m.
8:45 vai. ryto, 38 metų aqižiaus. Kilo iš Kauno Red.,
Šakių Apskričio, Naumies
čio Parap., Sodžių Kaimo.
Amerikoje išgyveno 20 me
tų.
Paliko dideliame nuliūdi
me du švogerių ir švogerkas: Juozapų Dumbrauskų
ir Marijonų Dumbrąuskienę,
Juozapų Danrich ir švogerkų Viktorijų Danrich ir ki
tus gimines.

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VERONIKA
RAČIŪNIENĖ
(Po tėvais Vaičinliutė)
mirė gruod. 4, 1929 m., 3
vai. po pietų, 40 metų am
žiaus. Kilo iš Suvalkų Red.,
Kalvarijos Apskr., Ūdrijos
Par., Ūdrijos Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudi
me dvi seseris: Marijonų
Dombrauskienę ir Viktori
jų Danrich ir švogerius,
Dombrauskų ir Danrich.

PRANCIŠKUS RUDAITIS JUOZAPAS RUDAITIS
(Račiūno posūnis)

mirė gruodžio 3, 1929 m.
8:45 vai. ryto, 16 metų am

žiaus. Buvo gimęs Aurora,
m.

(Račiūno posūnis)

UNIVERSAL RESTAURANT

i

A. A. Norkus, Savininkas

Gimęs Aurora, III.

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Tel. Victory 5371

mirė gruodžio 3 d., 1929 m.

8:45 vai. 12 metų amžiaus.

ju kuogeriausia
4604 SO PAULINA STREET

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas. ,

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama j vieną dieną.
Perkama real estate kontraktua.

Intemationl Investment
Corporation

750 West 31 Street

Paliko dideliame nubudi

Paliko dideliame nubu

me dvi tetas, Marijonų Dom dime dvi tetas, Marijonų
brauskienę ir Viktorija Dambrauskienę ir ViktoriDanrich ir 2 dėdes.

Arti South Halsted Street

Ghicago, UI.

Kapitalas 2800,000 88
1804 SO. KEDZIE AVENUE
Tai. Lafayette <788-4718

ja Danrich ir 2 dėdės.

Visi kūnai pašarvoti Eudeikio koplyčioje 1410 So. 49th Ct. Cicero, III. Laidotuvės įvyks Subatoje, Gruodžio 7 d.
1929. Iš koplyčios 8 vai. bus atlydėti į Šv. Antano par. bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos nž velionių
sielas. Po pamaldų bus nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Seserys, Svogeriai, Svogerkos, Tetos ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis, Telefonas Yards 1741.

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

JOHN OUSKA & CO.

