tari kUa« afl-

Katalikai paaaullonya
dsrlnl, — Įneltl | loimmu lr 1 vi
suomene Kristau* mokslą, atnaujinti
įmonių dvasių. Jlians Ilrdles Vislpa
tarimas milijonų Mrdyse —*• tai musų
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“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mlntj, remia nuollrdllal ka*
tallklikas draugijas, sąjungas, para*
pijąs lr lietuvių kolonljaa “Draugas"
džiaugtasi didele katalikų parama ls
nori, kad toliau pasilaikytų Ue prie*
t.elllkl lauemal
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MADRIDAS, gr. 11. — Ne
kalto Prasidėjimo tiesos pa
skelbimo 75 metų sukaktuvės
visoj Ispanijoj nepaprastai iš
kilmingai katalikų buvo mini
mos. Didžiausios iškilmės įvy
ko čia, Madride.

METAI-VOL XIV

:

KELIAUTOJAS APLINK
PASAULJ ST. OŽELIS
ATVYKO KLAIPĖDON

Lapkričio 14 d. vakare “Vi-j f 1 l
rn ■
ktorijos” viešbuty įvyko Klai Klaipėda. XL20 (Elta). —
pėdos Vytauto Didžiojo jubi Esųs dabar Klaipėdoj keliau
liejui rengti komiteto posėdis. tojas aplink pasaulį vilnietis
Kaip žinoma, Klaipėdos Vy-'Stasys Oželis, kuris, okupavus
tauto Didžiojo komitetų suda-i lenkams Vilniaus kraštų, išGatvėmis įvyko bažnytinė
ro įvairių organizacijų atsto-bėgo į užsienius ir jau G me• • dalyvaujant
•
procesija
tūksta "f
vai -— centro įstaigų viršinin-į tai keliauja aplink jiasaulį', lau
ntinėms minioms. Nešta sep
kai, bankų, lietuvių visuome- kys paskaitų apie jo matytus
•»
• ■
’ ■ ' -•'
tyni stebuklingi Šv. Marijos
neš, spaudos ir kiti. Iš viso 19 ir lankytus kraštus. Oželiui
Kinijos Valdžia Tikisi Laimėti; Priešų Tarpe P. paveikslai.
asmenų. Komiteto pirmininkas 29 metai. Išbėgęs iš VilniaūS
f
Vienybė Suirus '
p. Stikliorius. Atidarius posė krašto jis mėgino studijuoti
Procesijoje dalyvavo kariuo
dį, pirmininkas pranešė komi Paryžiuj, bet, neturėdamas lė
menė, daug įžymiųjų asmenų,
PILSUDSKĮ SERGA, NAUFRANCIJA APSIJUOS
teto nariams, kad į komiteto šų, nutarė keliauti aplink pa
aukštųjų valdininkų. Ir kara
|AS KABINETAS NE
TVIRTUMOMIS
raštų vy riausiajam Vytauto i šaulį. Jis — būdamas “reko*lius buvo atstovaujamas.
SUDAROMAS
Didžiojo komitetui gautas ar-Įrdiniu keliautoju,’’—yra kaPARYŽIUS, gr. 12. — Frasakymas, kuriuo pranešama, rtu ir rimtas tyrinėtojas, kua
BRESLAU, Vokietija, gr. ŠVENTASIS TĖVAS AP- '
neijos valdžia planuoja apsi
kad vvriausias komitetas ap-1 ris stengiasi rimtai ir nuoduLANKĖ MOZAIKOS DAR
drausti nuo priešo įsiveržimo 12. — Naujas Lenkijai kabi
robuoja Klaipėdos Vytauto giliai susipažinti su lankomais
BŲ DIRBTUVĘ
kilus karui. Tam tikslui visi netas dar nesudarytas. Mar
Didžiojo komiteto sumanyta kraštais
pasieniai, išėmus Ispanijos šalas Pilsudskį serga. Respu
ROMA, gr. 11. — Anų die
Tie amerikoniški kareiviai 1919 m žuvo šiaurinėj aukų rinkimų lapais ir per papasieni, bus apjuosti tvirtu blikos prezidentas laukia ma
nų Šventasis Tėvas aplankė Rusijoj. Šįmet jų kapai ten atrasti ir jų lavonai paimti štininkus; kai del loterijos KALINIŲ MAIŠTAI AU
momis ir kulkasvaidžiu liz ršalo pasveikimo, nes be jo
BURN KALĖJIME
mozaikos darbų dirbtuvę Va namo paiaidoti. Viso parvežta 56 lavonai. Atvaizduoja- surengimo, tai (vyriausias ko
dais. Susisiekimams bus išve negalima sudaryti naujo ka
'mitetas nustatys laikų tokiai
tikane ir gėrėjosi išbaigiama. ma kaip karstai iš laivo nešami New Yorko uoste.
,
sti kieti ^vieškeliai, kai-kur tu bineto.
AUBURN, N. Y., gr. 11. puošnia ir1 brangintina Nekal
bendrai visai Lietuvai loterineliai. Didelės išlaidos reika
.
v
...
, . Alėtos kalėjime kaliniai sukeAPIPLĖŠĖ PASIUNTĖJĄ jai. r,
to Prasidėjimo stovyla, kokia
Be to,
pažymėtina, kad;
.
. ..
NETOLIMAS SU BOLŠE
lingos.
T
le
kitus
maistus.
Pirmieji
mai- į
skiriama Amerikos Katalikų
Kabu Brothers Tailoring dalis Klaipėdos komiteto suVIKAIS SUSITAIKYMAS
štai
buvo
įvykę
praeitų
liepos
šventovei — Nekalto Prasidė
Co., 2300 AVabansia avė., pa- rinktų aukų bus paskirta KlaiKINIJOS REVOLIUCIONIE
mėnesį.
LA
GRANGE
APIPLĖŠTA
jimo bažnyčiai Wasbingtone.
siuntėjų
du
plėšiku
užpuolė
pėdos
krašto
kultūriniems
tik

HARBINAS,
Mandžiūrija,
RIŲ VADAI NETENKA
Kalėjimo kieman inėjimai
PASTA
iu apiplėšė. Pagrobė 300 ToT. slams. Šia proga tenka nuro«P
p
«aliu,
trau
VIENYBES „ . _
DRAUGIJOS AT
Tekiais.’ <Tyf i, ~ kūd, Sųryšy su Vytauto . užilary t^^M aįyk „kaliniai,
Užpraeitų naktį piktadariai įnnrgjrik rr
kiniu į Chabarovskų išvyko JĖZAUS
valdė visų kalėjimų. Yra ži
STOVYBĖ VATIKANE ’
------------------- Didžiojo jubiliejum, yra super stiklinį stogų įsigavo La
SHANGHAI, gr. 12. — Nu Mandžiūrijos valdžios delega
nia, kad kalėjimo viršininkas
| (Dange miestelio paštos būUnljos nusistatymas
manymas pastatyti “Tau-tos
sakytas revoliucionierių (mai cija vesti taikos derybas su
yra kalinių rankose.
ROMA, gr. 10. — Šventa tan. Pagrobta apie 10,(XX) do
•
... T.
, narna,” kuris būtų Klaipėdos
štininkų) vadų smarkus veiki bolševikais.
Chicago Motor Livery Men s
.
.
1
Valstybės raitoji policija asis Tėvas audiencijon priėmė ' lerių pinigais ir ženkleliais. .
...
T
i ii krašto muziejum. Apsvarstęs
mas prieš Nankingų ir tauti Kai-kas spėja, kad į savai
Association, Ine., parėdė, kad .
A psiautė ............
kalėjimų. Įsakyta šauJėzaus Draugijos skaitlingų
, ■ , . • ...
...
v ,. visų eilę klausimų, komitetas
.
ninkų valdžių nesipildo: Dėl tę taika bus pasirašyta ir Ry
laidotuvių laiku joki pasaliti i kiekvienų įs kalėjimo kieatstovybę
su
generolu
kun. : Miller pripažintas kaltu ' nj. aį. automobiliai
...........
..
.. . nntan*
krpinris iį visas
nutarė:’ kreiptis
visas nrirn.
orga • ’
negalį
vežti,
to, kad revoliucionierių vadų tini geležinkeli ir vėl bolševi
mo išėjusį kalinį.
Ledocbovskiu
priešaky.
nizacijas su prašymu dalyvau-j
tarpe ima kilti rimtų nesuti kai imsiu valdyti.
Kriminaliniam teisme pri-i žmonių procesijoje. Turį va.. .
,
kimų.
Atstovybė sudėjo linkėjimus siekt* teisėjai pripažino kaltu žinoti tik sakomos asociacijos " aukų r,„kimo, tssinnttnet, BRITANIJOS PARLAMpN.......
. 1 ,
i-r •
'aukų rinkimų lapus autonomiTuomi naudojasi tautininkų ATSISTATYDINO GRAI Šventojo Tėvo kunigystės au-' ,buvusi. valstybes
TE TRIUKŠMAS
švietimo ir automobiliai.
?
.
.
..
,
r
;
nems
krašto
įstaigoms,
popuvaldžios prezidentas gen. Chi
kso
jubiliejaus
sukaktuvėmis,
j
KIJOS PREZIDENTAS
registracijos direktorių v\ . H.1
—-------------LONDONAS, gr. 12. — Laang Kai-shek. Jis tvirtina, kad
krašto ^1>audoj^pradė. dv Astor kalbant parlamente
Jėzuitų atstovylię sudarė at H. Miller už neteisotų parda Pnverte atiduoti pinigus
jam bus lemta, visus valdžios
ATĖNAI, gr. 12. — Atsi stovai iš 39 provincijų, 9 mi vinėjimų gydytojavimo ir den- \
Plėšikai pagroliė j autoino- tį nuo Naujų metų aukų rin- aPie vaikų švietimų, darbo papriešus palaužti ir nugalėti. statydino Graikijos preziden sijų, 37 tautybių ir penkių a- tisterijos leidimų praktikuoti jųjĮų
tisterijos lėmimų praKUKUoti Hlk| A johnson> AValgreen kim lapais ir per pažtinin- rtD°s atstovai pradėjo j
Šiandie visi daugiau domės tas admirolas Kundorioutis. peigij — lotinų, graikų-slavių, nekvalifikuotiems (netunntie- vaistinės, 176O W. 95 gat., ma- kus> surengti ateinančių vasa-.k^’- Tada kalbėtoja s
graikų-bulgarų, graikų-rumūnų ms nustatyto mokslo laipsnio) nadžerį. Nusivežė „jį į vaisti- ra “Vasaros šventę” ir tuo' “Lengvas/ daiktas trukdyti
atkreipia į Kantonų, kur žy Sakosi esųs persenas.
Šeštadienį susirinks parla ir siriečių.
mi dalis valdžios kariuomenės
asmenims. Prisiekę teisėjai jį nę ;r ]jep(\ ten atidaryti “sei-'g^ jaįku surengti auku rj. t kiekvienas asilas gali tai at
mentas
ir
išrinks
nauja
prezi
persimetė revoliucionierių pu
nubaudė septyniais
septyniais menesiais
mėnesiais fa >, pagrokė 209 dolerių.
■•
_,_-,_.xi likti
likti.”’
likimų
dėžutėmis, _palaikyti
dentų.
EUCHARISTINIS
KON

ir viena diena kalėjimu ir
sėn ir kur seka mūšiai.
nuolat tamprų kontaktų su vy Tas atstovus pažadino iš sa
Tuotarpu respublikos prezi
GRESAS
FILIPINUOSE
2,009
dolerių
pabauda.
Nežiūrint laikinojo revoliu
AUSTRIJA TURI NAUJĄ riausiuoju Vytauto Didžiuoju ldžių svajonių. Kilo nenu
dento
pareigas
eis senato pir
cionierių. aprimimo Nankingo
komitetu ir papildyti Klaipė juoko ir susikirtimų.
KONSTITUCIJĄ
mininkas
Zaimis.
MANILA,
gr.
11.
—
Šian

Šokėjas
yra
kalėjime
apylinkėse ir kitur, svetimša
dos komitetų atstovais nuo
die čia prasidėjo Eucharisti Šokėjas Jack Ne\v, 40 m.,
BE 10 ŽUVUSIŲ 20
liai iš pavojingų plotų ]>asiVIENNA, gr. 12. — Aus- žydų ir vokiečių visuomenės,
BOONVILLE,
Mo.,
gr.
12.
nis
Kongresas.
SUŽEISTA
traukia. Ties Nankingų gi sto
kurs prašoko
vienos kompa...
.... vakar prade,. i
1
,
1
,
t
rijos
respublika
E.
vi visa eilė svetimų valstybių — Iš teismo gauti “garan Virš 100,000 katalikų suvy- nijos 6,000 dolerių būdamas
NEAV YORK, gr. 12. — Mt
jo gyvuoti einant pertaisyta
karo laivų. Svetimšaliams pa tai” areštuoti 64 anglekasius ko čia iš 50 provincijų. Da •
i
v •• _ j • x
' n * 1111. rija. Šiuo dokumentu' BAIGĖ GRIGALIAUS UNI-.nhattan studioa> Tnc-> būt
rėdyta būti pasiruošusiems a- už jų keliamas riaušes, atkrei lyvauja daug dvasiškijos.
nėra kas uz jį padėtų a,000 platesnių valdžios teisių tei.; VERSITETĄ ROMOJE Į gaisre 10 asmenų žuvo ir aKongresas
baigsis
sekma

ptas
prieš
neunistus
angleka

pleisti Nankingų, jei būtų pa
dolerių parankos.
pie 20 kitų sužeista, anot pakiama. prezidentui. Ateity presius.
dienį.
vojaus.
'
Buvusis Telšių mokytojų RC. šautinių apskaičiavimų,
jzidęntų rinks ne parlamentas,
Pašovė žmoną
bet gyventojai.
, minarijos kapelionas kun. Pra { Daismi kilus būte buvo 110
BAŽNYČIOS PALAIMIN skaitomas ateinantį šeštadienį.
Barzdskutys Carl Canale,
HAITI SALOJE RAMU
neiškus Ramanauskas šiomis Storių, vyrų ii moterų, ir,
kitko pertaisytoj konsti- dienomis baigė Origalians n- ‘"•h"*'/- Bnvo pasiruoSta gas
Gi beatifikavimo apeigos bus 25 metų, negalėdamas prikal-'
TAIS PRIPAŽINTI 136
atliktos sekmadienį Šv. Petro binti savo žmonos grvžti na- furijoj pažymėta, kad nei vie niversitetę (pontifieia nniver- minti kratomuosius vaiadns.
PORT-AU-PRTNCE, Haiti,
ANGLAI KENTĖTOJAI
Bazilikoje.
gr. 12. — Po keletos kruvinų
nio su juom gyventi, jų ir jos na Austrijos dalis negali at
,„Vitxt
ROMA, gr. 11. — Generali Šis svarbus Katalikų Baž tėvų pašovė, gi patsai kažkur skilti nuo respublikos be na- šita gregoriana) Romoje an’
riaušių salos gyventojai yra
teologijos daktaro laipsniu.
'
aprimę. Čia ir kitose vietose nė Apeigų Kongregacija va nyčioje įvykis supuola su ši pasislėpė. Žmona vargiai iš-j minio karo.
,» K ES. — Nepastovu, gal lie
sargyboje stovi Amerikos J. kar ryte turėjo susirinkimų ir mto metų katalikų paliuosa- gysianti.
1
s 1
---tus, ar sniegas; šalčiau.
KASYKLAS SAUGOJA
Valstybių marininkai. Žmonės galutinai išsprendė į palaimi vimo (jiems politinės laisvės
SUŽEISTAS BALTIMORES
yra pabūgę marininkų kulka- ntųjų skaičių įskaityti 136 an grųžinimo) Britanijoj minimo
PINIGŲ KURSAS
Plėšlkai pasprūdo
KARIUOMENĖ
MIESTO MAJORAS
svaidžių.
glus kentėtojus, kurie nuga mis sukaktuvėmis.
Vakar ryte vidumiešty delabinti dviejų šimtų metų lai Kentėtojų surašė yra 2 nu tektivai apie tris mylias gat TA5TORVILLE, Tll., gr.
BALTIMORE, Md., gr. 12.
Lietuvos 109 litų •*. $10.00
NEW YORK, gr. 12. — Mi kotarpiu, kada Anglijoj kata kentėję nuo karaliaus Enrikio vėmis vaikės kelis automobi 12. — Naujos anglekasių nni- — City Hali būte keltuvo kaBritanijos 1 sv. sterl. 4.871
rė ir palaidota viena iš penkių likai žiauriai buvo persekioja VIII; 85 — nuo karalienės liu važiuojančius įtariamus jos National Miners viršaičiai helis (plieno virvė) nutruko ir
Francijos 100 frankų 3.93
1,
i ; Elzbietos; 5 — Jokūbo K lai piktadarius. Apie 50 šūvių į tvirtina, kad anglekasių strei keltuvas nugarmėjo apie tris
moteriškė, kurios yra užsinuo mi.
Belgijos 100 belgų
13.98
dijusios radium’u, kitados di Beatifikavimo (palaimintais kais; 16 — nuo Oliver Croiu- juos paleido. Pagaliau pik kas plintųs ir galįs apimti dar aukštus dugnan. Lengvai su Italijos 100 lirų
5.23
rbdamos United States Ra- pripažinimo)
išsprendimas vvell, ir 11 — Karoliui II va tadariai pametė vogtų auto kitas valstybes. Vietos kasyk žeisti miesto majoras Broenftveicarijos 100 frankų 19.38
dium Corporation.
Šventojo Tėvo akvvaizdoj bus dovaujant.
mobilių ir pabėgo.
las saugoja kariuomenė.
ing ir kiti 9 asmenys.
Vokietijos 100 markių 23.911

LENKIJĄ VALDO SENAS KABINETAS,
NES PILSUDSKĮ SERGA

Nusakomas Greitas Susitaiky
mas Mandžiūrijoj

CHICAGOJE

c
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DRAUGAS
■mas

KUN A. PETRAUSKAS, M. I C.
menės gydytojai pripažino, kad pristatyti la
šiniai buvo gražūs, sveiki, dėl ji; jokių su
««in> tari***aefcjnadtoiilM
sirgimų, bei nusiskundimų nebuvo. Taip liu
B.M UMKATO* KAINA Matam* F»
dijo gydytojai: Abraitis, Goldenlieimas ir ki AMERIKAI PAVYZDIS. moninkai turi gelbėti darbi
kt na
Trinu M »o eaumu
)!••. V laitai.
vu>
itc (Suropoi*
Metanu 17 •• Puaal Ha
------------Įninkams. Prasidėjus darbams,
ti. O riebalų skyriaus vedėjas — Banevičius
ta aa &opua lic
iradarblauu n auronpondanjittnu ntatų Mfrt,
teismui tvirtino, kad pulkai prašydavo a- Amerikos Jungt. Valstybė- darbininkai turi pilnai atsilyuaprutom*
padaryt) lr uaprlaiunAlaiua ta
merikoniškų lašinių, kapo geresnių už vieti se pradeda kilti nedarbas. Tai ginti. Darbininkų atsilygini
..«ato tankių
.*. ^kluriur priima
tat tt:M iki ll:M
šalies administracijai nesma mas turi būt atliktas dalinus
nius.
*
<ai>
Generolas Daukantas, Karoblis, Papečkys gumai. Kad neturėti nedarbo ilgu laiku.
aniMjuv aauioa pnaiunčlunoa pareikalavus
•.<» -nkančiai dienai priimami ik) 6 liudijo, kad valstybė jokių nuostolių dėl pri plitimų, prezidentas Hoover
Amerikos J. Valstybėse nė
iškelia visą eilę konferencijų
statytų lašinių neturėjo.
vai. po piet.
ra diktatoriaus if diktatūros.
*
5) Ūkininkų Sųjungos protokolai jiebu- su pramoninkais. Nurodo jie- Bet yra galingas kongresas.
vo suklastuoti, kaip tvirtino valstybės gynė- ms ir toliaus Vesti darbus, Jeį kongresas gali maišytis į
jas. Tai parodė dabartinis valstybės tarybos darbininkų nepaliuosuoti, -duo dorinį ir privatinį žmonių gy
JTHbANlAN DAILY FBIENL
pirmininkas, buv. Voldemaro ministeris — ti jiems tokio ar kitokio dar venimų, jei galį žmonėms
Publlabed Daily, gscept Sunday
•DBecHipnoNs um tau- —
eis M«mta,
St. Šilingas; buv. Švietimo ministeris — Jo bo ir užtikrinti šaliai gerbū nurodyti, kų jie gali ir ko ne
II.M. Tbraa Moota* - »!■••. Ona Montb - Tla
kantas; Kauno Apygardos Teismo narys — vį. Pramoninkai pasižada vis gali kadir gerymui vartoti, jis
nurepa — Ona Tear - |TN, BU Montha — (4.M
•»py — l«o
Pikčilingis ir kiti. Net Sakalauskas, kuriuo kų daryti, šalies administraci gali nedarbo laiku ir darbi
advarUalng lb "DRAUGAI" brlaųa beat traaųlta
Advartlalag rataa aa apyllettlon.
rėmė savo kaltinimų valstybės gynėjas, netvir jai gelbėti, nurodo, kad jie ninkams gelbėti, kadir aukš
• DRAUGAS” 2334 80. Oakley Av<ų Chioago tino protokolų suklastojimų.
darbams panaudosiu miliočiau minėtu pavyzdžiu. Kon
Visos tad teismo statomos kaltės Mik nus. Antai Fordas gerbūvio gresas gali rasti priemonių,
šiui, Draugeliui ir kitiems liudininkų ir do- palaikymui, žymiai savo dar kad kiekvienas šiandie nedir
kumentų buvo atmestos'. Žmonės pasodinti į bininkų daliai padidina užino- bąs sveikas žmogus turėtų
teismo suolų pasirodė bylai pravedus visiškai kesnius.
darbo. Kongresas O*
gali darbi
nekaltais. Visi liudininkai, nepaisant to, kad Nežinia, ar pramoninkai iš- ninkų apdrausti nedarbe u
(Tųsa).
jų didžiuma buvo tautininkai ar liaudininkai, tesės savo tais pažadėjimais, senatvėje.
Iš tos trumpos istorijos seka, kad:
kalbėjo teisiamųjų naudai. Tačiau tuos ne- Gal kai-kurie. Gana to, šaly
Grūdas.
1) Ūkininkų sųjunga nenusikalto sutar
kaltus žmones teismas nuteisė, nuteisė ne tik daug nedarbo. Nutrukus darties sulaužymu, nes Amerikoniškus lašinius
kalėti, bet ir nesamų nuostolių valstybei grų- banis, dešimtys
tūkstančių MEKSIKOS KATALIKAI
Naujas iš Lietuvos atvykęs misijonierius, kuris sykiu
sutiko priimti Krašto Apsaugos ministeris su
žinti apie 120,000 litų. Kaip suprasti ir kaip darbininkų su savo šeimynoĮSPĖJAMI.
i su kun. prof. Vaitkevičium, M. 1. C., dabar duoda misijas
valstybės kontrole. Tai įrodo ne tik tų dviejų
išaiškinti tų keistų, nesuprantamų ir liūdės; ir mks neturi kuomi maitintis,
I Amerikos lietuvių parapijose.
įstaigų raštai, bet ir parodymai teisme: Bu
(papiktinimų kelianti reiškinį?
j Tuo žvilgsniu Italija galėtų
■ '
1„.^L
,
A-, t
n ■
'T
r......................
................
Po pastarųjų Meksikoj prevusio valstybės kontroleriaus Karoblio, buv.
Be to, kodėl teisė ir nubaudė tik Mik- būti pavyzdžiu,
kariuomenės vyriausio intendanto pulk. Gruridento rinkimų iškilo y patin- ,;artjniį vyskupai pasižadėję jai nebūtų priekabių ieškant,
šį ir Draugelį, bet ne visų Ūkininkų Sųjungos Didžiosiosc Fiat automobi
džinsko ir buv. Krašto Apsaugos ministerio
ga padėtis. Kandidato \ ascon nesįinaįšyti į šalies politikų ir turėjo užsidaryti. Dabar liko
Centro, valdybų, kuri buvo tų sutartį sudariu lių dirbtuvėse, Turine, suma
gen. Daukanto. Čia reik pažymėti, kad. gen.
eelos šalininkai išsprendė su- nuo įo nulaikyti visus kuni be vaistinėlės ir žmonės tikė
žėjo darbai. Tūkstančiai darkelti revoliucijų, kada “išDaukantas byloje nedalyvavo. Jis kažko kaip si? Kodėl vieni centro valdybos nariai .dau
josi pailsėti. Bet kur tau, tos
IV*
.
O**!..
giau
nubausti,
kaip
pav.
Dr.
Draugelis,
MiKbininkų
(paliuosuota.
Kurie
tik tam metui išvyko į Braziliją. Teisme buvo
rinktas” valdžios kandidatas
pragaras smarvės pradė,įo vijo parodymai skaitomi, kuriuos pridavė tar šys, Josiukas Petras, kiti gi mažiaus — palikti, tie dirba dvi-tris die- Bubio ateinančių. pietų vMa-l Atsargumas yra geras daly- suo?e kampuose rastis, ir nelai
kaip ipav. Sakalauskas ?
nas savaitėje, arba tris-ketu- rio mėnesiu užims prezidento kaa *l leksikos vyskupai ži
dytojui.
Teisme liudininkai ir dokumentai įrodė rjas valandas dienoje. Dar- otis,. I tai atsižvelgus, Mek- n0> k« > turi dar5'ti tukiu°- mes gimdyti: policija liko a2) Ūkininkų Sųjunga nenusikalto val
pinniausia, kad Mikšys lašinių statymo metu bininkų tarpe kilo vargas. Jie sikos vyskupai įspėja katali- se atsitikimuose. Šiandie Mek kiriuotą.
džios apgavimu, kadangi įr Krašto Apsaugos
visai nedirbo centro valdyboj, nes dalį laiko kreipėsi į ministeriu pirmi- kus neprisidėti prie jokių su- sikoj nėra teisutes, valdžios, Taigi, per tų vakarų polici
ministeris, ir valstybės kontrolė ir visos pri
sveikatų taisė užsieny, o antrų dalį — Kiai- ninku Mussolini prašydami jo kilimų, saugotis revoliucijos,
i* savo žinyboje tūli ka- ninkas su šauliais vadinamoj
ėmimo komisijos žinojo, kadi statomi ameri
pėdos
krašte
.ūkininkus
organizavo.
Antra,
pagelbos.
kad valdžia nerastu priekabių Guomenę ir ginklus. Neteiso- arbatinėj, kurioje galima gau
koniški lašinai. Tai matyt ne tik iš minėtų
valdžia savo
ti ko tik nori, šumnai tuštino
saTO
dokumentų, bet tai patvirtino teisme, buv. kad Draugelis neturėjo jokių pareigų, kurios Nereikėjo Mussolinio kelis išnaujo atsisukti prieš Kata- ta Taldžia
i suirusi. Ateis laikas, kada jos baltakės butelius ir pirmiems
tuo metu krašto apsaugos viceministeris/ p. bent kiek leistų lašinių pristatymų ir kad kartus prašyti. Užteko karto, likų Bažnyčių. ”
struktūra pavirs griuvėsiais. gaidžiams giedant, išėję iš ar
i*.Si ūį
Papečkys, (valst. — liaudininkas) ir sekan jis bent kur savo pirštus prie jų būtų pri- Jis parėdė, kad į Fiat dirbtuJuo
tikslu
Jo
Ekscelencija
rpa<]a jr katalikai ir Bažnyčia batinės į gatve susišaudė. Be
tieji karininkai ir karo gydytojai: Grudižins- kįšęs, trečia, kad bendrai Ūkininkų Sųjunga ves butų grąžinti visi darbi- arkivyskupas Leopoldo Ruiz
kas, Kazilevičius, Abraitis, Noreika, Aeukas tiesioginiai lašinių nepristatinėjo, ir kad Cen- ninkai. Liepė duoti jiems dar- y Flores, apaštalinis delega gaus progos prabilti savo tei-!to, pirm susišaudymo vakaro
tra valdybos nariai ir jos skyriai savo pa- bo kadir po kelias valandas
šių reikalais.
saįėje policninkas K. U. sumu
ir valst. kontrolės revizorius Gaška.
tas
Meksikai,
išleido
vysku

šė, suspardė vienų vaikinų.
3) Ūkininkų Sųjunga nenusikalto valsty vestame darbe buvo saVystovus ir iš Sųjungos savaitėje ir mokėti pilnai kas pams aplinkraštį. Ragina vys
Išėję šauliai ir policija iš
bei nuostolių padarymu, nes pirmiausia tuos pirmininko jokių nurodymų nepriminėjo, ir savaitė už penkių dienų dar- kupus visiems kunigams duoti
bų kiekvienam. Kada dirbtuarbatinės ėjo per miestelį.
lašinius priėmė ir išmokėjo pilnų sutartų sa pirmininkas jų neduodavo.
reikalingų
nurodymų,
kad
jie
Mikšiui nesant, jį pavaduodavo pirmi- vėse atsinaujins ir vėl darbai
Prie policijos būstinės vėl įmų Krašto Apsaugos ministeriui įsakius ir
savo parapijonis įspėtų nuo
ninko
pareigose
Dr.
Draugelis,
bet
Dr.
Drautaip,
kaip
buvę,
tada
iš
darvyko smarkus susišaudymas.
valstybės kontrolei sutikus. Jei tad Amerikos
pramatomų suiručių šalintis, Policija su šauliais šaudosi. Miestelio gyventojai, ypač mo
gelis
ėjo
pareigas
tik
žemės
ūkio
kultūros
bininkų
užmokesnių
mažomis
lašiniai ir būtų menkesni už vietinius, tai už
__ kad. katalikai pasiliktų išti- ZAPYŠKIS. (Kauno aps.). terys ir vaikai, buvo labai ištai turėtų atsakyti ne Ūkininkų Sųjunga. bet skyriaus direktoriaus. Prekybos skyriaus di- dalimis atitraukti tai. kas
darbų kimi valdžiai, kuri nekliudo Spalių 6 d., per Ražančinės gųzdinti. Šauliui J. P. sužeista
Generolas Daukantas su p. Karoblių. Bet rektorium buvo Sakalauskas. Jeigu tad ko- jiems bus permokėta
(Bažnyčios. Revoliucionieriai, atlaidus Zapyškio šaulių bū- ranka. Lietuviai labai pasi
itie lašiniai nebuvo menkesni už lietuviškus. kios kaltės ir būtų, buvę, tai tik jis turėjo sumažėjimo laiku.
būti atsakingas. O tuo tarpu jis mažiau nu- Automobilių dirbtuvių dar- i<ur^e netur* n’eko bendra su rys surengė viešų vakarų. Vi- piktinę mūsų policija ir šauTai pirmiausia patvirtina Valstyb. Technikos
baustas už Draugelį, Mikšį ir kitas. Kodėl? bininkai ministeriu pirminin-[bažnyčia, gali tarpusavini ko- sa programa ėjo nesklandžiai,Įliais Ar taip policija ir šau
laboratorijos minėta analyza. Tai patvirtino
kui pasiuntė padėkonės tele-1Voti gi k»talikai neturi reika- kas pas juos įprasta. Vakara liai gina mūsų laisvę, valsty
(Bus daugiau)
teisme ir šie teismo pašaukti liudininkai: Tu
lo į jų kovų maišytis. Tai ge- metu buvo pastebima daug bę?
----------gramų.
mas, Balsys, Banevičius, Beniužis, Noreika
, 1V.
Iriausias ir sveikiausias nusis- girtų.
Jonas Zanavykas.
Lietuvos prezidentas pasirašė žemės reTas Italijos valdzios pat tatynias. ir kiti pasakė teismui kad priimtieji ameri
Zapyšky pirmiau porų inėkoniški lašiniai buvo geri, švarūs, sveiki, ge- formos pakeitimų, kuriuo dvarininkams, vie- varkymas darbininkų gerovei
resni, kaip lietuviški. Tai pat patvirtino ir toj anksčiau paliekamų 80 ba centro, dabar liečia ne vienų automobilių Apaštalinis delegatas pažy- neštų buvo valstybinės degti
buv. tuo metu vyriausias intendantas pulki- I bus paliekama 150 ba. Netrukus šis pakeiti- pramonę, bet ir kitas Italijoj n,b ka<T praeitais metais pa nės monopolis, kurį laikė lie
rinkąs Grudžinskas. Teisino klausti kariuo- ■ mas pradės veikti.
.pramones. Nedarlm laiku pra- daryta sir valdžia taikos su- tuvis kalvis J. P., bet polici-
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Friedrich von Schiller.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
SLL. Palaukit gi, mano jaunas drau-

ge Del ko jūs Vengiat mano draugystės?
KAR., Dovanokit, ponas Selicour’ai!
(Į šalį). Kad plepiui kelių perėjau!
SEL. Mano gėrimai! .Jau aš senai
troškau jus pamatyti. Kų veikia mūzos?
Kaip ttekari poezija? Gerasis ponas Firinin’as prieš tai yra nusistatęs, bet aš
žinau, jis neteisingai elgiasi. Jūs pasirin
kot tokį pulkų talentų!
Jei tik jus pasaulis pažintų, — lx*t
hū laika sužinos! Dar šiandien anksti aš
kalbėjau apie jus.
KAR. Apie mane?
MEL. Sa mūs ministerio motina... Jau
susidarė gera nuomonė apie jus.

KAR. Taip? Kokia proga atsitiko?
SEL. Ji nusiduoda esanti žinovė... Aš
nežinau, kaip ji prie to priėjo. Jai gerinamasi dėl jos sūnaus. Kaip? Jeigu jūs
patogia proga prisidėtumet prie dvaro...
Del to aš kaip tik norėjau jus suieškoti.
Ji iš manęs pareikalavo parašyt šiam va
karui porų kupletų. Nors ir aš, kaip kiti,
rašydavau kitados eilėraščius, bet sąmo
jus atšipo nuo sunkių darbui Na, o kas
būtų, jei jūs vietoj manęs parašytumėt
eilėraštį. Jūs (teikiat jį man... AŠ jį per
skaitau... juo susižavės... norės iš manęs
sužinoti... o aš... aš pasakysiu! Aš, pasi
naudojęs proga, jus pagiriu. Jus visi ger
bs ir neužilgo jus laikys nauju poetu.
KAR. Jūs atidengiat man puikiau
sių viltį!
M
SEL. Viskas priklausys nuo jūs pa
čių, kaip jūs jų jgyvendinsit!
KAR. (j šalį). Jis nori mane priple
pėti! Tai tikra neteisybė. Aš gerai žinau,
kai! jis yra neteisus. Bet koks aš esu siljinas, ieškau pagyrimo? Prieš mano norų
jis galėtų mane prikalbėt... (į Selicour’ų).

Taigi, šiam vakarui reikalinga...
SEL. Mažmožis! Tai niekis! Laisvai
pasirinkti: eilėraštį ar kų parašyti, by
tik iššauktų ministerio pagyrimų.
KAR. Ne mano dalykas privesti kilų
girti! Aš negaliu žeminti poezijos, Visoks
(pagyrimas, nors jis būtų ir užpelnytas, yra
lik gerinimasį didžiūnams.
SEL. Tai tikra mūsų sūnaus išdidu
mas! Taigi, nėra čia jokio pagyrimo, bet
šiaip kų nors iš meilės, malonumo, patin
kamo..
KAR. (pažiūri j vienų Įioiaerų). Ar
aš galėjau pamanyt, jį perrašydamas,
kad aš taip greit turėsiu progos?..
SEL. Kų? Kaip? Bet čia juk ne eir
lės...
KAR. O, atleiskite! lxibai menkos...
^EL. E. kų! iMano Dieve! Štai, kaip
tik turiu tai, ko reikia! Greit duok še!
Jūs tuoj patirsite jos veikimų... Nė nerei
kia kokių romansų., šie mažmožiai., to
kia tinkami žaisleliai dažnai jiudaro dau
giau įspūdžio, negu tikimasi... jais suža
vėtos ponios ir panelės viskų padaro. Duo

kit, duokit! Kaip? Jūs nenorite? Na, kaip
sau norite! As norėjau būti jums naudin
gu... jus supažindinti... Jūs nenorit susi
pažinti... Turėkit savo eilės! Tai jūsų bū
tų laimėjimas, kurį aš numatau, o ne
mano.
KAR. Jeigu tik..
SEL. Jei tik pasipuoštumėt...
KAR. Bet aš nežinau...

SEL (ištraukia is jo rankų popierų).
Esat vaikas! Duokit! Aš noriu jums prieš
jūs norų patarnauti. Pats jūs tėvas turi
įsitikinti jūsų talentu, fttai jis ateina! (Jis
įsideda popįerų į dešinį kišenių).

SEL. Mano brangieji draugai! Jūs
man sutrukdėt visų ketvirtį brangaus
laiko, bet jiems tai dovanotina... Ministe
ris lauks manęs... Aš nenoriai atsitraukiu
nuo jūs, nes vis kų nors galima patirti su
tokiais brangiais asmenimis.
(Eina, abiem rankom laikydamas sa
vo žipono kišenių).
SEPTINTA SCENA.
Abu Firmin’ai.

F1RM, Na, tai yra tas, kurį tu lai
kai klastininku, intrygantu. Niekas taip
labai nedraugauja su manim, kaip ‘jis!
KAU. Jūs galit mane svajotoju lai
kyti, bet juo daugiau jis jums gera daro,
ŠEŠTA SCENA.
juo mažiau aš juo pasitikiu... Tus švelnus
Abu Firmin'ai. Selioour’aa.
tonas, kuriuo jis į jus kalba... Jis nori
FJRMJN’AS. Štai, mano drauge! Bet jus išnaudoti ir pražudyti.
laikyk liežuvį! (Duoda jam slaptu! po
F1RM. Pfui, koks rie))usttikėjimas!
pierų).
Ne, mano sūnau! Jeigu aš būčiau net ii
SEL. Aš moku tylėti. (Deda popie piktybės auka, tai net ir tuomet aš nie
rų j kairį kišenių).
ko blogo apie kitus nemanyčiau.
KAR. (sau). Negerai jaulaiiau, kad
jam atidaviau... Ir kų gi jjs nori daryti
su mano eilėmis ?
(Bus daugiau)
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— Pasitrauk į šalį, Jonuk, kurs loja — nekanda.
--Aš tai žirniu, bet abejoju
tas šuo labai piktas; girdi,
Dienraštis “Draugas” at.
ar kiekvienas šuo žino tų tai,
.
kaip balsiai loja.
stovauja organizuotų lietuvių
1
visuomenę.
~ Juk žbmi» kad tas «uo, Įsyklę,

“DRAUGO” VAJUS.

TAISO NUTRUKUSIUS KABELIUS.

Prašau Į Mano Kampelį

kriauklėse, užsivožė. Net pa
tys “tavorščiai” pradėjo ste
“Draugų” remia šimtai drbėtis jų nežinoj imu.
jų, visa eilė parapijų, pen
Dabar vėl jie “prasižiojo”:
kios centralinės organizacijos
Girdi, kaipgi K. Bažnyčia
ir L. R. K. Federacija Ame
nepriešinga mokslui jei nese
rikoje. Taip-gi “Draugas” re
nai Šv. Tėvas uždraudęs kata
mia visas kilniais tikslais su
likams kaikuriuos pasaulinius
darytas katalikų organizaci
kurinius skaityti.
jas. Vieni kitiems padėdami,
Ponai kamisoriai, jūsų “ta
sukūrėme garbingas Įstaigas
vorščiai” vėl skaniai pasi
k. a. Šv. Kryžiaus Ligoninę,
juoks,
kai
neatsakysit,
kodėl
Yra toks senas juokas:
dešimtis mokyklų etc.
Šv.
Tėvas
nedraudžia
visu
“Jonuk, kam tau Dievas
“Draugas” pasiryžęs ir to
pasaulinių
rašytojų,
knygas
galvų davė?”
liau pagelbėti visoms lietu
skaityti,
o
tik
kaikurių?
Jei
Jonukas atsako:
vių kolonijoms organizuotis,
“Kad turėčiau ant ko savo tas y™ “P™šinga mokslui”,
burtis krūvon, kurti kultūri
tai turėtų būti “priešingos
kepurę pakabinti”.
nius židinius, palaikyti esa
Pasku tiniai žemės drebėjimai kaikuriose vietose nutrau- mus. Tų “Draugas” daro, ta)
Jūsų prof. Kampininkas ne mokslui” visos mokyklos, kuabejodamas sako, kad mūsų rios savo mokiniams draudžia kė kabelius, pravestus per Atlantikų palei Naujos Anglijos ir pindamas draugijų, parapijų
dienose (tokio progreso am- šlamštus skaityti, ” priešinga Newfoundland pakraščius. Atvaizde parodoma, kaip darbi žinias, jų parengimus garsin
žv!) esama žmonių, kurių gal mokslui” judamųjų paveiks ninkai, ekspertams prižiūrint, taiso kabelius.
damas bei nurodydamas kata
lų valdžios cenzūra (ne dik
vos tikrai yra tik “kabliai”
likams kaip galvoti ir spręsti
tatoriška), kuri šimtus Paga"}joana Kanušienė, Mateušas eas Rėkus, Natalija Kregzdiekepurėms kabinti. Imkime Apainius kartais socialius klau
mintų
rilmų
kas
met
į
pečių
n
g
merikos lietuviškų “proleta
simus.
sukiša,
šimtus
naujų
leidinių
$_
0()
rų” vadus, jų laikraščių re
“Draugų” skaito keliolika
Auka $5.00.
“
t
■
w
M
“
ld08Drja:
daktorius. Jei jie turėtų gal
A. L. R. K. Fed. 23 sk.: tūkstančių žmonių, bet “Drau
Jonas
Lebežinskas, Antanas |gas” norėtų aplankyti kiekvas, o ne “kablius” kepurėms
.
r
, 'J. Sutkus, Dom. Gereiene,
stot^ jog ta, priešinga mokskabinti, negi rašytų tokias
Baeevičius, Emilija Maskolai- vieno lietuvio kataliko namus
lui,
žmonių
pažangai?
Nieko
nesąmones, kaip kad Katalikų
ir ten įnešti kiekvienam prie
Šv. Petronėlės Dr-ja: Ona tienė.
Bažnyčia kenkia mokslui, žmo panašaus!
Taujenienė, Agnieška Anta Šv. Kazimiero Brolių ir Se lankios lietuviškos dvasios.
nių pažangai.
! Yeser! Mūsų bedieviai, ko navičienė, Domicėlė Zukienė, serų: Eniilia Andruškevičienė, “Draugas” prabilo per radio
Kai nesenai aš prisistačiau munistai kiekvienam žingsny Elzbieta Lauer.
Kanstantas Norkus, Konstan- pasauliui ir milijonai žmonių
išgirdo lietuvių vardų ir mū
komunistų redaktoriams ir pasidaro save objektu kitų Auka $5.00.
. cija Nausėdienė.
5 kp.; K. Šv. Juozapo Globėjo: Pran sų dainas.
paprašiau parodyti savo gal pajuokai ir parodo, kad jų! LaMarių
vas — atsakyt j mano klausi galvos kaip tik ir tinka anam Naugže,„is Jonas
Sta. ciškus Vaškunas, Pijusas Pleč “Draugas” parodė jau ne
kartų savo didelę pajėgų ir
mus, visi jie, kaip oisteriai Jonelio atsakymui.
sys Trumpulis, Tadas Aleliu- kaitis.
džiaugiasi visuomenės para
Auka $5.00.
nas, Augustas Palei iunas.
ma.
Šv. Veronikos Dr-stė: A. Motinos Dievo Aušros Var
Dabar, kuomet lietuvių var
Kanstantinavičienė, A. Straz tų Dr-ja: V. Nausėda, M. A.
das, “Draugui” pasidarba
Kariaekas, J. Krotkevičius.
dienė.
vus, plačiai skrieja per paAuka $5.00.
LABDARINGOSIOS SĄJUN Duoba, II vice-pirm. — p-ni
Auka $5.00.
Prof. Kampininkas

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys;

B. Grybas (2 siunt.)
A. Feiza
J. Paprockas (2 siunt.)
F. Palionis
A. Kumšlytis
I*. Radzevičius
E. Radzevičienė
St. Staškunas
T. Geiievičienė
I). Jankevicli
J. Daugaravičiutė
U. Mickevičienė
M. Broinskienė
Pr. Oreška
P. Janutis
J. Osinskienė (2 siunt.)
P. Baltkojis
M. Jarešiunas
L. Roza
M. Juozaitienė
N. N.
B. Masiliunienė
A. Brazauskis
K. Montvydas
J. Šarkauskas
A. Yaranius
K. Al. Bublys
A. Peldžius (2 siunt.)
M. Norušas

A. Petraitis
A. Varanis
T. Petmšonis
P. Belskis
K. Sungaila
A. Gerdžiunas
M. Stulginskienė
I’r. č’elkienė
A. Rakauskas
.1. Zimautravičienė
M. Buivydas
O. Lenkauskienė
M. Atkočiunienė
J. Rabačiauskas
Z. Kutkienė
J. Kazragis
A. Vaičekauskas
A. Januškevičius
A. Bizauskas
L Niedvaras
A. Sventeckis
P. Gadeikis
A. Ceponienė
J. Čepulis
N. N.
A. Dapkus
V. Žalinienė
St. Marozienė
St. Rokas

i
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“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.
2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI.

LABDARYBĖS SKYRIUS

NAUJOS

DAINOS

sanlį, knomet visi domisimū-1 LIAUDnis DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO
West Side.
K. Sriubienė, I rašt. — p-ui Dievo Apveizdos Parapija.
STASYS NAVICKAS
PROTOKOLAS.
Doma Kaminskienė, II rašt.— Tretininkai: Barbora Pan- Maldos Apaštalystės Aušros įsu dienraščiu Draugu , —j
Vartų:
Marijona
Štumbrienė.
mes
skelbiam
e
• t»n
p-lė Kaz. Lindžiutė.
kauskienė, Brigita Leskaus- artų:
L.
R.
K.
Labd.
Sų-gos
7
j
“
Draugo
”
Vajų.
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
Labdaringosios Sąjungos 8 Mandatų Komisija: p. Ant. kaitė, Antanas Šalčius.
kp.:
Kazys
Kulbis,
Antanas!
I
‘
'Draugo
”
Vajų
kviečia2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
Seimas prasidėjo iškilminga Bacevičius, p. F. Janušauskas, Auka $7.50.
Vaičiulis,
Veronika
Glebaus-{me
visas
kolonijas,
visas
drau3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
suma, kurių laikė kun. J. Ju p. J. Valančius, p-lė Z. Navic La 1x1. Sąjungos 4 kp.: P.
kienė,
Veronika
Jusevičienė,'gija*S
visas
parapijas
4. Aukštas kreantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
cevičius, Šv. Panelės Gimimo kaitė.
Valuekis, V. Žvlė, M. C'esnavi- Kastancija Zaurienė.
Nors “Draugas” toliau eis 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ............................... 30c
Bažnyčioje Lapkričio 24 d., Rezoliucijų Komis’ja: p. L. čius, A. Grišius.
Auka $25.00.
padidintas ir pagrąžintas, bei, o. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ___
30c
1929, 10:30 ryte. Seimui pri Šimutis, “Draugo” redakto Auka $25.00.
kaina pasilieka ta pati
PranApaštalystės
Dr-ja
j 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ______ 30c
taikintų pamokslų pasakė ku rius, kun. A. Linkus, p. M. Šil
Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų 5 sk.: ciška Šliogerienė,
Amerikoje: metams .... $6.00 i 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
*
nigas A. Linkus. Užsibaigus kas.
V. Auškalnienė E. Rengnlni- Auka $5.00.
pusei metų .... $3.50 i 5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
pamaldoms visi delegatai bu- Sveikinimų Komisija: kun.
tė, E. Valuckienė.
S. L. R. K. A. 100 kp K. Užsienyje, metams .... $7.00 6. Oi, broliai, broliai-Margvtė Mano (Chorui) .......... 30c
vo kviečiami šeiminių pietų:A. Baltutis, kun. J. Jusevi- Auka $6.00.
pusei metų ___ $4.00 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
Usaitė, V. Petrauskas, A.
Šv. Kryžiaus ligoninėje.
čius, dr. Š. Biežis, A. Žvirb
Marijonų Kolegijos Reni. 26 Peldžius, Alen. Danikauskie- Prenumeratas, žinias, pa 8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30e
Pats Seimas buvo šv. Pa lis.klausimus etc. siųskite:
sk.: Antanas Butkus, Marijo nė.
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) ___ 30c
nelės Gimimo parap. svetainėj, Finansų Komisija: p. J. Mi na Šaulienė, Ona Tanavičiutė,
Aušros Vartų S. P. M. V. ‘' Draugas ’ ’ Pub. Co.,
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c
68 ir Talrnan gatvių, lygiai 2 kolainis, p. P. Atkočiūnas, p. Kazimieras Matijošaitis, Mari
M.: AVilliam Duoba, Antanas
2334 So. Oakley Ave.,
B. Sekleckis.
vai. po pietų.
Daugiau perkante duodame nuošimtį.
joną Matijošaitienė.
Chicago, IUinois.
Bartkus, Jonas Krūmas, Bro
Prezidiumui
užėmus
vietų,
Seimų atidarė centro pirm.
Auka $5.00.
Reikalaukite tuojau
ne Žilienė, Veronika Lekavi
Ant. Nausėda pakviesdamas pirm. adv. J. Grišius sveikina Moterų Sąjungos 3 sk.: A- čienė, Filimonia Bardauskie
DEVYNI MILIJONAI
gerb. kun. A. Baltut Į sukalbė Seimų ir trumpais žodžiais nelė č'esnauskaitė.
nė.
“DRAUGAS” PUB. COVARTOTOJŲ.
ti maldų. Į prezidiumų vien apibudina l^abdurių darbuotę Town of Lake.
Cicero.
balsiai išrinkta: pirm. adv. J. nuo pirmųjų dienų lig šio lai
Chicago, Illinois
Šv. Pranciškos Rym. Mot ir S. L. R. K. 48 kp.: Jonas Šiais laikais amerikiečiai, 2334 S. Oakley Avenue,
ko
ir
nuo
savęs
aukoja
$25.00.
Grišius, I vice-pirm. — p. V.
Merg. Dr-ja: S. Paukštienė. Mikolainis.
čia gimę lygiai ir ateiviai, i
Delegatų registracija:
A.
L.
R.
K.
Fed.
12
sk.:
Auka $5.00.
vartoja šeimyniškus vaistus
Centralinės Organizacijos:
Barbora
Daukšienė,
A.
Selgėlimams pašalinti taip, kaip
Amerikos L. R. K. Federa Šv. Kazimiero Akademijos
žmonės senovėj, kad darž. Yra
cijos Apskritys: Ona Aleliu- Reni. 1 sk.: Stanislava Paukš-^na Rašinskienė
SPECIALISTAI
aprokuota, kad- keturios iš
nienė, P. Atkočiūnas, J. Gi tienė-, Anelė Kinčinienė, Mag- Auka $*>-00.
t«u<i
nenusiminkit. b«t eikit
Šv. Antano iš Padvos: J. kiekvienų penkių šeimynų sa
PM tikrą specialistą, ne pas koki
dalena Šedienė.
kis.
nepatyrių Tikru specialistas, ar
Gribauskas, F. Išganaitis, L. vo namuose turi šiokių ar ki
ba profesorius, neklaus Jūsų kaa
Moterų Sąjungos Chicagos Auka $5.00.
tuma kenkia, ar kur skauda bat
Labdaringos Sų-gos 1 kp.: Martinkus, J. Bartašins, M. tokių tepalų — ointmentų. Iš
pasakys pata. po pilno 1M«sami
Apskritys: O. Šniaukštienė,
Dambrauskas.
navimo. Jua sutaupysit laJk« lr
to išeina, kad Suv. Valstijojse
D. Kaminskienė, M. Janu P. Kromelis, A. Geneauskas,
pinigus. Daugaila kitu daktaru
begalėjo pagelbėt Juma delta, kad
šauskienė, M. Paukštiem'*, B. Bennett Kalvaitis, Marijona Moterų Sų-gos 2 kp.: S. Pet 90 bilijonų šeimynų vartoja
Ha neturi reikalingo patyrimo, su
'šeimyniškus vaistus.
Sodeikienė, M. Janušauskienė. įkienė, A. Johnsonienė.
rėdymui imogaus kenksmingumų,
Bitautienė, O. A. Nevulytė.
klano Kadto — Scope — RaggV
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė Auka $25.00.
X-Ray Roentgeno Aparatas tr vi
Dr-stė Mot. Sų-gos Jauna Vienas iš populeriškiausių
štakes baktarlologllkaa egaamlnaNekalto Pras. P-lės Šv. Mer.
jų
Centro:
Antanina
Nausė

vtmaa kraujo atidengs man Jūsų
mečių 2 sk. kp.: Bronė Fei- vaistų yra Sloan’s. Šis vais
tikras negeroves, lr Jeigu a* pa
dienė, Monika L. Gurinskaitė, Sodaiicija: A. Mažeikaitė, M. zaitė, Bronė Stulginskaitė.
tas vartojamas .jau nuo senai.
imsiu Jua gydyti, tai Juau sveikata
Laurinskaitė, S. Jurgaitė.
Balhina Abromaitė.
tr gyvumas sugryl Juma taip kaip
Jau keturios gentkartės jj
Anka $5.00.
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat ano
Auka
$5.00.
Amerikos
Lietuvių
Dukte

vartojo išsinarinimuose, užsi
Ilgu skilvio. tarnų. Inkstu, odos,
Labd. Sų-gos 3 kp.: Kotry- gavimuose, neuralgijoj, reu
kraujo, nervu. Širdies, rsumatlsMoterų Sąjungos 21 kp*.: J
rys:
C.
Barskis,
S.
Navickas.
mo. kirminu, uldeglmo tarnų, sil
č'epulienė, S. Bartkaitė, M. Ina Strubienė, Juozapas Jeko- matizme, raumenų sustingime
pnų plaučiu, arba Jeigu turit ko
Auka $10.00.
kia
ulelean ėjusių.
Įsi kerėjusia,
naitis, Ona Laugaudienė, A. ir tt. Tas yra dėlto, kad tas
Paukštienė.
Bridgeport:
ohronliką
Ilgų, kuri nepasidavė
Valančius, J. Janušauskas.
net gabiam Šeimynos gydytojui,
Labdaringos Sąjungos 5 Auka $5.00.
vaistas duoda rezultatų.
neatldėlloklt neatėl* paa mana
(Bus
danginu)
North
Side.
kp.: J. Naugžemis, J. Dimša,
J.
Sloans Liniment nereikalau
Labdaringos Sąjungos 6 kp.
SPECIALISTAS
B. Majauckienė.
Tnėjtznaa Rūmas įsu
ja didėlio trinimo, užtenka
V. Stroga, A. Nausėda.
Anka $25.00.
SS W. JACKSON BOULEVARD
geliamų vietų ištepti ir jis it
Arti State Gatvės
Šv Kazimiero Akad. Rėmė Auka $5.00.
Oflso Valandos: Nuo lt ryto Iki
saulė sušildo ir nutildo gėli
Dr-stė po Globa Šv. Ceci
i po pietų. Vakarais ano t Iki T jų 2 sk.: Barbora NaugžemieNedėliomis nuo lt ryto Iki 1
mų.
Inė Marcelė Tamanauskienė, lijos: Pranas Maskolaitis, Vin|
po pietų.

GOS 8 SEIMO
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16.00
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LietuviųDainos per Radio
WHFC. 1420 K.
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E.

Nuo 7 iki 8 vai. vakare
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Ketvirtadienis, gruod. 12, 1929
1
.
įi. iiurm rw
m ii

i,
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susirinkimas. Susirinkime
sv. inis
į
iStrukauskas. Jisai perstatė sų dalių savo dirbtuvėje ne
atgaila prisirengi prie šv.
padaro,
tuksiančius
.darbinin
kun. F. Vinuauskų iš So.
į bus •renkama
valdyba, pasto(Kalėdų.
kų
rasi
dirbant
Fordo
darbus
Bostono atkalbėti malda ir
Kewanee Senelis. • vios komisijos, bus visokių
Naujas
klebonas.
kitose
dirbtuvėse.
raportų ir pranešimų. Visi na
du i na vot “Avė Maria” (F. vėliau j mus kulbėje. Keturios
Schubert), H. Verkauskiutė narės šv. Cecilijos choro pa Kas link Fordo darbinin Parapijonys buvo linksmūs Roseland. — Gruodžio 13 d., riai-rės ir visi tie, kurie nori
------- ;----j “Vakaras”, E. S. Laųmens- įdainavo ir taipgi panelė L kams algų pakėlimo, kų laik nedėlioję, 1 d. gruodžio pama 7:30 vai. vakare, svetainėje te prisirašyti, atsilankykite
Gruodžio 1 dienų per sumų; j.įellgs duetų “Naktis svajo- ĮPeeiukoniutė dainavo solo. raščiai rašo, tai tik pusigarsi- tę naujų dvasios vadų, kun. V. 341 Kensington Avė. įvyks 'paskirtu laiku. Nepamirškite
prasidėjo 40 valandų atlai nėms papuošta” p-lės Ver- Pianu skambino mūšy vargo- nimas, kad milionieriškas bur Ažukų, C. C. J., kuris pora žo Roselando Lietuvių Kliubų ir atsilankyti ir tie, kurie turite
dai. Vakare mišparus celebra- kauskaitės toliau duetų “Kur nininkas ir p-lė Birutė Peėiu- bulas būtų didesnis.
džių pranešė, jog yra paskir draugijų Savitarpinės Pašal užvilktas mokestis.
vo kun. J. Paškauskas, Visų sapny grožybė”. A. i^avkovčiu koniutė ir Teofilė Sokimiutė
Sekretorius.
tas čia klebonu Šv. Antano inis Susivienijimo priešmetiTiltas.
Šventų parapijos klebonas, a-tTamuloniutė. “Visur Kun. Strakauskas palinksmiTarpe Detroit ir VVindsor parapijoj. Žmonės labai nu
sištavo diakonu kun. Jucevi tyla” solo , Kuzdma. “Ty no žmones savo juokeliais.
eina Amerikos su Kanada ru- džiugo ir nors diena buvo apčius, Šv. Kryžiaus ligoninės mergelių dainavimas” J. Las- Ūkininkams, valgių gaminti,' bežius. Abu miestu aut ežero sinaukus ir sniegas krito, viskapelionas, sulidiakonu kun. tauskas. Visos dainos publikoj 1 pagelby atėjo P. Kastantas kranto. Ežeras turi virš pusę tiek,
kaip
žemės
snie
P. Jurgaitis, Šv. Jurgio para-;pahko
Banevičius ir kelios moterys, mylios ilgio. Biznio išrokavi- gu užklota išrodė skaisti, taip
pijos asistentas.
Koncerte buvo daug svetini- * Apaštalavimo dr-jos narės, mu, miestas nubalsavo sta ir bažnyčių buvo pilna links
Muzikos Lankykite
Gruodžio 2 dienų, 9 valan taučių ir iš apielinkės svečių: j a^us nešiojo merginos so- tyti milžiniškų tiltų, kuns kai mybės. Malonūs žodžiai naujo
Milijonai
dų sumų laikė kun. J. Kiu Lowell’io, Bostono, Lawrenco dalietės. Ūkininkai skiria visų navo keliasdešimts niilionų klebono sujaudino visų širdis
Jūsų
ris, Šv. Baltramiejaus parapi ir iš kitur.
ir
kaip
saulės
spinduliai
at

pačių
žmonių
kalba
pelnų nuo šios labai pasek dolerų. Tiltų statė kompanija.
nėra kito tiokio linimento, ku
jos kleb., pamokslų sakė kun.
Didelė garbė priklauso p. mingos vakarienės į Altoriaus Kaip pinigus išsirinks, mies gaivino dvasių.
ris veikti) taip urnai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EXJuozas Svirskas, Šv. Mykolo E. Šlapeliui už išlavinimų Fondų.
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo
tas tiltų atsiims. Tiltas yra il Parapija buvo blogam pa
Perialimi), Skausmų, krutinėję.
parapijos kleb. Vakare mišpa choro. Visi parapijonai jį my-;
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
J. M.
gas ir aukštas, bet darytas tik dėjime, bet dabar, su nauju emo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu
rus celebravo kun. Alex. Sk- li, o choristai sako, kad da!
dėl šiandiė. Kompanija mat nergingu klebonu, kurį visi
sirausimų. Keumatiškų Skausmų,
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie
ripko, šv. Kryžiaus parapijos pirma tokį smarku vargoni
susilaukia neįkainuojamos pa
žino, kad. iki ji pinigus atsi parapijonai iš visos širdies
galbos.
kleb., asistavo prof. kun. J. ninką turime.
Tik persitikrinkite, kad gauna
rinks, tiltas dalaikys.
KRAUTUVES
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis
rems, viskas virš gerojon pu
ant pakelio yra jūsų apsaugotoju.
Vaitkevičius, diakonu, kun. II. Pageidaujama daugiau to
Ijapkričio 15 d. tiltas ofi sėn.
Savo turiniu brangi ir įdėmi kny
Misijos.
gutė yra įdedama su kiekviena
J. Vaičiūnas, šv. Antano pa kių koncertų.
cialiai atidarytas. Šimtai tūk
PAIN-BXPELLERIO bonka.
Gruodžio
15
d.
prasidės
Mi
Parsiduoda visose vaistinėse.
Per
visų
savaitę
nuo
gruo

rapijos kleb., subdiakonu. Pa
stančių žmonių užsimoka “til
Hemlock 8400
Parapijonas.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.
sijos
Šv.
Antano
parap.
baž

džio
1
iki
8
buvo
laikomos
mi

mokslų pasakė kun. Juozas
to kolektų” vykdami į Kana
FjJ’jAclTnfStfco.
nyčioj. Misijas ves misionie
Šaulinskas, asistantas šv. Jur
■IRRYAND
dą, kad išsigerti biškį geros- sijos, kurias vedė kun. S. J.
•AOOKLYN, n.v
rius Petrauskas, nesenai atvy
Bartkus,
C.
C.
J.,
iš
Westville,
gio parapijos.
Lafavėtte 3171
įnės negu Detroite gauni. Daug
kęs
iš
Lietuvos.
Pamokslai
bus
KI
LLS
P/V
N
I
Gruodžio 3 dienų sumų lai
*
/ ir lietuvių važiuoja ir ten 111. Misijas visi uoliai lankė
sakomi
rytais
ir
vakarais
per
kė ir pamokslų sakė kun. P. Jei s m kokia nors organiza
ir misionierio pamokslais bei
daro “Woopee”.
S. S.
Gasiunas, Dievo Apveizdos cija nori augti ir stiprėti, tai visų savaitę. Katalikai, be abe
. ...Į ...HH
I M
parapijos asistantas. Vakare ji turį kų nors veikti. Ištik jonės, pasinaudos šia brangia
mišparus celebravo kun. Ig, iu, Šv. Juozapo lietuvių para proga.
Darbai.
Albavičius, Dievo Apveizdos
pija auga, nes jos nariai dar Čia darbai staiga sustojo.
parapijos kleb., asistavo prof. buojasi.
kun. B. Urba, diakonu, kun. Žiūrėkite — mūsų visi dar Darbininkai, ypatingai katrie
A. Baltutis, Šv. P. G. para bai yra dabar daromi dėl vie netaupūs, pasijuto nelaimėj.
Pilnas rinkinis Kalėdinių
pijos kleb., subdiakonu. Pa no tikslo, tai via, pagražinti Kame bedarbės priežastis?
Lietuviškų ir kitfįtautiškų
mokslų pasakė kun. M. Švar- musų bažnytėlę. Pradėjome tų Mat, čia automobilių išdirrekordų ir volelių- dėl pilis. Paskui giedota Visų Šven prakilnų darbų kada mes iš bystė. Kompanijos, kad už
janų.
tų litanija, procesija ir palai taisėme gražiai šventorių ir bėgus viena kitai už akių, inai
no savo automobilių modelius,
minimu iškilmingai užsibaigė svetainę.
kad išrodytų gražesni ir žmo
40 valandų atlaidai.
Niekas taip nepagražina baž nės naujus pirktų. Po Naujų
Per atlaidus bažnyčioje visi nyčios vidų, kaip altorius.
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką
Metų
vėl
dirbsime.
Ši
kart
ir
altoriai buvo išpuošti ir' gy Dėlto mes turime altoriaus
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
vomis gėlėmis pagražinti di fondų, kad įsitaisius naujų Fordas gerina savo “Fordu-Geriausia ir brangiausia jiems dovaną — Litai ar doleriai
desnei Dievo garbei. Gėlėms altorių. Jaunimas ta fondų kų” Fordas savo mašinai vi-'
pirkti gerieji žmonės nesigai augina. Suaugusieji parapijo
lėjo aukų. Seselės daug dirbo: nys, nenorėdami, kad jauni
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvį, kad gau
mažųjį chorų išlavino puikiai
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą”.
mas juos “subytintų” ir-gi
per atlaidus giedoti; puikiau prisideda į tų fondų savo au
sia išpuošė altorius, ypačiai komis, kad tik greičiau lo“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
didįjį, iš kurio gailestingasis
welliečiai turėtų naujų didįjį Pirm. A. Nausėda
čekiais ir telergamomis.
Viešpats teikė visiems malo altorių. Tani tikslui draugijos
1024 Center St,
nių. Mažyčių choras savo ma rengia “penny-sales”, vakarė
Taipgi
Tel. Lincoln 3044
loniais balseliais gražiai gie lius ir vakarienes, ir... ir užReprezentuojame
Rast. P. Fabijonaitis
dojo per atlaidus mišparus, tad mūsų ūkininkai, su pagelPinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai.
Visų Eilę
2350 So. Oakley Avė.
lietuviškas giesmeles per šv. ba Šv. Vardo vyrų draugijos,
R. C. A. RADIOUŲ
ryto iki 8 vai. vakare.
Ižd. Kun. F. Kudirka
Mišias ir procesijai einant. surengė didelę ūkininkų va
ATWATER KENT
2334 So. Oakley Are.
Parapijonys skaitlingai per karienę, gruodžio 1 dt. ir su
MAJESTIC
AGITATORIAI;
atlaidus bažnyčioje meldėsi, kvietė visus parapijoms ir
ZENITH
Kun. K. Matuiaitis
ėjo išpažinties, priėmė komu prietelius i savo vakar. Net
VICTOR
2334 S. Oakley Avė.
nijų. Gerb. dvasiškija mokė
FADA
ir iš kitų miestų atvažiavo A. Valančius
žmones, tarnavo jiems.
KIMBAL RADIOS ir
svečių. Žmonės, kurie dalyva
1226 S. 50 A v., Cicero, BĮ
KIMBALL PIJAMŲ
Sis-tas.
vo vakarienėje labai patenkin J. Dimša
Prieinaniiausios kainos ir iš
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, IU
Anglims sukolektuota $533.- ti, nes ūkininkai aukavo la 3230 So. Emerald Avė.,
lygos. Tarnauja patyrę ir
(X). Kiti da atneš savo dalį. bai daug vištų, kiaulienos,
Tol. Victory 1566.
mandagus žmones.
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
A. a. Prano Eitučio paliki bulvių, burokų, morkvų ko M. Šlikas
Krautuvės atviros kas va
mų bažnyčiai advokatas pri pūstų “s\veet cidės” ir viso
10555 So. State St
karų ir Nedėklieniais nuo
davė $100.00. Gerasai Dievas kių kitų daiktų.
Visokiais Labdarybės rei
10 valandos ryto iki 4 va
teatlygina jam aname gyveni Vakaro vedėjas buvo mūsų kalais kreiptis j valdyba arba
landai i>o pietų.
me. Jau pradės klebonas ka vietinis klebonas kun. F. W. agitatorius.
lėdoti.
Kaip atsiras ko naujo, pasi
sakysime per “Draugų”. Šiuo
sykiu tiek tik teturėjome.
\ /pATEMT i EATHEI3l\
T^HEY TUBBV.V./ » °<*>'T kuPmj
f'&O
kuovu
Bėglias.
VA A.. H A.
sf.’
PATfMT
L6KTHBR
0«ES
CAM
CCST
ASOOT SHOES.
/Teet -fHEV’fce
i
Mtvea
WPAT KtKJG
VuHAT KlWt>A
O MES OPU'TCOST YVUCE AS MOCH AS

KEWANEE, ILL

LIETUVIAI AMERIKOJE

CHICAGO HBGHTS, ILL

t

Del Kalėdų

Peoples
FurnitureCo.

DETROIT, MICH.

2536-40 W. 63 STREET

LOWELL, MASS,

4177-83 ARCHER AVĖ.

SOUTH FIFTH STS.

I

Kalėdos Netoli!

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

DRAUGAS PUB. CO.

TUBBf

NASHUA, N. H.
--------

Anyway, That’s Settled.

MOT THE BEST
L »'£> RATHEC HAVE
PATECY leather
the'č'Re the best
KV POPS.
KtMD V0U CAD 6ET
TA A)EVE« MAE
-THeVfce \wATte
LmME'EM
SHOES fAVOMCti
IlO T^OTIE CBEEK

jI

Koncertas.

Lapkričio 28 d. Goodrich i
svetainėj Šv. Kazimiero pa-,
rupijos chorus, vedamus p. E.'
Šlapelio, vietinio vargoninko,
davė koncertų, kurį išgyrė
net ir Nasbua “Telegrapli”
ilgu straipsniu.
Koncertas susidėjo iš 25
dainų. Be choro, buvo duetų,
solo. A. Verkauskiutė solo

PROOP'

T

H ALF AS MVCH
AS

KY OMCVfe S C05T
DCLLAOt!

THAT AKT THEY
MUŠT BE THE BEST
Ofc PEOPLE WCX)LDK)'T
VJEAR TMEM OM
SUNfcAYS - KERE
COKES TO8BV VU
PfcO\ IT BY
BEST .

OF LEATHER.
MAKES THE
BEST SHOEV

BOT BAMKOk

mav<ethe best

-rduczHet)
Ke‘

Tm

V'T

Ketvirtadienis, grttod. 12, 1920

MtaNHV

CHICAGOJE

X"’"'

ū M Bū X
I

tyrui ir

to

I IBI II I..W

S

IRM.1-

Smulkia* «•£»• Viso pini, **

klausantieji, ateikite ir prisi- gaiš $16.00.

««<»"•* ««’

| DR. R. C. CUPLER

i'a&ykite.
< Daikto: Mrvauuenė — I
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
WEST SIDE NAUJIENOS. g^M^ftiinius, kad gruodžio 1<5
X Gruodžio 6 d. įvyko fiv. gėlę, Žukauskienė — setų ' Oakley Avenue lr 24-taa Street
Telef. Canal 1711-0241
--------,tr « dienose Aušros Vartų. OeeJijos ęiiorp ufėnesiiiis su- rųnkslųoš6ų ir 2 paukščių,. Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllala
X Aušros Vartų Pilnųjų arataiftėje bus jie rodomi vgr atrinkimas. Prisirašė nauju Boiejįepė — siuvinį, U. Kinu |
lr Ketvertai* vakar*
Blaivininkų kuopos mėnesinis karui* T VUlnUdt labai prieb giedorių. Nutarta dalyvauti ktepė —« 2 užvalkalu, P. Bau- j
susirinkimas įvyko 8 gruodžio, pamomU kainomis| vaikaiąs gerb. klebono sidabrinio jubi- tie«ė — išsiuvinėtu 2 už vai-, Rea tei. vu Buren lįsi
PerskaiČius metinio Blaivinln- 15c,, o augudante BOa.
lėjaus pagerbimo bankete kalų, p. Gedvilienė — siuvinį
kų seimo, buvusio Montello, . Aušros Vartų mokyklų bal- ir duoti dovanų 25 sidabrį- O. įSarkauskienė — 2 rankš
luosčiu, M, Pilipienė — 2 siu- GYDYTOJAS
Mass., 28 d. lapkričio proto- gusieji bernaičiai subruzdo niais,
kolų, nutarta: 1) rūpintis organizuotis, Jie nori sutverti
X Labdaringosios Sų-gos 1 vinių, Pumbrapskienė — sil Solio
1979 Mllwaukee Ava

DR. T. DUNDULIS

Tel. Brunsvvlck 4824
Blaivininkų Cliicago Apskri- Jėzaus Vaido sodalicijų, ku- kuopos susirinkimas
įvyks ko uždangalų komodai, J.
Valandos: nuo X Iki 7:89 vai. rėk
čio konferencijos sušaukimu, rios nariais jau 13 vaikinų sekmadieny, gruodžio 15 d., Vinskicnė — “bufeC setų ir kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki S vai.
2) ruq£ti Blaivininkų vajų pasigarsino,
3:30 vai. Visi nariai ir lab- kitų dalykų, Jonelienė — 2 :D0 pl,ltųX Šiandien Vyčių 24 kp. dariai nenarial kviečiami su- rankšluosčiu: ir smulkių daly-' =■
per metines draugijos Grabny
Ofiso Tel. Canal 9119
kelių.
čių ir šv. Jono šventes, 3) valdybos 1990 metams rinki- driribti.
Namų Tel. Lafayette
Rem. naujų narių J. Piyariu
remti Lietuvių Kolegijos va- mai vakare Aušros Vartų • X Gruodžio 15 d., 5 vai.
(P®1** sa^3e bus “Arbatėlė” nienė ir M, Gustienė genas
jų> 4) įstoti į Federacijos na svetainėje 8:30 valandų.
X Aušros Vartų mokykloje lr programėlis Nek. Pras. duokles užsimokėjo. P. Baurius, užsimokant metinį mo
OFISAS
kestį per vietinį .trečiųjį sky parapijos komitetas su pagel- Pam fiv. mergaičių Sodalicl- žienė — 3 dol., A. Bielinienė
1900 & HALSTED STREET
z
rių, 5) dalyvauti 15 gruo ba draugijų išpuošė vienų k a ui j°s- Girdėti, bus soduiiečių 3 dol.
NAMAI:
Rėmėjų vardu, širdingai dė
valdybų
posėdžiams, bet įš kitų parapijų.
džio daktarų Biežio ir Bložio barį
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
paskaitose, 6) ir 20 gruodžio Daugiausiai pridėjo savo tkUM X Jaunavedžiai, Antanas koju visiems geradariams.
Valkų lr visų chroniškų Ilgų
Elena
Genienė.
į Federacijos 3 skyriaus susi- bo: Krūmas, Bartkus, Fabijų- Ivatųuskas su pačiute važinėValepdo*: prieš pietų* pagal sutarti.
Ofisas 8192 So. Halstet St. Chicago
Namuose 2-4 po piet. ofise 8-8 v. v.
rinkimų pasiusti atstovus: J. naitis, Vyšniauskas, Kulbis, J* P° Amerikos vakarų valsarti lįst Street
PLATINKITE
‘
‘
DRAUGĄ
’
Kamarauskų,
Jankevičienę, Vairiekauskas, Kryževičius ir tybės b' džiaugiasi kelione,
VALANDOS:
1— 3
po
piet,
7-8
vak.
Nedėliomis
lr
šventadieniais
Hemlock
8161
kiti.
*
įJųodu
siutu-ia
ToaaioflaikieRinkevičiūtę,
Masiliunienę,
PRANEŠIMAS
19-18.
X Antanas Vuiciekauskas ‘'‘aius sveikinimus is St. 1 ranDorinienę ir Radzevičienę, kų
**
Angeles, Calif.
rieins taipos-gi pavesta atsto- užbaigė dirbti pradėtųjų g. a.
OFISAI:
vauti mūsų kuopų Vakarinių Į Pranciškaus Strauko indaujų! K Serga poni Bftjorinifiienė. GYDYTOJAS ik chirurgas
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
10-13, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2485 West 89 Street
Valstijų Federacijos konferen- parapijos svetainės indams
Vyra* taWį
ligoni- atidarė antrą ofisų J?# .fif- Laurai
Tel. Cicero 682 Tel. Kedzie 2450-2481
čiu — viršuj Belškio-ftaksčio aptie
cijoje, busiančioje Chicagoje J sudėti.
bėję. Vaikams vargus. Reiktų kos) po nr. 2423 IVest Marąuette Rd. Vai.: 4—12 ryte. 1—4 p p. f—9
v, T. Nedėlioj susitarus.
yalandob: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
ir jais
23 vasario, 1930 m.
Prospect 1939.
X Filmų Bendrovės dar-I
Senas ofisas toj pačioj
vietoj:
-e-r
Gydytojas
X Filmu Bendrovės įstei-..
,
_
>r.„
<801 So. Ashland AVe. Valandos: nuo
r
• • .. n uotojas J. K. Milius pereita
VIENV0I.YMO BAEAKO C iki 8 vakare. Tel. Boulevard. 7820
REZIDENCIJA
gėjas J. K. Milius prisiuntė •
*
1
4729 W. 19 PL
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
vasarų
Lietuvoje
parinko
juANTBALSIAI
Westsidėn judamųjų paveik
Tel. Cicero 2889
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
damieinsįems paveikslams i do- į
i 1-----------4910 So. Michigan Avenue
tarti.
slų, jo paties pagamintų, pamių vaizdu iš gimtųjų vietų' ®v- Kazįmiero Akad. remėArmitage 2822
Tel. Kenwood 5107
Į musų prezidentų, poetų, pro- ,|ėius
skyriaus • ‘ rožių že- Tel. W®ntworth 3000
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
fesorių ir kitų mokslo vyrų. įįbėj” ( Košei audė) lengva žieAP VOKĄTAIRez. Tet Stewart 8191 nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Nufiimavo Lietuvos kariuome ’d®* rinkti, Ir dažnai renkam
1145 MILWAUKEE AVENUE
šventadienio ir ketvirtadienio Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Įnę, orlaivi jų, mokslo įstaigas, 'į? renkam tuos žiedelius, jei
Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį
j sporto įvairenybes, istorines b® vienokiam tikslui, tai kiGydytojas ir Chirurgus
OPTEMITRISTAI
[ vietas, pilekalnius, ežerus lr. tokiam.
ADVOKATAS
6558
SO.
HALSTED
STREET
[daug
kitų
Įvairenybių,
kurias]
/
‘
Ištikrųjų
čia
žiemelė
—
tiDENTISTAI
11 So. La Šalie St., Rootn 1701

DR. M. T. STRIKOL

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. S. A. DOWIAT

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. W. F. KAUSZ

DR. H. BARTON

A A. OLIS

ęarodys Aušros Vartų sVetai- kras rtįžių darželis. Tai gera- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Įričje ateinančio pirmadienio ir širdžių kampelis. Didžiausia
garbė, kad jis neatstumia Oftos ty RSA Tsl. BoulerRrd 9919
antradienio vakarais 7 vai.
prašančiųjų, bet noriai dnod«* kiek išsigali.
PRANEŠIMAS.
IOHN B. BORDEN
8414 80. HALSTED STREET
Tenka ir man to malonumo
Ofiso vaj&odoe nuo 1 IU 8 po
(John Ragdzluna* Borden)
pietų lr I iki 8 vai. vakare
North Side. — Marijonų pamatyti. Nors mažai ėjau,
Res. 9M1 1. WALLAC« STREET
Kolegijos Rėmėjų 2 skyriaus -vienok ' patyriau žmonių širADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117 metinis vajus įvyks gruodžio' dies gerumų. Nei vienoj vietoj

Tel. Randolfk 9831-0332 Vai. 9-8
‘ • >
»» Vakarais '
f litą «O. TVAUSTED* STtnUttr
Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr
Pėtnyčioa

DR. A. J. BERTASH

Randolph 4797

2151 W . 22 St. 6 iki 0 vak

15 d.j Šv. Mykolo parapijos neišleido dykos,
svetainėj, 7:30 vai. . vakare. | Noriu pažymėti

TeL Lafayette 3315

DR. A. J. DIKSELIS

DR. K. NURKAITIS

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Blvd. 9459

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

DR. VAITUSH, 0. D.

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. Lafalette 4484
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Į JOSEPH J. GRISH

P. P.

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Msulevard 2999
RBSIDENCIJAi
4815 So. Rocktrell Street
Telef Republle 9729

RADIO

ŽŽŽ.

Tetvn of Lake. — Draugijos

šaukia susirinkimus ir tariasi
kaip prisidėti prie rengiamo
klebonui, kun. A. Skrlpkui pa
gerbimo bankieto, kuris įvykę
ADVOKATAS.
gruodžio 29 d.į Congress Ho52 Eaat 107th Street
tel. Ypatingai senosioms dn
Kampas Michigan Are.
joms dera tinkamai pasirody
Tel. Pullman 6950 lr 6877
ti toje “okazijoje”.
Miesto Ofise Pagal SutartJ:
X Kas dar nepranešėte
127 N. Dearborn Street
Rooms 928 lr 988
kun. A. Linkui apie suvargu
Tel. Franklin 4177
sias šeimynas, seaė!?3s arba
našlaičius, prašomi iki gruo
Telephone Central 8928
džio 13 d. patys, arba kai
mynai, pranešti. Žinomiems
pavargėliams ar našlaičiams
ADVOKATAS
bus suteikta Kalėdų dovanėlių.
114 North LaSalIe Street
X Šv. Vardo draugijos suCHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:10 Iki I vai. vak.
slinkimas įvyks šių savaitę,
jooal Office: 1900 So. Union Ava
TeL Rooeevelt 8719
gruod. 13 d., pu r. mokykloje.'

J. P. WAITCHUS

F. W, CUERNAUCKAS

KRISTAUS PATARIMŲ KEUflIS’
-r- 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,
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. Trecioje daĮyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
priemonių.
■ Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
, RaSyidtc:

“PRAUGO”

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

»■

DR. 6.1. BLOŽIS

Palengvins aklų jtemplmų
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis. nuimu cataractua.
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų
regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau-

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare

DR. A. J. GUSSEN
North Side
1579 Mihvaukee Avenue

12 po pietų.

Utarninke, Ketverge, Subatoj
Nuo 10 ryto iki 8:80 vakare

Ciceroj 4847 W. Mth Street

Tel. Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO

’erkėiė

savo

ofisų

po

numertn

t729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
ai.: ryto nuo 19—II nuo 8—4 po
pistų; 7—9:19 vakare
Nedėliotais II Iki 12 TELEFONAS MIDWAY 2989

»1.

Boulevard

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Sydytojas,

Chirurgas

lr Akušeri*

Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

rltalkyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DENTISTAS

LIETUVIS

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto iki

4712 S. ASHLAND AVĖ.

itų

343 SO. HALSTED STREET

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-BAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Re

DR. HERZMAN
RUSIJOS
Gerai lietuviams žinome* per 19
metua kaipo patyria gydytojas, chi
rurgas lr akušerla

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 18 — II pietų U
nuo 1 Iki 7:90 vai. vakara
Hemlock 7691 Tel. oflao Canal 9110 Rea So. Phore
2288, arba Randolph 6809.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
<712 So. Ashland Avenue
VeJ.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

akinių

ISO! SMith Aahland Avanna
PMt Bldg-. kamp. tl St t
Pastobėklt mano Ukabag
nuo 9:99 ryto Iki 9:19 va
karo. Seredomls nno 9:89 Iki II

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

tyrimo aklų lr pritaikymo

Fhoas Caoal IMI

Vinį.

Tel. Canal 8222

SPECIALISTAS

valandų. Room S.

VaL nuo I IU I vai. vak.

- ■ ■ --

KNYGYNA6

4848 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos

LIETUVIS AKIŲ

k.

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVIS DENTISTAS

TclephsM Roosevelt 9090
i R Ikt • ryte Tel. Repob. 90<H

JOHN KUCHINSKAS

Residencija 6600 S. Art
Valandos. 11 ryto Iki 1
I Iki 8:89 rakai

DR. C. Z. VEZELIS

DR.6.SERNER

Bus gražus programas, kuris
Kazimiero Vienuolyno ba LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
susidės iš dainų, muzikos, J, eurui, lapkr. 24 d
Po 2 dol,: S. Gadeikis ir A.
[gerb. N. Kulio, vietinio varg,
A.
Tamoniai. Po 1 dol.: V.
pastangomis, ir kalbų, kurias
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
pasakys
vietinis klebonas, Stačkienė, V. Končienė, A. SaLIETUVIS ADVOKATAS
3265 S. Halsted Street
kun, K. Matulaitis Draugo” molionienė, M. Kukuraitis, J.
Valandos
10-9. Nedėlioj 10-12
2221 West 22nd Street
administratorius, ir L. Šimu Gustienė, J. Tarnas, A. Teli- 2-ras Ofisas 4191 Archer avė.
Arti Leavitt Street
Tel. Lafayette 5820
tis, “Draugo” redaktorius. šenas, K. Budginas.
Telefoną* Canal 2552
Tat north sidiečiai, nepa
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va mirškit 15 d. gruodžio.
Kurie turit paėmę pardavikare. Seredomis ir PėtnyčioĮnėti tikietų, malonėsit sugrą
mės nuo 9 ik 6. .
IMJo IS Spaudos Nauja
žinti tų patį vakarų svetainėj,
[kad galima butų sutvarkyti
' Knyga:
[laimėjimas.

1881 SOUTH HALST

Office Boulevard 7043

Tel. Victory 8279

aukojusių

Gydytojas ir Chii

DENTISTAS

Ezaminuoju akis ir prlrenku akinius

Phone

Cicero

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DKNTUTC
X-Ray
2117 8. CICERO, AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-13 A, M. 9-9, 7-9 P. M.
Trečtadlena pagal sutarta a

Tel. Yards 0994
RealdencIJoe Tel. Plasa 9999

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo t Iki S po pietų.

I
'”Ts

6

m

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

Lietuvis Graborius
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Hel
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano.darbu busi
te užganėdinti.
Tel.

Roosevelt
Arba 2516

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

2515

2314 W. 2Srd Plaee
Chicago, III.

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

Gerb.
Dėkinga esu “Draugui” ir
Peoples Furniture Co. už to
kius gražius programus per
ratilo KYW trečiadienių va
karais. Praleidus vienų, trečia
dieni negalime sulaukti kito.
Net
svetimtaučiai
mėgsta
glausytis lietuviškų dainų ir
muzikos.
Valio! “Draugas”, kad gar
sina lietuvių vardų po plačių
jų Amerikų.

radio. Pirma sykį girdėjom.
Malonu būtų girdėt kasdie
ni}. Garbė jums už tokį suma
nymų ir pasišventimų.
Su pagarba
M. S.,

Herrin, III.

Ketvirtadienis, gruod. 12, 1929

O EA U OA S

ELKOS

KALĖDOS JAU ČIA PAT

Susirinkimas įvyks penkta Kalėdos jau visai netoli ir
dieny, , gruodžio 13 d., 7:30 tos malonios šventės ženklai
vai. vakare ponų O. Aleliūnip matomi ir ūpas jaučiamas vinamuose, 3251 S. Union Avė. sur.
Visi nariai kviečiami susirink
Žmonės pakilnus knlėdinio
ti ir tinkamus kandidatus at- ūpo pagauti sveikina artimuosivesti. Atskiri kvietimai na- sjus ppr fra)-įįas pritaikintas
riams nebus siunčiami, lame atvirutės ir teikia vieni kisusirinkime bus maloni pramo tiems dovanų. Šie kalėdiniai
ga — p. J. Milius demonstruos 'papročiai yra geri, sveikininaujus judamus paveikslus iš mai ir dovanos yra geras
Lietuvos.
daiktas.
Sekretorius.

I
Dear Širs:
Savo skaitytojams ir rėmėWe greatly appreciate to
jams primename, jog “Drau
hear all the songs and music Des k^ mergaites rengia, vi- go” ofise turime įvairių gra
given through KYW, every sados
l*tttlfcina.
žių kalėdinių atvirukų. Visus
Wed. evening, in Lithuanian. I
kas nors nepaprasto, kviečiame atsilankyti ir pasiAll the members of our or- ko Tow of Lake nebuvo. Bus ; pirkti.
Mrs. B. Juraitienė,
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:
Gary, Ind. ganization, are very thankful dainų, Jnuiikos ir komedija,
Kalėdinėms dovanoms tin
Kviečiame sodalietes ir iš
4605-07 So. Hermitage Avė.
to listen in on your broad
ka geros knygos. “Draugo”
Tel. Yards 1741 lr 1742
kitų kblonijų dalyvauti.
east.
Gerb. “Draugo” Redak.:
ofise tokių knygų yra gausus
SKYRIUS
AtsUahkusieji nesigailės.
Siunčiu Tamstoms padėkos Yours very truly,
4447 So. Fairfield Avenue
pasirinkimas. Visiems skaito Komisija.
SKYRIUS
Edw. J. Znkowski,
žodžius. Labai mus nudžiugi
tytojains yra išsiuntinėtas
1410 So. 49 Ct, Cicero
no, kada išgirdome 4 d. gruo President Am. Lit. Pol & Ben.
Tel. Cicero ?794
Town of L&ke. — Teatrališ “Draugo” knygyno katalogas
Club, Gary, Ind.
SKYRIUS
džio lietuvių programų per
S201 Auburn Avenue
kas KllubAs Lietuva” laikys ir iš jo galima rasti patinka
Tel. Boulevard 3201
priešmetinį susirinkimų gruo- mų knygų dovanoms. Pavyzdžio 12 d. 8:30 vai. vakare.,’džiui Kalėd* laikui tinka
pavifi
park gvet Visi knyga “Ben Hur”, kuri kaip
------1 nariai kviečiami atsilankytiJ sykis yra Puiki aPysaka «
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
CHICAGOJE
KAM GERAI EINASI.
bus paminėtas ir ar tikrai Bug riAkimaa
vaWy .Kristaus laikų gyvenimo. Rai
Laidotuvėse
pa
tam bizniui gerai eina.
svarKtymas ’ apie atei.;na tik $1.50. Dovanoms tinka
tarnauju
geriausia
tr pigiau negu kiti
Šiuo
laiku
yra
biznių,
ku

P-nas Ben. J. Kazanauskas, nant- <<ęharity Buneo” su- Puožnus Lietuvos Albumas,
todėl, kad priklau
sau prie sraby Iš riems dabar
klojasi geriau, Simano Daukanto Skolinimo šelpimui ueUvilJ Oak Forest kuris seniau kainavo $5.00,
dirbant ės
Inegu bile kada pirmiau.‘Tie iir Budavojimo B-vės ra&i- “Bųapų’» bus gruod. 15 d., 0 dabar tik-$2.50. Tinka tam
OFJSAS
i”
biznia
yra karta ninkas sako, kad jo vedamai j v>,
««
Pa„lina
myrius:
8288 labai teisingi. Ir prie
pulkai ” niekuomet geriau Street
rie to biz- “spulkai
So. Halsted Street
.
,
..
mo gali dėtis ir nauduotas vi nesisekė, kaip dabar.
Tel. Victory 4088
H. I.
si — vyrai, moterys ir vai Toji “spulka” spalio 3 d.,
Phone Boulevard 4139
3518 So. Halsted Str.
kai.
Meldažio salėj turėjo koncer- NUŠAUTAS VALDŽIOS
Gražiausias Teatras Chicagoj
Ne vienam bus labai indo- tų ir prakalbas. Kalbėtojai
AGENTAS
mu išgirsti kokis čia biznis puikiai išdėstė “spulkų” nau
SEREDOJ ir KETVERGE
CUSHING, Okla., gr. 12. —
dų taupytojams ir skolinto
GRABOBIUS
Gruodžio 11, 12
jams. Po to parengimo tuoj Federal is protfbicijos agentas
Masu patarnavimo
“BROADYVAY
I. J. Z O L P ėmė augti “spųl^fiS” narių Butler nušautas, gi kitas agevisuomet sąžiningas lr
SCANDALS”
aebrangus, nes neturi
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
skaičius ir kartu atsirado sko- n^as sužeistas, kada jiedu su Dalyvauja Salley O’Neil, Jack
me Išlaidų užlaikymui
VEDĖJAS
įkyrių.
lintojų. Tokiu būdu ‘spulkos’ “tarautu” hdrėjo namuose
Egan ir būriai gražių šokėjų.
1650 We«t 46th Street
kasoj kapitalas augo ir jis ne- areštuoti vienų* negrę už nusiNauja, graži
Vitaphone Vodevilio aktai
Kampas 4<tn Ir Paulina Sta.
gulėjo dykas, o tuoj buvo leiprohifocijai.
plyčia dykai.
TU. Blvd. 5108
Kalbantieji paveikslai, dai
;Ą:
3307 Aubnrn Avenne
Nuliūdimo valandoje
kreipkitės
nos, muzika, pasaulio žinios.
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
P-nas Kazanauskas sako, į
kai, mandagiai,
gerai
ir pigiau
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
negu kitur. Koplrtla dėl šermenų kad prakalbų ir koncerto su- į
.
.
dykai.
keltas ūpas dar neatslūgo, tai į
PRANEŠIMAS,

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. F. RADZIUS

CH1CAGOIR

Ramova

A. MASALSKIS

k«

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

$1 verčios tiktai 69c.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

patarnavimą.

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse ir
prlemiesčuose
Grabai
pigiai
net už $25
OFISAS

flO West 18th Street
Canal

LIETUVIS GRABORIUb

4088-

Si
4424

Bo.

8181

E 7. E R S KI

8288 South
Halsted St

Victory

BUTKUS

Rockvvell

Mt.

O f I a a a:
4448 8. MARSH FIELD AVENUB
TeL Boaievard 8877

Virginia 1894

.I.!—— I I —————
Telefonas Yards 1188

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

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
I.IETl.’VIS GRABORICB
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7332

J. Lulevičius
GRADORIUS IR
DAIGAM UOTOJAB

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka kop'yčla veltui.
3103 8. Halsted
Bt. Chicago, IU.
Tel. Victory 1115

A.

"h A

JUOZAPAS
BAJORINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
gruodžio 10 dieną, 8:45 vai.
ryte, 1929 m., sujaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Viduklės pa
rapijoj, Raseinių apskr. Ame
rikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame
nuiiudlme
moterį Oną po tėvais Remeikaitė, 2 dukteris — Oną ir
Juzefą, sūnų Jurgi ir gimines.
Lietuvoj brolĮ Joną.
Kūnas
pašarvotas
randasi
4405 So. Wood St.
laidotuvės
jvyks pėtnyčldj,
gruodžio 13 dieną, 8 vai. ryto
iš namų i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje
atsi
bus gedulingos pamaldos už
velionio siela, o Iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. Juozapo Bajorino
giminės, draugai
ir paijstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti
joki paskutini patarnavimą ir
atsisveikinimą.
Nulludf liekame:
Moteris, Dnkterys, Kanus Ir
Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.

Eudelkla.

Tel.

Yards 1741

naujų šėrininkų nepaprastas [Labai skanus lašiniai, dešros
ir palingvieai iš Lietuvos
augimas dar tebesitęsia.
; “Spulkų” augimui ne tik
Įnepavydim, o ir linkini joms J Geriausios Tūšies Birutės
j visoms geriausios kloties. Te- saldainiai ir didelis pasirinki
mas Gintaro .karolių, špilkų,
siraso prie jų vvrai, motervs :
..............
brasletų, auskarų ir kitokių
ir vaikai ir visi is to tesinau- ,
.T
dalykėlių.
duoja.
Taipgi užlaikau saldaus
Rap.
medaus, labai gardžiu grybų
KVIETIMAS WEST PULL- ii- strimelių — žuvelių.
Krautuvė atdara iki 9 vai.
MANIEČIAMS.
vakaro.
Gruodžio 15 d., 7 vai. vakaT Nedėlioms iki 4 po pietų.
re, Liet. parapijos salėje bus Visus kviečiu atsilankyti
rodoma nauji iš Lietuvos ju
STULPINAS
damieji paveikslai; milžiniš 3155 9ft. Halsted Street
kas programo ilgis ir įvairuChicago, III.
mas.
Tel. Victory 6122
Ir čia tuom tarpu tik vienų
vakarų tebus rodoma tie vaiz H
dai, tat, kas neateis, labai
gailėsis nematęs savo jaunys
1990 a. yra nepaprastai
tės takelių, kur augo ir link
gražūs,
iiųdrtte į Lietuvų j j
sminos.
Paveikslus rodys Jonas K. dovanų giminėms. Vieno kalendartma kaina 25c.
Milius.
»
V.

X.

MILDA

Setas šešių peilių ir videlčių "Stainless Steel”, kurių nereikia
šveisti.
į
Juodom Kriaunom setas ..................... .................................................. $2.98

Baltom Kriaunom setas

............ .......................... ................................

“THE SATURDAY NIGHT

KID”

Dalyvauja CIara Bow. Taipgi
kalbančioj komedija.
NAUJAUSIO I&RADIMO
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
PAMATYKIT

šiuos

pirm

Tel. Lafayette 4689

4414 So. Rockvvell Street

pat tikslui prof. kun. P. Bu- niais
prašome kreiptis į
čio 29-ta3 Eucharistinis Kon-(“Draugo” ofisų,
gresas, kaina $1.50 ir $1.00,
kun. Vaitukaičio Kelionė po
Del geriausios rųšies
Europų, kaina $1.50, kun.
ir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
Pauliuko Kelionės Įspūdžiai,
PRODUCTS
Olselis šviežių klaušikaina $3.00, kun. Dr. Matulai
■lv. sviesto lr sūrių.
čio Kristaus Patarimo Keliais
Wm. J. Kareiva
kaina $1.00.
Savininkas
Toliau Kalėdinėms dovano
4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888
ms tinka gintariniai daiktai
iš Lietuvos. Tokių daiktų
“Draugo” ofise randasi dide
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
lis pasirinkimas.
Vėl primename, kad turime
įvairių religinių daiktų —
gražių rožančių, maldaknygių Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
ft Hardware Co., dabar perėmė visą
lietuvių ir anglų kalbose, kry bi«n| J savo rankas ir duos visose Uo
biznio šakose plrmee klesos patar
žių, medalikėlių ir 11.
navimą.
Su visais šios rųšies pirkiHARDWARE PAINTS

J. S. RAMANGIONIS

A WALL PAPER

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

'

I.

š

Palnterg ft Decoratora
8. Ramanclonls, savininkas

3147 So. Halsted Street
Tel.

Vlctory

7241

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių
luksinių lr sitlaorinių daiktų, vė
liausios mados ra
Namų Statymo Kontraktorlus
lio, pianų rolių, Statau Įvairiausius namus prieinama
rekordų
ir t. t.
kaina.
Paisau laikrodžius
7217
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
ir muzikos’ Instru
mentus.
Telefonas Hemlock 5526

M. ZIZAS

2650 West 63rd St.
Telefonas

Chicago.

HEMLOCK

8884

SHOP

Gruodžio 10, 11, 12

$3.48

JOHN DERING

BRIDGEPORT KNITTING

UT. SER. IR KET.

gaičių.

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

MODERNIŠKAS TEATRAS
3140 So. Halsted St.

zabovų dėl valkų ir mer

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom
8 lnmpikėn. Tiktai
95c. se,M
Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.

A. PETKUS

Graborius ir Balzamuotojas

Taipgi užlaikom Įvairiausių

Geriausi iš visų *Tco Skeltai” visokių
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98
$7.50 varčios už ..........................

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo

Kontraktorins

Neriam vilnonius sveterius.— sto
rus Ir plonus, taipgi ir vilnones pan4556 So. Rockwell Street
člakas. Parduodam pigiai.
Neriam ,
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl Tel, Boulevard 0214
nėrinių ir vilnonės materijos dei
kelnių vyrams ir vaikams. AtsllanM. YUSZKA & CO.
kyklt ir Įsitikrinkit musų prekių ge
PLUMBING
& HEATING
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Kaipo
lietuvis,
lietuviams
patarnau
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
ju kuogeriausia
tų.
Siunčiam užsakymus 1 kitus mies
4604 SO PAULINA STREET
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 IV. 3Srd St. Prie Normai Avė.

Tel. Vlctory 3486

MORTOAI-PASKOLOS

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT

2-RI MORGIČIAI

negu pirksite kur kitur. 3
A. A. Norkus, Savininkas
3- TI MORGIČIAI
Šmotų vėliausio styliaus sek
6% Nuošimčiai
lyčios setas, turtingai išrodan Gardus ir sveiki valgiai,
Paskola
t vieną dieną.
tis, apsiūti guzikai, pleituoti greitas ir mandagus patarna Perkamasuteikiama
real estete kontraktna
frontai, tikras antiųue rayon, vimas.
Internationl Investment
vertas $350, parduosiu už
Corporation
75(f West 31 Street
Kapitalas $500,000 04
$115; 1930 modelio naujas
Arti South Halsted Street
2804 SO. KEDZIE AVENUE
screen grid elektrikinis radio,
Tai. Lafayette 4788-4714
Chicago, III.
vertas
$250,
parduosiu
už
$75;
O
kas
atsako
giminėms
Žemaitis.
a
vertas
kalendorių jiems 9x12 Wilton kauras,
$65, parduosiu už $25; riešu
siunčiame dovanai.
to medžio valgomojo ir mie
PATRAKAU darbo šeimyno gamojo kambario setai, lem
Town of Lake. — Nekalto je, prižiūrėti vaikus ir atlik pos, coxwell kėdė, indai, už
Prasidėjimo Panelės Švenčiau ti rtsų namų darbų. Turiu laidos, ir t. t., viskų kartu, ar
NESPEKULIUOK!
sios mergaičių sodai i ei ja (I. patyrimo tame darbe. Atsi dalimis. Privatinė rezidencija,
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
C. of B. V. M.) rengia “Ar šauk*.
8228 Maryland Avenue, lst
ant Chicagos real estate.
Mrs. PEČIUKAITIS
batėlę” gruodžio 15 d., par.
apt., 1 blokas į rytus nuo
JOHN OUSKA & CO.
4617 Ea. Washtenaw Avė.
salėje, 5 valandų po pietų.
Cottage Grove Avė., tel. Ste3501 West 26th Street
Visi kviečiami atsilankyti,
Lafayette 4113
ivart 1875.

DŪKO” KALENDORIAI

PRANEŠIMAI.

TeH.

