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PRIEŠAI IŠGELBĖJO BRITANIJOS 
MINISTERUJ KABINĖTA

Vokietija Nedalyvaus Laivynų 
Konferencijoj

KINIJOS VALDŽIA SKELBIA, KAD 
SUTRIUŠKINUS MAIŠTUS
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Fašistų Vadai Ėmė Valyti Savo Partiją

VOS IŠSISUKO DARBO 
VALDŽIA

PASIBAIGĘ KARIUOMĘ- 
NES MAIŠTAI KINIJOJ

"Draugas” atstovauja organlsuotų 
katalikų mint}, remia nuoilrdilal ka» 
tallklikas draugijas, sųjungaa para* 
pija* tr lietuvių kolonljaa "Draugu**' 
dilauglasl dldel* katalikų parama Ir 
■ori, kad toliau pasilaikytų tl* prl*- 
tellikl Jausmai.

36 A ,C 0 P Y
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

CHICAGOJE! ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SNIEGO PŪGA; MIRĖ 
KELIOLIKA ŽMONIŲ

LONDONAS, gr. 20. — Da
rbo partijos valdžios sumany
mas valstybinti anglių kasyk
las nedaugeliu didžiumos bal
sų pravestas po karštų svars
tymų atsisakius susilaikyti 
nuo balsavimo daugeliui kon- 
servatistų ir liberalų.

Susilaikymo nuo balsavimo 
priemonės imtasi, kad nesu
griauti ministerių kabineto, 
kas būtų buvę labai netaktin-

SH'ANGHAI, gr. 20. — Ki
nijos tautininkų valdžios ta
rybos prezidentas gen. Chiang 
Kai-shek paskelbė, kad kariuo
menės maištus sutriuškinus iš
tikimoji valdžiai kariuomenė. 
Anot jo, maištininkams per-^ 
laužtas nugarkaulis ir jiems j-I -
veikimas jau nebegalimas.

BAIGIAMAS KUNIGYSTES AUKSO 
JUBILIEJUS

Šventasis Tėvas Pijus XI šiandie daly
vauja iškilmėse baigiant 50 metų savo 
kunigystės jubiliejų.

Gen. Chiang Kai-shek pri
pažįsta, kad pirm keletos die
nų jo valdžia buvo pakibusi j ApT1 MILIONAS MALDI-

M—
Chieago palietė sniego pū-' 

X ga tokia, ko nebūta nuo 1018, 
■— metų. Del pusnių keliolika;

VALSTYBĖS BIUDŽETAS 
FINANSŲ MINISTERIO 

PATVIRTINTAS 265 
MILIJONŲ LITŲ 

SUMOJE

ATEITININKAI RUOŠIA 
1930 M. DIDŽIULI KON

GRESĄ IR DAINŲ 
ŠVENTĘ

Kaip tenka patirti, Ateiti
ninkų federacija 1930 m. ruo
šia didžiulį savo kongresų, ku
rio metu bus ir dainų šventė. 
Šitoj daųių1 šventėj dalyvauja

— žmonm žuvo. nK biudžeto projektas,
— M- * • • i- • i finansų ministerio įiatvirtin-*- Mieste susisiekimai vakar v 1

, T i i • tas, dabar svarstomas minis-Sr buvo suirę. Jvvko daug viso- ’
= ki, nelaimi, vėtros laiku. E- ten’ kah,ne‘e- 1930 »>• hl»-

v v . , džetas numatvtas 265 nulijo- sv. Cecilijos, ateitininku irzeras išnaujo apgriovė pakr*a- ~ .
gv- nų litų. 1929 m. biudžetas bu- pavasarininkų, 150 chorų.

SZ t. , ... . vo numatytas 259,966,193 li- “M. L.”~ Daug nukentejo Chicagos „■ Vadjnasi;
pvlinkės ir kitos valstybės.

M*—

PABĖGO 6 KALINIAI>#—-
XI Iš Cook apskrities kalėjimo 
XZ vakar pabėgo 6 kaliniai mir

tas bus didesnis daugiau kaip 
5 milijonais litų.

J A
i Vyriausybė tuos 265 mili
jonus mano išrinkti tokiu bū-

TAUTINĖS MAŽUMOS 
KOVOJA Už SAVO 

MOKYKLAS

Šiomis dienomis Lietuvos 
lenkų, rusų, vokiečių ir žydu

_ . . . . ti 34 mil. litu 2) iš netiesio- del«Saci> lafnkėai Pas -
*- Laimė, kad veikiai apsižiurę-... , . . mo ministerį, reikalaudama• x , i- •• gnuų mokesčiu (muitu, akci- „ , .= ta, pasikviesta laiku policijos _ 62500/M) |ihJ> atšaukti t, aplmkrast), kur)

du: 1) iš tiesioginių mokes-ginklavę viena sargiu Kiti ka- v. ’ . , , , .
X K„lQ: ..... „ua,a ('n? f5*™*, turto> Pelno) £au-liniai vos nesukėlė maištų.

X būriai ir kaliniai uždaryti į 
** savo vietas.

fnHHfnfUffnmnffHfnHffHumfnfnmrl

ga prieš pat susirinksiant ka- kaip ant plauko. Ją išgelbėjo. NįNKŲ APLANKE ROMĄ
ištikimoji kariuomenė. Didžiu-, §,AIS JUBILIEJINIAIS 
ma maištų vadų pasprūdo Ir 
kažkur pasislėpė.

ro laivynų mažinimo konfere
ncijai.

Konservatistai sn liberalais 
tečiaus tikisi pačiam darbo 
kabinetui ir tam sumanymui 
užduoti smūgį, kada balandy 
valdžia parlamentui patieks 
svarstyti išlaidų sąmatas.

ŽUVO DU BRITŲ 
LAKŪNU

METAIS
.v’ssasi

zo
3) monopolių pajamų (degti- išleido švietimo ministerijai

VALOMA FAŠISTŲ 
PARTIJA

ROMA, gr. 20. — Kad ap
valyti fašistų partiją nuo vi
sokių negeistinų žmonių, vy
riausioji partijos taryba pa
skelbė pakvietimą savaitės lai
ku iš partijos išeiti visiems 
tiems, kurie nepasitenkinę pa
rtijoj gyvuojančia tvarka ar 
drausme.

LONDONAS, gr. 20. — Tu- 
nistano tyrynuose, Afrikoj, 
žuvo du Britų lakūnu, kurie
du skrido iš. Anglijos į Pietų 
Afriką tikslu atlikti be susto
jimo 6,000 mailių tolumos pi- 
niuĮnybę.

šiandie baigias šventojo Tė 
vo Kunigystės Jubiliejus; 
Vakar jvyko viešoji kon
sistorija

ROMA, gr. 20. — Šiandie 
baigias Šventojo Tėvo Pijaus 
NI Kunigystės aukso jubilie
jus, kas visam plačiausiam ka
talikiškam pasauly ištisus me- 

įtus iškilmingai buvo minima. 
L\rti vienas milionas maldini-

ŲEKOJA AM. J. VAL
STYBĖMS

PORT AU PRINCE, Haiti, 
gr. 20. — Haiti respublikos 
prezidentas Borno skelbia, 
kad valstybėje grąžimta reika
linga tvarka. Už tai jis val
stybės gyventojų vardu dėko-

Tuo būdu norima gražiuoju 
atsiskirti su tais nariais, ku
rie dažnai partijos viršinin
kus pie vien kritikuoja, bet ir, ja Am. J. Valstybėms, 
šmeižia. 1 prezį(jeT1tas Borno pranešė,

VOKIETIJA NEDALYVAUS 
KONFERENCIJOJ

BERLYNAS, gr. 20. — Ne
žiūrint Franeijos palankumo, 
kad Vokietija oficialiai daly
vautų karo laivynų mažinimo 
konferencijoje, vokiečių vald
žia išsprendė nedalyvauti. Ga
limas daiktas, kad ji toj kon
ferencijoj turės neoficialį sa
vo tėmytoją.

ANGLIJOS KARALIUS 
ATIDARYSIĄS KON

FERENCIJĄ

LONDONAS, gr. 20. - 
Praneša, Anglijos karalius 
sutikęs atidaryti karo laivynų 
mažinimo konferenciją, kuri 
čia prasidėsianti ateinančio 
sausio 21 dieną.

Plėšikui nepavykimas , . „ ... . v. .. r J telegrafo, telefono, gelezmke-
Swift & Co. įstaigą, 9319 lių) 56 mil., 5) valstybės tur- 

Blaltimore avė., vakare užpuo- tų (miškų ir kit.) 42 mil., 6)

nės ir kortų) 40 mil., 4) vai- siaurinti Pri™tini« m»kyW» 
1 v. . - - / v. teises. “M. L.”.stybes įmonių pajamų (pašto, » —

PAMALDOS UŽ ŽUVU
SIUS GAISRININKUS

NIGERIJOJ RIAUŠES; PA- lė plėšikas J. Edwards, 37 m., iš atsiteisimų su valstybės 
ŠAUTA 18 MOTERŲ 2219 W. 22 gat. Keletą vežė- du (valstybės paskolų grąži- r

I A 1 .dlc. I- \ nrnnnnn 1-X / rr\ -v . C*

}S įz- Ateinantj pirmadienį Šven-
!j, jis suvarė j ofisų ir vieno nimo) 3,800,001) litų, 7) iš į- ' ,ansl°j” jardo 

h, reikalavo ..nešti virvS. vairių kitokių pajamų (tau- pamaldosLONDO
t aplijo s 'pamrnentm pranešta, Tas gavo progos išSi 
kad Britanijos valdomoj Ni- vietos ir akiesmirksny plėši- 
gerijoj, Afrikoj, gruodžio 12 ką parbloškė.
d. dėl mokesčių yinkimo kilu
sios riaušės. Kareiviai riaušes 
numalšino pašovę 18 -•moterų.

DEL PELIŲ ŽMONES 
t BADAUJA

HAGA, Olandija, gr. 20. — 
Olandijos Indij’ų salą Flores

Tuojaus visi supuolė, jj nu
ginklavo, surišo ir pristatė į 
policijos stotį.

Išlaidų 1930 m. numatyta 
irgi 265 milijonai litų. ‘M. L.’

NAUJOS LEIDIMAMS 
GAUTI TAISYKLĖS

gruodžio 22 d., 1910 m., gesi
nant gaisrą skerdyklose. Žu
vo 29 gaisrininkų ir viršįnin- 
kas Horan. Kas metai už šiuos 
žuvusius šv. Mišios atnašau
jamos. __ ,

Tą pačią dieną katalikų gai i 
srininkų kapelionas kun. Gor- 
man turės gedulingąsias pa
maldas už šįmet mirusius 18 
g'aisrininkų.

nkų iš visų pasaulio dalių Ju- apnyko pelės. Jos sunaikino
biliejaus laiku aplankė Romą 
ir Vatikaną ir visi buvo pri
imti į audiencijas. Tik vienų 
italų buvo 168 atskirios mal- 
dįninkijos. Keliolika buvo iš 
Amerikos J. Valstybių.

Vakar Vatikane įvyko kitos 
iškilmės. Buvo viešoji Šven
tojo Tėvo konsistorija. Šven
tasis Tėyas šešiems naujiems 
kardinolams įteikė jų aukštai 
valdžiai prigulinčius ženklus.

visokį derlių laukuose. Gyve
ntojus tad palietė badas. Šim
tai žmonių kasdien miršta.

DARBININKAI LAIMĖJO

kad jam tarnyba baigsis atei
nančio gegužės mėn. Kandida
tu į prezidentus jis'nebūsiąs. Iškilmėse dalyvavo daugelis 

kardinolų, arkivyskupų ir vv-

MEXICO CITY, gr. 20. — 
Tarp šio miesto ir Vera Cruz 
geležinkelio darbininkai laimė
jo kovoje už darbo sąlygas. 
Geležinkelio valdyba pripaži
no geležinkeliečių uniją ir au- 
kštęsnę užmokesnį.

VOKIETIJA UŽTRAUKIA 
PASKOLĄ

skupų. Taipat buvo skaitlin
gas maldininkų suplūdimas.

IŠKILMINGAI PASI
TIKTAS

BERLYNAS, gr. 20. — Vo
kietija Amerikoj gauna 100 
milionų dolerių paskolos. Rei
chstagas tai patvirtino.

UŽ PIKTŽODŽIAVIMUS 
KALĖJIMAS

JERUZALE, gr. 20. — Čia 
pravestas ir vykdomas įstaty
mas, atkreiptas prieš tuos vi
slia, kurie piktais ar nešva
riais žodžiais atsiliepia apie 
tokį ar kitokį žmonių tikėjimą. 
Už tai skiriama kalėjimo bau
smė.

KITAS SKANDALAS 
JAPONIJOJ

TOKYO, gr. 20. — Tieson 
traukiamas buvusis Japonijos 
karo ministeris ir buvusis Ko
rėjos gubernatorius gen. H. 
Yamanashi už papirkimų ėmi
mą. Sakoma, jis buvęs papir
ktas jam esant Korėjos gu
bernatorium.

Kadangi gen. Yamanashi 
kariuomenėje užima aukštą 
vietą, tieson jį patraukti bu
vo reikalingas imperatoriaus

1 nušautas, keletas sužeista į Vilkaviškio apskrities virši- 
Užvakar Boston Store krau-i n*nkas’ atsilankantiems jojo 

tuvėje, vidumiesty, (norėta su-[ ra^^na<ie delbia naujas tai- 
imti vagilius J. Grant, 57 me- * aykles «auti susirinkimams 
tų. Kol tas atlikta, jis vieną Sulig naujųjų taisy-
krautuvės viršininką’ nušovė klh* reikia Padėti prašyme
ir keletą sužeidė. paskaitos tema, kas laikys ir ž£; VIENAS NUSKENDO

Krautuvėje buvo kilusi ne- Paskaitos Penktai; klausimuo-

DU GARLAIVIU SUSIDAU-

įse ir sumanymuose pažymėti 
koki bus sumanymai ir pa- 

iklausimai; eilėse ir deklama- 
Įcijose parašyti kokios bns ei- 

Chicagos aldermonų tarybos j^g sakomos ir kas jas dekla-
posėdy iškelta aikštėn, kad , muos
sveikumo komisionierius Dr. i rpflS p^g viršininkas skel- 
Kegel savo ofise be kitų iš- kafĮ viename valsčiuje ne

paprasta pasiauba.

Dr. Kegel kritikuojamas

laiko ir aštuonis savo gimi
naičius ir giminaites. Kai-ku
rie aldermonai aštriai kritika-
vo komisionierių.

Bet Dr. Kegel atsakė, kad 
tie žmonės jam esą labai rei -

duodąs daryti dviejų susirin
kimų. “R.”

GRJŽO IŠ BRAZILIJOS 
p. DAUKANTAS

NEW YORK, gr. 20i — 
Ties xlmbrose perlaja tirštų 
miglų laiku susidaužė du ke
leiviniu laivu — “Fort Vic
toria” ir “AJgonąuin.” Pi
rmajam sulaužytas šonas ir 
greitai nuskendo. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

APLANKĖ FRANCIJOS 
PREZIDENTĄ

PARYŽIUS, gr. 19. — Fra- 
incįjos prezidentas Domnergue

" kalingi. Esą jie palepgvinaj Buvęs Krašto apsaugos mi-įFlysee rūmuose priėmė W. E,
xMEXIG0 CITY, gr. 20. ! jam tvarkyti visą departame- Į nisteris p. Daukantas grįžo iš Edge, naują Amerikos J. VaL

Parvyko Plutareo ( alles, bu- kuriam yra 1,400 tamau- j Brazilijos. Ten išbuvęs 71 d. stybių ambasadorių ši«i šaliai,
tojų. ’ ! p. Daukantas parsivežė labaivusis prezidentas. Laikinas 

.Meksikos prezidentas Gil su 
visais savo valdžios nariais 

gryžusį pasitiko ir sveikino ir 
nulydėjo į prezidento rūmus.

IŠIMTI VISI ANGLEKASIŲ 
LAVONAI

Ml’ALESTER, Okla., gr. 
19. — Tš Old Town Mining 
Co. anglių kasyklos, kur aną
dien įvyko dujų sprogimas,
išimta visi 59 žuvusių angle- 

leidimas. Imp^ratotiuR sutiko, kasių lavonai.

i
įdomios medžiagos apie Bra
zilijos gyveninio sąlygas ir a-

CHICAGO IR APYTJN- 
KĖS. — Išdalies apsiniaukę; 

pie ten iškeliavusių lietuvių Salta; vakar rvte žemiausia 
“R.”'padėtį.

Nušautas vilkas

Šiaurinėj miesto dalies vie
noje gatvėje poliemonas nu
šovė faip vadinamą skynymų . . ,, ,

/ 1 . j j ■ t Kauno miesto valdybai nu-
Un«, Kaunu miestas prade- 
tas valyti nuo netikusių lūšnų. 
Taigi iki gruodžio 5 d. turės 
būti Vytauto prospekte nu
griauti du mediniai namai. 
Kiti mediniai namai bus nu
griauti iki balandžio 5 d.

“R.”

pūga vilkelį atvarte į miestą.

Išlaidų mažinimui

Cook apskrities šerifas Tre- 
ager išlaidų mažinimui iš tar
nybos paliuosavo 8 savo pa
dėjėjus ir 2 hailifu.

temperatūra 13 1.

PINIGŲ KURSAS
• ‘H

Lietuvos 109 litų r.. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų • 13.98
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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Visas katalikiškas pasaulis šiandien mini 
Sv. Tėvo Pijaus XI 50 metų kunigavimo su
kaktuves.

Tų reikšmingų sukaktuvių minėjimas 
prasidėjo pernai grūodžio 20 d. Nėra tos ša
lies, iš kur nebūt atvykę j Romų maldininkai 
Šventąjį Tėvų atlankyti ir dvasinių malonių 
įgyti.

Pijus XI yra gimęs 1857 m., gegužės 
31 d. Pirmiau vadinos Arckilles Ratti. Tapęs 
vyskupu, 1918 m., bal. 25 d. paskirtas Lietu
vai ir Lenkijai Apaštališkuoju Vizitatorium 
ir, kaip tokis, buvo atsilankęs Kaune. Anot pa 
ties Jo Šventenybės prisiminimų, Lietuva į 
jį padariusi didelio įspūdžio. Prieš savo įsi
šventimų į arkivyskupų, 1919 m., spalio 28 d.., 
atliko rekolekcijas, kurioms vadovavo a. a. ar- 
kivyskr.pas Jurgis Matulevičius.

Bažnyčios galva išrinktas Romoj 1922 m., 
vasario 6<1. 0 Ū1534', "V./

pirmos ar antros valandos naktį. Jis pasiten
kina penkiomis miego valandomis.

Kasdien jam tenka susitikti su įimtais 
žmonių. Keturias valandas atlikinėja kasdien 
pasikalbėjimų apie svarbius ir sunkius reika
lus su vyrais iš visų keturių pasaulio kampų.

Jis vadas daugiau trijų šimtų milijonų 
sielų. Dvigubai daugiau, negu kad buvusis 
Rusijos caras turėjo pavaldinių.

Kiekvienas gyvesnis jo ganytojavimui 
pavestų žmonių reikalas nepraeina be jo at-

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS Oottfried Keller.

ROŽIŲ TIKĖJIMAS.gi visokiai kultūringose šaly
se tvarkai. Pigus darbininkai 
yra vien alkstu darbininkai 

Kai-kurių miestų prekybos ir šiandie toki darbininkai 
(pavojingi pačių tautų gyvy
bei. Alkstu darbininkai yra 
bolševizmo rėmėjai.

Aguona.

SKELBIMAI APIE PIGIUS 
DARBININKUS.

rumai darbuojasi už savo mie
stų pažangas perdėm atvirkš- 

sižvelgimo. Jo dvasinis autoritetas neabejoti- ;ėiai. Jie paduoda į laikraščius
nis ir neapribotas.

Jis petingas, stipraus sudėjimo, penkių 
pėdų ir kokių septynių colių aukščio, sve- 
riųs apie 175 svarus. Tai asmuo, kuris kitados 
užlipo ant aukščiausių kalnų viršūnių, kuris 
mėgo sveikų ir švarų sportų. Plaukai jo tam
sūs, jau marginami žilumos. Akys smarkiai 
žiūrinčios per mažus akinius.

skelbimų, kad pramoninkai ga 
Ii veltui gauti vietas savo dirb
tuvėms ir pakaktinai pigių MAŽESNIS SKAIČIUS MO

TERŲ DIRBA.darbininkų.
Vienam laikrašty vienas e- 

konomis(as apie tai rašyda
mas negali atsistebėti tokiu moterų darbų šioj šaly, at- 
žioplu kai-kurių žmonių pasi-į randa kad šiandie dirba ma- 

Jo balsas stiprus ir reiškiųs didelį supra- sakymu, kad tuose ar kituose' žesnis moterų skaičius, negu' 
timų ir atjautimų, kad žino, kų sako. Tuojau miestuose esu pakaktinai pi- butą pirm devynerių metų. | 
pajunti prie jo, kad čia esi prie asmens ne- gi^ darbininkų. j Moterų darbininkių skaičius
paprastai didžios jėgos, galingos asmenybės. Jis nurodo, kad Anglija žymiai sumažėjęs ypač fizinio 
kuri žino, ko nori, ir supranta, kaip prie to pirm revoliucijos turėjo daug darbo įstaigose. Bet ofisuose 
eiti. Mokslo žmogus, pasiryžęs, drųsus, napa- pigiu darbininkų. Bet Anglija moterų darbininkių skaičius 
lenkiamas, jis tikras valdytojas. tais laikais/ lygiai kaip Anie- tuo pačiu laikotarpiu kiek pa-

Daug įdomesnis yra Šv. Tėvas savo pri- rikos J. Valstybės šiandie, ma d’dėjęs. 
vatiniame gyvenime. nė, kad pigus darbininkai esu Kitais žodžiais tarus, nio-

Kų apie patį žmogų? Kaip jis gyvena? tikroji palaima. j torų darbininkių skaičius šu
kų jis valgo ir geria? Kaip jis praleidžia Ilgiau 50 metų Anglijoj mažėjęs pramonėse, žemės u- 
tiek dienos valandų — nuo 7 ryto ligi 1 ar 2 darbininkams uz darbų nebu- kiuose ir prie naminių darbų.

Tie žmonės, kurie tyrinėja

vai. nakties? vo mokama daugiau trijų do-
Jis gyvena viename Vatikano rūmų kani- lerių savaitėje. Visi darbinin-

’pe, kur yra septyni kambariai. Per langus ma- kfli buvo palaikomi dideliam

Padidėjęs krautuvėse, barzds- 
kutyklose, įvairiose gražumo i 
seklyčiose (parlioruose) ir o- §iausia

Tikėjimas puošia, o rožių vaikeli, tave!
Ir spindi ir mirga tau veide meiliai!
Viltim savo puošį Kūrėjų — laiminga, guvia,
Kur amžiais vis skleidžias gaivi spinduliai.
Taip garbina tiesų rasotos gėlytės pievoj,
Kur kartų aplankė ir jas kitados:
Kiek pamena žydinčios rožės skaisčiausi žiedai, 
Jai sodininks nemirė dar niekados!
O rožė, o rožė, kaip skleidžia ji kvapą meiliai, 
Kaip menas jai rytas be galo skaistus! 
Bežilstančio sodninko triūsui jį žydi tyliai,
Kurs vargus jai savo aukojo visus,
Kurs vakar pavasariu savo gėrėjos skaisčiai 
Ir mato šiandienų gelsvuosius žiedus —
Bet žydinčios rožės kiek pamena skaistūs žiedai, 
Jai sodininks nemirė dar niekados!
Ir spindi skaisčioji rasužė nakties išdidžiai 
Ant drebančių lapų gėlyčių gelsvų 
Linguoja ir šnabžda vėjely lelija .darželio skaisčiai 
Plasnoja ir gieda paukšteliai laukų ir pievų!
Ir švenčia ten sodas skaisčiąsias, laimingas dienas. 
Ir basų drūtaisiais balsais ir fleitos:
Kiek pamena žydinčios rožės skaisčiausi žiedai,
Jai sodininks nemirė dar niekados!

A. Tyruolia.

negrės. Kaipo tokios
loma Šv. Petro bazilika ir visas Romos mies- varge. Tų laikų ponams tas fisuose. pigiau ir apmokamos,
tas. Tai čia tikrasis šv. Tėvo namas. Čia jo vi- buvo reikalinga. Jie tvirtino, Pigu surasti, delko taip i- Pagaliau jie aiškina, kad 
duje pilis. Niekas čia neįaengia į jo privati- kad vargas ir skurdas pa- vykę, nors tie žmonės tų da- . moterys darbininkės ne sava- 
nius kambarius, išskyrus jo dvejų sekretorių, tiems darbininkams esųs nau- lykų nepaaiškina. 'noriai enia į dirbtuves ar kur
trijų broliukų vienuolių Aleksijonų. Jų už- dingas. | Pramonėse moterims darbus (kitur uždarbiautų, kad ture-
duotis parengti valgius, patarnauti Šv. Tėvui Taip butą senovės laikai s.1 sumažino įvedamos mašinos, i Jus nuosavų pinigų paradams, 
ir apšvaryti kambarius. Tada darbininkai buvo nesu- pastaraisiais metais ne vienus1^ 3°ni» išlaikymų užtikrina

Kambarių Vienas yra kaipo prieangis, du sipratę ir jiems nei į galvų ne- vyrus darbininkus ima skau-j.iv tėvai.
salionėliai, miegamasis, valgomasis, dirbama- atėjo, kad jei jų kiti negerbia, džiai liesti, bet ir moteris ( Anot jų, vien nyki dalis mo
sis ir koplytėlė.

Kambariai yra aukšti, gražiai,
i tai jie nors 

kukliai, gerbti.
patys save turi darbininkes. jterų savanoriai ieško užsiėnii-

Mašinos ' paliečia iie vienų mo ir tik tokio, koks yra rei-

ir štai dirbančių skaičius ma
žėja. Bet tame mažėjime svar 
biausių Vadinimų užima nau
jos mašinos, kas galvatrūkčiais 
visur įvedama, kad pigiau ir 
greičiau visko pagaminti.

D. C.

“ Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos spau 
dos, neturi teisės vadintis ge
ru Bažnyčios vaiku”.

Vysk. Ketteleris.
bet ne per brangiai papuošti. Į Šiandie yra kititip.-šiandie ar- kitų. kQkįų-HQI5>niJ?rąmopę, kalingas kokio-nors peisonalu-

”Visas darbininkus skurde laikvti bet visas. Antai medvilnės pra t mo.
kad jei šeimynų 

apturi aukštesnius už-

Pijus XI mėgsta būti vienas. -JftVisas darbininkus skurde laikyti 
Pijus XI ypatingai yra pamylėjęs Lietu- atsidavęs Bažnyčiai. Visas jo laikas pašvęstas reiškia arba juos doriniai pul- Lionėje, kur daugiausia dirba Patirta, 
Del to mūsų tautai daug nusipelnė. Lie- jai. Jis taip, kaip vienuolis savo kambarėly- dy^i arba sukelti prieš gyvuo- moterys, jų skaičius kaskartas galvos apvų.

tuvos Apaštališkuoju Vizitatorium skyrė a. a. 
ark. Matulevičių, kuris Lietuvų padalijo į 
penkias vyskupijas, sudarant Lietuvų atski
ra bažnytine (provincija. Iki tam laikui Lietu
va buvo priklausoma nuo kitų provincijų.

Be galo dideliu Pijaus XI nuopelnu yra 
atstatymas Bažnytinės Valstybės, susitai
kant su Italijos valdžia ir sudarant Latera- 
no sutartį.

Sudaryta visa eilė konkordatų. Sudaryta 
konkordatas ir su Lietuva.

ŽV. TĖVO DIENOS DARBAI.

Jis yra 72 metų amžiaus. Kas rytas jis 
keliasi lygiai septintų valandų. Bet labai re
ti atsitikimai, kad jis nueitų gulti ankščiau

je.
Šv. Tėvui valgius gamina vienuolis bro

liukas.

jančių tvarkų.

si

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE 

NUMERUODAMAS.

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį — 

lietuvį išauklės doru, kilniu, 
energingu, sąžiningu, narsiu, 
ištvermingu.

Vytautas Didysai pats to
kiu buvo ir tokiais nori ma
tyti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 
lit. Kaunas, p. d. 88.

Į mažėja išradus naujas maši-j darbius, tada tuojaus jų duk- 
pakeičiania terys arba žmonos meta dar- 

ibus dirbtuvėse arba ofisuose
kuriomisŠiandie darbininkai jaučia- nas’

. jog'jie yra toki pat žino- &lu« darbininkių-
Šv. Tėvas, kaip minėjome, keliasi visuomet nės>' kaip ir patys darbdaviai,1 Toliau su darbai« moterims įr pasilieka namie, kur viso- 

7 vai., laiko mišias 7:30. Be to, klauso dviejų kafj pe savo ^arbus yra bus bl°oiau» kada 1 3V viet4 kių darbų niekad netrūksta.
verti'teisingo atlyginimo. Tas d‘’'Muvės» ’>‘ns pastatoma via 
atlyginimas turi būt atatin- naujesni® mažinu.

Pusryčiams vartoja kavos, karšto pieno [(n„,as gyvenimo brangenybei,' Tie patys žmonės — mote- 
ir duonos su sviestu. i taip kad nebūtų vargo ir rų darbų tyrinėtojai — sako-

mišių, kurias laiko jo sekretoriai. 
Valgo pusryčius 8:30.

Jis valgo visuomet vienas. Tik pietus jam skurdo.
valgant vienas jo sekretorių skaito svarbius 
laiškus ir žinias.

Devintų valandų jis pradeda savo viešąjį, 
kaipo Bažnyčios Galva, darbų.

Pirmiausia pas jį ateina Kardinolas Gas
parri, jo officialus sekretorius. Išskyrus aa 
tradienius ir penktadienius, su Kardinolu vi

Be mašinų atsiradimo yra 
dar ir kitų priežasčių, kad 
moterų darbininkių skaičius 
dirbtuvėse mažėja. Tai įvai-

ii kelioiikoj valstybių ištyrę riausi teis5ti m»teri“8 Taržy- 
Dėlto, skelbti, kad tame ar 38,000 darbininkių darbus ir Kai-kur moterims drau- 

kitame mieste galima gauti pa atradę, kad jų savaitinis už-idžiarai kaclir darbai naktimis, 
kaktinai pigių darbininkų yra darbis, imant aplamai, yrajBe to’ visur ivedain* JoinK Vei- 
nedovanotinas. '$15.66. Aukščiausia moterys 'kalinfea dariai laiku apsauga.

: - • Taip pat nustatytas dienoje
darbo valandų skaičius.

Tie ir kiti varžymai dau
gelį moterų sulaiko nuo darbų

Su pigiais darbininkais nei apmokamos New Hampsliire 
miestai, nei valstybės negali valstybėje, gi žemiausia — 
sulaukti pažangos ir gerovės. Alabanioj. Šioj pastarojo mo

šų valandų jis svarsto įvairiausius reikalus. IPigijs darbininkai yra pavojin terys darbininkės yra dau-

Priedrich von Schiller.

parazitas:
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Kotifedija iš prancūzų gyvenimo.

(Tųsa)
SEL. Ar negalim būtų ponų Kirmiu’ų 

ano sekretorium paskirti?
FIRM. Kų jūs manote? Mane? Mane 

— savo sekretorium?
SEL. Taip, ponas Firmin’ai! Aš esu 

jūs labai reikalingas.
KAR. Aš tikiu.

N. Na, gerai! Kaip sekėsi muzika?
SEL. Panelė Charllotte’a tiesiog dan 

giškai padainavo.

PENKTA SCENA.
*- • '

y Micheiis į pirmuosius.
MICH. Svečiai jau šulėj susirinko...
NARB. Malonėkit, miela motute, juos 

priimti... Aš noriu dabar šitų raštų pa

prašykit mano dukters sutikimo, ir aš 
jus padarysiu savo sūnum. Dar kartų 
sakau: puikus darbas. Aš daug duočiau, 
kad taip kas kitas padarytų. (Išeina).

SEL. (į Karolį). Nu, naudokitės sa
vo triumfu, ponas Firmin’ai! (į Cliarl- 
lotte’ų). Mūs jaunikaitis moka priimti 
komplimentus.

CIIAR. Aš daug gražių dalykų paty
riau apie jį bet nemažiau, kad jam būtų 
reikalinga svetimoms plunksnoms puoš
tis.

SEL. Alano panelė, čia tik paprastas 
malonumus! Bet svečiai laukia...

FIRM. (savo sūnui). Na, iš tikrųjų 
tu užsipelnei didelį pagyrimų. (Selicour’- 
as paduoda Chaiilotte’ai rankų).

KAR. Taip, aš turiu pagrindo girtis. 
P. B. (j Selicour’ų). .Gerai, gerai! Ves

kite Charllotte’ų. Jis viskų puošia. Jis 
yra puikus vyrus. (Ji ima Firmin’ų už
rankos).

SEL. (Nurodydams į Firmin’ų). Ši
tam jonui, ne man, priklauso pagyrimas.

siųsti į vietų. (Tyliai Selicour’ui). Pa- iAš nežinuu, kaip aš galėčiau pasisavinti...

Visa tai, dėl ko aš esu toks, ko aš esu 
vertas, yra jo nuopelnas: (Išeina).

ŠEŠTA SCENA.

Karolis lieka vienas,

Mano nekantrumas būtų mane išda
vęs. Pirma turiu susikaėpti, tik tuomet 
galėsiu jus sekti. Iš tikro, ir kaip aš tu
rėjau kantrybės visų tai pakelti? pražus 
“triumfas”, kuri aš čia laimėjau... Ant 
juoko jie man bėrė komplimentus. Visai 
aišku, kad jie jį, o ne mane, laiko auto
riumi. Aš esu jiems kvailys, ir tik tas 
šelmis yra garbinamas.

SEPTINTA SCENA.
Karolis. La Roche’as.

LA ROCHE’AS. Ponas Firmin’ai, 
vienui vienas?! Viskas sekasi sulig noru.

KAR. O, tai puiku!
L. R. Aš taip pat turiu gerų viltį.
KAR. Selicour’as dubar daug aukš

čiau stovi, negu pirma.
L. R. Taip?! Kų; jūs sakote?
KAM. Nėra gabesfiės gulvos, kilnes

nio teisingesnio vyro...

L. R. Ar galimas daiktas? Bet tas 
' svarbus uždavinys, kurį jam ministeris 

pavedė-, ir kuriam jis visiškai nėra pri
augęs...

KAR. Jau jis atliktas.
L. R. Na gi!
KAR. Jis-jau atliktas, aš jums su

kau.
L. R. Jūs juokiatės iš manęs! Tai ne

galimas daiktas.
KAR. Meniškas veikalas ir stiliaus 

ir turinio atžvilgiu!
L. R. Tai negalima, aš jums sakau!
KAR. Sakau gi, kad tiesa! Tas raš

tas buvo perskaitytas, visi nusistebėjo ir 
jau išsivystas.

L. R. Tur bnt jis velnių turi savyje, 
kuris jam dirba. ,

KAR. Ir šita pasiuntinybės vietų!
L. R. Na, pasiuntinybė...
KAR. Jis jų gaus ir panelės rankų!
L. R. Ji negali jo pakęsti.
KAR. Bet ji 'pasiduos.
L. R. Pasiuntinybė kartu su mer

gaite! Ne, po velnių! Tai negali būti, ne- 
gal būti!... Kaip, kų? bis šmeižikas, niek

šas, ar jis galėjo pelnyti tokį užmokesnj, 
kurį tik už nuopelnus galima gauti. Ne, 
kaip aš gyvas esu! Mes turime nepasiduo
ti, — nies, kurie jį pažįstame. Tai būtų 
prieš mūsų sąžinę, mes būtume jo kal
tininkui, jei tai pakęstume!

KAR. Tuoj, čia pat aš turiu suieškot 
bobutę. Aš jai atversiu akis dėl eilėraščio.

L. R. J>el eilėraščio... Čia tinka pa
sikalbėt ir apie ęilėraštį. Tuo jis, tur būt, 
įgijo senės malonę, palankumų. Bet minis
teris nes i tl uos tokiais mažmožiais prikal
bamas... Ne, pone! Čia reikia priminti me- 
moirų, kuris yra toks puikus. Ir čia jam 
be ne bus kas nors padlėjęs. Nes aš galiu 
prisiekti, kad jis tokio neparašė ir nepa 
rašys niekados... Jo visus raganiavinias 
yra tie “kabliukai”. Ir jo paties ginklais 
turime jį pliekti. Tiesiu keliu nieko ne
prieisimo. Turime pumėginti šuntakiais. 
Palauk, man utėjo į galvų... Taip, bus 
gerai... Tik šalin, šalin, kad neužtiktų mūs 
drauge.

(Bus daugiau)
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LIETI MAI AMERIKOJE 
GRAND RAPIDS, MICH? CICERO. ILL,

REKOLEKCIJOS. Radio Stotis AJJ.
X Labdarių 3 kuopa rengia 

.Šaunų vakarų su gražių pro
grama, gruodžio 22 d., šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Bus atvaidinta trijų veiksmų 
juokinga komedija “Mote
rims neišsimeluosi”. Vaidin
tojai bus gabiausi artistai iš 
North Sides L. Vyčių 5 kuo
pos. Vadovauja pp. Maskolai- 
čiai. Visi kviečiami j tų va
karų atsilankyti/ nes visas 
pelnas eis našlaičių naudai. 
Tuo prisidėt prie našlaičių 
parėmimo. Ciceros Labdarių 
3 kuopa turi ir našlių, suvar
gusių moterų, kuriuos šelpia 
Artinanties Šv. Kalėdoms rei
kalinga didesnė- pašelpa.

didžiuma pašvenčia snvo lai
ptų kuip kliubo, taip ir visų 
lietuvių gerovei.

Valdyba, užsibrieždaina pla 
tų darbų sekantiems metams, 
kviečia visus lietuvius, pilie
čius ir ne piliečius, dėtis prie 
to kliubo, nes juo daugiau 
bus narių, tuo daugiau nu
veiksime savo gerovei. Kur 
didžiuma, kur vienybė, ten ir 
galybė.

Keras.

tikrai bus atiduota 
čiam vakare.

ateinan-1

Liet. Labdaringosios Sųjun
gos 10 kuopa turėjo svarbų, 
netikėtų susirinkimų, gruodžio 
15 d. Susirinkimas buvo šau
kiamus suteikimui materiajės

CHICAGOJE
PRAMOGA PAVYKO.

Brighton Park. — Dr-stė 
Gv. Pirm. Div. Šv. Kazimie
ro Karalaičio “bunco” gruo-

pagelbos Marcelei Stanevieie- įdžio 15 d. gerai pavyko, 
nei, 12264 So. Union Avenue. | Svečių buvo; narių galėjo 
Jos vyras mirė nuo “influen-(būti ir daugiau, bet nežinia 

dėl kokios priežasties nebuvo.zos” 1919 m., palikdamas jų 
su trimis mažais kūdikiais. Tie, kurie laimėjo “prizus”,
Gruodžio 14 d. p. Stanevieie-, buvo patenkinti. Kurie Įsima
nei staiga padarė operacijų • .1° H- Andreliuno dovanų, visi 
Burnsaides ligoninėj. Kuopos! žadėjo važiuoti pas jį ir pirk- 
sekretorius pranešė, kud Lab-U* dovanų kalėdoms dėl savo

WEST PULLMAN, ILL
Trumpos žinutės.

Šv. Veronikos draugija lap
kričio 28 d. buvo žadėjusi do
vanų tai porai, kuri geriau
sia šoks lietuviškus šokius; 
bet dėl netikėtų įvykių, vaka- 
ro komisija negalėjo dalyvauti Auk,j rinkikės yra ^kančios i »«"««•> .nariai 'isi

darybos Centras užmokės už 
igoninės kambarį. Kuopa iš

pažįstamų. P. R. Andreliunas, 
2650 W. 63 str., laiko vėliau-

rinko keturias moteris, kad s’os nia-dos radio, piano ro
po namus parinktų aukų dak
tarui apmokėti ir vaikučių 
maistui kol mamytė pasveiks.

liūs, laikrodėlius, rašomas 
plunksnas, o ypač prieš Kalė
das kainos numažintos.

Išmokėsime Prieš Kalėdas

KUN. ALFONSAS KAZ 
LAUSKAS, 0. F. M.

Gruodžio 11-15 dd. Tėvas 
Alfonsas, O. F. M., laikė ad
vento rekolekcijas. Parūpi jo- j 
nai skaitlingai Į jas lankėsi.

Ačiū Tėvui Alfonsui, kad 
mūsų parapijų dažnai aplan
ko, nors turi daug pakvietimų 
su misijomis: 1930 m., nuo sau
sio 10-31, bus lleese, Mieli.; 
nuo 9-23 vasario — Nasliua, 
N. JI.; nuo 9 kovo iki 20 bai. 
— Brooklyne ir Ne\varke..27 
<1. bai. Ilart, Mieli.

* ‘ Bunco ’ ’ vakarėlis.

Gruodžio 10 tk p-lės O. Ku- 
rantaitės, mokytojos, sumany
mu, jos tėvų namuose Įvyko 
Panų dr-jos “Buueo” vakarė
lis.

Dovanas lamėjo p-lės O. Žu- 
leniutė, M. Rapalatė, M. Ste- 
ponaitė, A. Bacevičiūtė. Pana
šūs vakarėliai įvyks kas savai 
tė skirtinguose namuose. Gir
tinas dalykas. Panelės pado
riai ir linksniai pažaidžia.

Ačiū Kurantanis už vaišes. 
Kurantų šeima yra viena pa
vyzdingiausių Grand Rapidse. 
Nuo pat parapijos pradžios 
visuomet nuoširdžiai darbuo
jasi parapijos labui.

S. V. R.

Visų. domei.
Kaip vaikštinėjau su gerb. 

kun. Karalių, keli klausė ma
nęs, kada bus rodomi čia pa
veikslai iš Lietuvos. Aš ma
čiau p. Miliaus paveikslus 13 
d. gruodžio ir buvau labai 
patenkintas. Cicero tie paveik
slai bus rodomi 5 ir 6 dd. 
sausio.

Joe Motekaitis.

okių vakare:' viena turėjo 
labai skaudžių kojų, o antrųjai 
pasitaikė netikėta puota na
muose, dėl kurios nebuvo ga
limybės iš namų išeiti. Vaka
ro komisija atsiprašo visų da
lyvių minėtų šokių.

Šv. Veronikos draugija ren
gia kitų šokių vakarų, vasa
rio 23 d., 1930, parapijos sve
tainėje. Ta dovaną, kuri liko 
neatiduota minėtam vakare.

Mažeikienė, Kiaupienė, KiKe-1 Prival° P^emti p. Andreliu- 
nė ir Zimkienė-. ina*

Labdarybės 10 kuopa ren
gia vakarų, kuris susidės iš 
teatro ir šokių, vakaras įvyks 
vasario 16 d., 1930, parapijos 
svetainėj, prasidės 7 vai. vak.

Z. L. G.

“Į kiekvienų katalikiškų 
šeimų turi pareiti bent vienas 
katalikiškas laikraštis”.

ROSELAND, ILL

Jo Draugas G. P.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

502 Andrukaitis Juozas 
504 Arlouskoi J. .
513 Arlauskas A.
521 Kavolauskono B. 
527 Kupsis Kaz.

Užtikriname, kad jūsų pinigai dabar išsiųsti per 
mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
putį reikės primokėti už telegramą.

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas a- 
pie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą 
ir iŠ Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir 
kitokius biznius '

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku

REGISTRUOTAS NOTORAS

PAOL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
HPECIAI, IHTA9

Taigi nenusiminkit. bet eikit 
pu tikrą specialistą, ne pae koki 
oepafyrėlj. Tlkraa apeclallstaa ar
ba profesorius, neklaus juaų ku 
jums kenkia ar kur skauda. bet 
pasakys pats. po pilno tšegsami- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Ha neturi reikalingo patyrimo, su- 
radvmui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Scope — Ragg'.. 
X-Ray Rosnlgeno Aparatas lr ri
si Akai bakteriologlfikaa egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tlkraa negeroves, lr Jeigu aA pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
tr gyvumas augryk Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, Alrdlea renmatla- 
mo, kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
kią u tnlseri ėjusią. Jsikerėjualą, 
chronl&ką Ilgą. kurt nepasidavė 
net gabiam Aelmynoa gydytojui, 
r-stidėlloklt neatėlą pas mana.

DR. J. E ZAREMBA
8PKCIALI8TA3 

Inėjlmae Rūmas lėlė<« W. JACKSON BOTIEEVARD 
Arti State Oatvėa

Ofiso Valandos: Nno lė ryto iki 
i nn pietų Vakarais nno ( lld T

Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1 
f po pietų,
v, —------------------  ■ i . —

Iš politikos lauko.
Atėjo laikai, kad politika 

liečia visus kampus. Net mo
terys, ir tos politikuoja. Šiais 
laikais, kad apsigynus save 
kad ir mažiausiose nelaimėse, 
ar šiaip gyvenimo nuotakiuo
se, turi būt politikierius, nes 
kitaip esi pražuvęs gyvenimo 
bangose.

Tat ir Roselando lietuviai, 
matydami tai organizuojasi Į 
tam tikrus politiškus kliubus. i

Vienas tų kliubų, kuris yra 
pirmutinis, kuris yra stip
riausias ir įtekmingiausias, 
tai Lietuvių Republikonų Po
litiškas kliubas.

Šis kliubas yra daug pasi
darbavęs visokiuose reikaluo
se. Todėl visi lietuviai turėtų 
dėtis prie to- kliubo ir išvien 
kovoti už savo būvį.

Gruodžio 9 d. minėtas kliu
bas laikė priešmetinį susirin
kimų, kuris buvo rimtas. Ap- 

! svarsčius bėgamus reikalus, 
rinkta valdyba sekantiems 

metams senoji valdyba, pa-' 
sirode, buvo ant tiek tinkama j 
ir darbšti, kad visa vienbal-1

Į
šiai liko užtvirtinta ir sekan- j 
tiems metams: pirm. — adv.!t
A. L. Tanias, vice-pirm. — J. 
Pudžiūnas, prot. rašt. — V. 
Krištopaitis, fin. rašt. — J. 
Gedminas, ižd. — J. Knrpaus- 
kas, iždo globėjai — S. Bruz
gulis, Y. Gavėnus. Komitetas, 
kuris rūpinsis politikoje, dar- 

,bų gavime, pagelba pilietybės1 
ipoperoms išsiimti, visuose ki-’ 
J tuose reikaluose ir kas tik' 
(rišusi su politika, susideda iš, 
.šių asmenų; S. Misiūno, P.
• Razmaus, Š. Dambravo, J. 

J. Janush ir J.;Nazalskio,
Jundul.
Šis komitetas bus veltui liudi

ninkais kliubo nariams prie 
gavimo pilietybės poperą ir 
kitokiuose reikaluose.

Taigi valdybe susideda iš 
rimtų ir darbščių narių, kurių

...

LEDAS

Naudokis rr.usų Autingj i,r Pa
silinksminimų Biuru, 72 W. A- 
dams St. Rantiolph 8200. Nemo
kamos informacijos apie mitingus, 
trlpus, pasilinksminimo vietas lr 
moksliškas ekskursijos po visą 
Chicagos Apygardą.

/

Kuomet mažiausia jo tikies...apdengia 
vieškelius šąlantis lietus...trafikas ne
žmoniškai slidus ir trukdosi ant ke
lių it stiklu apdengtu. Tikrai didis pa
vojus važiuoti vieškeliais!

1 JOS. F. BUDRIK, Inc."
t r

SENIAUSIA MUZIKOS 
KRAUTUVĖ

Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios ir 
Rekordus. Didelis pasirinkimas

Dovanų Kalėdoms
k •

Brunsuvick

&

Jūs Geriau 
Tą Atliksite 
Elektriniu!

Radios geriausių išdirbysčių, visos 1930 
modeliai

BRUNSWICK, VICTOR 
ATWATER KENT, MAJESTIC, 
SPARTON, BOSCH,
ZENITH, COLUMBIA,
R. C. A. RADIOLAS, PHILCO, 4 
COLONIAL, BRANDES.

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran- $ 
gia dovaną kaipo Kalėdų prezentą.

Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkeliu tel. Randolph 8200 
CHICAOO SOUTH SHORE CHICAOO NORTH SHORE CHICAOO AURORA A
A SOCT1I RENI) KAILKOAD A- >III,WAI KEE HAIV.ROAD EI,GIN RAII.ROAn

(The Sunsct Elnes)

Važiuok 70 mailių valandai
Į RYTUS SIAUR? VAKARUS

JOS. F. BUDRIK Ine.

CHICAGO 
Ą!j R0 R A * n P F I 0 I N

~ , i? A11 P G A i ,----

3417-21 So. Halsted St.
Telef. Boulevard 4705

Įa&aaaaaasaaaaaaaa&MaajMe

■ v tfi
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CHICAGOJE

ŠAUNUS “DRAUGO” 
KONCERTAS.

Praeito trečiadienio vakare 
įvyko šaunus “Draugo” ir 
peoples Furniture Co. kon
certas iš KYW radio stoties. 
Dainavo Vargonininkų cho
ras, muzikui A. Pociui vodo- 
v a u j a n t. Daina- 
vo šias dainas: “Kožuas 
vienas” — A. Pociaus; “Gele
žinio Vilko” maršas — St. 
Šimkaus; “Lietuva brangi” 
— J. Naujalio; “Šok, žirge
lį” — Poc iaus ir “G ui šian
dienų jau ant-šieno” — Kalė
dų giesmė.

Nors dėl labai blogo oro 
ne visi dainininkai j studija 
suvažiavo, tačiau dainavimas 
išėjo labai gerai. Už tat, var- 
gęnininkams tenka išreikšti 
padėkų ir pagarbų už taip ge
rų lietuvių dainininkų atsto
vavimų.

Solo dainavo buvęs Lietu-

kuriais pyksta Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto 
500 nvet.ų mirties jubiliejus, 

vos operos artistas p. Justas kuris turės mus sustiprinti 
Kudirka. Dainavo labai gra- Į tautinėje dvasioje, suvienyti, 
žiai. Buvo pasirinkęs šias
dainas: Šimkaus — “Kur ba
kūžė samanota” ir Petraus
ko — “Kaitink šviesi saulu
tė”.

Koncertas baigta Kalėdų 
giesme ir orkestrai sugrojus 
“Adeste Fidelis”. Reiškia, ši 
“Draugo” koncertų serija per 

radio baigta patriotinėje ir 
Kalėdų švenčių nuotaikoje.
Pranešėju buvo p. J. Bulevi- 
čius.

Iš “Draugo” redaktoriaus 
kalbos sužinojome, kad šiais 
metais šis koncertas per ra
dio paskutinis.

DRAUGAS
---  ■ 11 » ■■*;*> 1 ’ —---

m. amžiaus, kilęs iš Kražių

kad mūsų tautos jokios pa
jėgos negalėtų įveikti. Tegy
vuoja Lietuva, tegyvuoja A- 
įnerjkos lietuviai ir jų įstai
gos !i”

IŠ UETUVOS RESPUBU- 
K0S GENERALINIO 

KONSULATO.
Grįncas, Juozas, gyvenus 

Amsterdam, N. Y. ir turis ten 
gėrimų užeigų.

.Genys Justinas, apie 40 me-
tų amžiaus, kilęs iš Trumpo- 

Čia paduodaine ištisa L. Ši- nj.ų km., Aluntos parapijos,
mučįo kalbų, pasakytų per ra
dio:
Lietuviai: —

Per du mėnesiu kiekvienų 
trečiadienį šiuo laiku girdėjo
me lietuvių muzikų ir dainas, 
kurių klausė milijonai žmonių. 
Musu solistai-dainininkai ir!

=====
Penktadienis, čruod. ’20, 19‘29

valšč., Raseinių apskr., Ame
rikon atvykęs (grįžęs) prieš 
pa,t karų.

Ieškomieji arba apie juos 
kų pors žibantieji maloniai 
kviečiami atsiliepti į
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA,
New York City.

15 Park Row,

Prekės Už
tikrina

Kalėdų Dovanų Bile 
Vyrui

RICHMAN
BROTHERS

114-18 S. STATE ST- 
Priešais Palmer House

Atdara Kas Subatos Vakų^ų 
Iki Kalėdų

Del Kalėdų
Muzikos Lankykite

Peoples
FurnitureCo
KRAUTUVES

2536-40 W. 63 STREET
Hemlock 8400

4177-83 ARCHER AVE.
Lafayetįte 3X71

Pilnas rinkinis Kalėdinių 
Lietuviškų ir kitatautiškų 
rekordų ir volelių dėl pi
jami-

rTuipgi
Reprezen t uojame 
Visų Eilę

R. C. A. RADIOLIŲ 
ATWATER KENT 

MAJESTIC 
ZENITH 
VICTOR 
FADA

KIMBAL RADIOS ir
KIMBALL x<lJANŲ

Prieinamiansios kainos ir iš
lygos. Tarnauja patyrę ir 
mandagus žmones. 
Krautuvės atviros kus va
karų ir Nedėldieniais nuo 
10 valandos ryto iki 4 va
landai po pietų.

3 chorai dainavo išimtinai lie
tuvių liaudies dainas, kurios 
žavėjo ir mus lietuvius ir sve 
timtaučius.

Visi “Draugo” koncertai 
buvo rūpestingai priruošti, 
dėlto jie ėjo tvarkingai ,ir la
bai gražiai lietuvius užreko- 

! mendavo radio klausytojams 
ir plačiai lietuvių vardų iš
garsino. Mes esame gavę pa
gyrimų iš didžiulių svetim
taučių dienraščių redaktorių 
ir daugybę prašymų, kad šie 

j “Draugo” ir Peoples Fnrni- 
jture Kompanijos duodamieji 
! koncertai per radio skambėtų 
(.nuolatos. Tačiau, šis koncer- 
jtas šįųis mejtųis paskutinis. O 
i “Kiti metai — nauji lapai”, 
i Atsisveikiname su radio 
'klausytojais, bet tik laikinai, 
'nes ne visos mūsų dainelės iš- 
i dainuotus, ne vįsi dainininkai 
ir ne vįsi mūsų chorai, kurių 
keliolika vienoje 'Chicagoje 
turime, turėjo progos radio 
klausytojams pasirodyti.

Dienraštis ‘‘Draugas” ir 
People Furniture Co. yra pa
tenkinti kad šių koncertų tik- 

įslas pilnai atsiektas: daino
mis, muzika ir rimtomis kal
bomis išgarsinta mūsų tautos 
vardas labai plačiai, išjudin
ta lietuvių visuomenė, plačiai 
iškelta lietuvių vienybės obal- 
sis ir didelis reikalas remti 
viens kitų, remti lietuvių, pa
rapijas, organizacijas, finan
sines, ekonomines bei kultūri
nes lietuvių įstaigas, remti 
lietuvių biznierius bei profe
sionalus, kurstyti lietuviu jau 
nimo širdyse tautinės meilės 
ugnį ir uždegti visų' mūsų vi
suomenę tautiniu entuziazmu. 
To siekėme pųgelba chorų, 
dainininkų, mūsų vargoninin
kų, kurių darbo svarba mūsų 
gyvenime yra didelė. Ypatin
ga padėka priklauso kompo
zitoriui Antanui Pociui, Bee- 
tlioveno muzikos konservato
rijos direktoriui, kuris dau
giausiai pastangų prie šių 
koncertų surengimo yra pri
dėjęs. “Draugas” ir Peoples 
Furniture kompanija dėkoja 
mūsų koncertų per radio klau 
sytojums už suteiktų paramų. 
“Draugo” ir Peoples Fumi-j 
ture kompanijos vardu linkiu 
visiems liuksmiausių Kalėdų 
ir laimingiausiu 1930 metų,

Utenos apskr. Amerikoje apie 
20 metų. Brolis Povilas ne
girdėjęs nuo jo nuo 1914^ m. 
kai Justinas gyvenęs Bosto
ne.

Zaloga, Bonifacas ir žmona 
Ona, dar prieš karų atvykę 
apsigyventi Chicagoje.

Mikulis - Mitchell, Zigmas 
Leonas, gyvenęs Downings, 
Va., Coatesville, Pa., ir Cliar- 
leston, S. C., dažnai lankęsis 
į Pliila-clelpliia, Pa.

Pasiteisino.
— iStasia, vėl vėlai sugrį

žai. Vaikštinėti vienai mer
gaitei naktimis visai negražu.

— Tėtuši, aš viena ir ne- 
vaikštinėju — su manimi bu
vo Antanukas.
Pamėgo Lietuvos produktus. 

Kaulas. Girdėjau, Širnuk, 
kad užsienis mėgstu Lietuvos
produktus?

Šimas. Žinia. Eksportas 
didesnis už importų. Pradėjo 
mišku ir eina iki peisuočių.

— Tu neišlaikei savo per
nykščio pažadėjimo!.

— Dabar aš tau pažadėsiu 
į kų kita.

WASHINGTON, gr. 19. — 
Sonatas pravedė įstatymui su
manymų, kuriuomi einant pa
liegusių karo veteranų ligoni

nėse išlaikymui skiriama a- 
Razminas Adolfas, apie 411 pie 15 milionų dolerių.

JŪSŲ TAUPMENOS 1930 METAMS
Dabar yra metų laikas pamintyti apie 

pasirinkimą šio stipraus banko savo taup
menom. Sustiprinti su virš $13,000,000.00 
jūsų pinigai bus viename iš stipriausių 
Chicagos bankų.

Trys nuošimčiai palukų pridedamos 
kas šešis mėnesius, yra mokama ant jūsų 
taupmenų. Jei jūs atidarysite sąskaitą 
prieš Sausio 15 d., tai jūs gausite nuo
šimčius nuo metų pradžios.

Šis yra taip-gi geras laikas pirkti mū
sų banke padarytus pirmųjų morgičių 
auksinius bonus ir morgičius. Jie neša 
šešis nuošimčius palukų ir yra saugiau
sios rūšies investmentas.

Pamatyk mus reikale taupymo sąskai
tos, arba šešių nuošimčių investmento 
arba reikale abiejų.

TIESIAI IŠ PATIKS 
RICHMANO DIRB
TUVIŲ JUMS — 

BK PERKUPČIO 
PELNO

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

TRUSTINE KOMPANIJA 
1110 WEST 35th STREET

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

LIETUVIŲ VALANDA
kas NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
W. C. F. L. 1230 Kilocycles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketvergą
Iš Stoties

W. H. F. C. 1420 Kilocycles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Prograiuus Rengia

JOS. F. BUDRIK, k
3417*91 So, Halsted Street

- Telefonas Boulevard 4705 ...

OVERKOTAI
stailiški, pritinkantys ir geri 

... už tokią kainą 
kurią bile vyras įstengia mokėti
Mes netikime, kad jus galėtumėt palyginti šiuos 
overkotus mados prašmatnumu, dailumu, ma
terijos gerumu ir darbo rupestingumu su over- 
kotais dvigubai brangesniais, negu Richmano.... 
kiekvienas overkotas musų milžiniškame stake 
parodo gabumą, atsargumą ir didį kapitalą, ku
rie buvo sujungti kad juos pagaminti.
Šilti ulsteriai, boxai, Raglan ir kautai su aksomi
niais kalnieriais materijų Meltons, Boucles, vil
nų su sportiškais užpakalių apdirbimais geriausios 
rųšies..,.naujausiu spalvų ir gražiai margų.. Jeį 
mes jums pilnai nepritaikinsime ir jei neįtiksime 
visose smulkmenuose kaslink materijoio ir dar
bo, tai mielai grąžinsime jums pinigus.

Bile Overkotis, Biznio Siutas ar 
Formalis Siutas Visuose Richmano 
Brolių Krautuvėse Suv. Valstijose 
Visada už tą Pačią Kainą.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY

RICHMAN’S VIENATINIS 
CHICAGOJ STORAS

114-18 SO. STATE STREET* f ”

PRIEŠAIS PALMER HOUSE
Iki Kalėdų Atdara Kas Subatos Vakarų
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CHICAGOJE nautojams ir arnotui įgyti. 
Bus duodama kavos ir pyra
go.

“Bunco” rengiama gražam

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
PASKAITOS.

West Siide. — Daktaru p.
Biežio ir Bložio paskaitos 
Aušros Vartų svetainėje įvy
ko 15 d. gruodžio.

Aušros Vartų klebonas 
skaitlingai susirinkusiems per 
statė atkeliavusius su pas
kaitomis daktarus ir pirmiau
siai paprašė kalbėti Dr. Bie- 
žį, kuris sveikindamas klau
sytojus, iškalbingai išdėstė: 
1) sveikatos reikalingumą, 2) 
jos užlaikymo vykusias ir 
nevykusias žmonių pastangas;

kambino piano.
Sophie Mikolaitė 

pasakė eiles.
Herrieta Gricaitė, akompu. Į»l» ir atsilankyt.,. Bus gra. Jįj».

Sopinai Ivaškevičiūtei, gra- žiu dovanėlių visiems. <goi so. Ashland Avė. valandos

žiai padainavo. Buvo iššaukta
dar dainuoti. Panelė Gricaitė barelio. Pradžia bus lygiai

GYDYTOJAS IK CHIKURGAS
i • m . . , . . atidarė antrą ofisą (bu Dr. Laurai -

mokinė tikslui, lat, norime, kad visi, ciu — ''irioj Beiskio-RakSčio aptie-
įseni ir iauni atinnotn ši rei- ko’> po nr’ 2423 West Marąuette Rd-į sem ir jauni, uijaustų bį rei- ValandOfc. nuo 2 lki 4 po piet. Tob

iš Bridgeport.
Kalbėjo kun. A. Linkus. 
Sopliia Jurgaitė, akomp. S.

Ivaškevičiūtei, gTažiai padai
navo keletu dainelių. Visi ži
no, kad p-lė Jurgaitė gali 
dainuoti, ir dainuoja gražiai.

Ant galo sodalietės visiems 
sėdint atnešė arbatos, užsikųs-

Vgl.

i Rea. Tel. Mlderay 8811

! DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 2 4-tas Street

Telef. Canal 1711-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals

lr Ketvergaia vakare

DAKTARAI

vletoj: 
nuo

rp.,,1 s: .... 6 iki 8 vakare.'Tel. Boulevard 7820Tad-gl neUAnnrsklte Šio va- R<įg 6P41 g Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiomis tik pagal su- 
tartj.

i

Komisija.

JAUNIMO DOMEI.

Brighton Park. — L Vy
čių 36 kp. nariai malonėkite at i 
likti išpažintį gruodžio 21 
o ned., gruodžio 22
vai. ryto ateikite į bažny t i- 

Gausite po gėlę ir iš

d., 
d., 7:30

Tel. Wentworth 3000
Roz. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ke*. tel. Van Buren 8188

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 906 1579 Mllwaultee Avė.
Tel. Brunsirick 8824

Valandos: nuo 8 Iki 7:88 vaL vak.
I kasdien. NsdėUotnia nuo 1 Iki 2 vai. 
• po pietų.

Telefonas Boulevard 1889

DR. S. A. RRENZA
Ofiso ’ Valandos: 9 tkl 11. 1 Iki S 

dienų, lr 8:80 Iki 9:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli ėlth Street Chicago. IU.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Te!. Lafayette 99»«

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIKURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2380
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V. 

Nedelįoj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 8887 

v Of. ir Bes. Tel. Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
8122 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Resldenclja 

9804 8. ARTE8IAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 2-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimu.

Tel. Canal 8764 Republic 8464

OR. A. L.
x____ ,,ti ir saldumynų. Po to da pu-

3) medicinos dabartine pažan-blika nenoromis skirstėsi, tai n<l s'e^' ,, ,
ten eisime m corpore įsklau

j. gydant džiovų; 4) užvė- 
lintų sunkumų gydant vėžį;

‘ 5) girtybės neišgydomas li
gas ir 6) užbaigė sakydamas, 
kad šių paskaitų klausytojai 
priimtų tiktai, kaipo bendrų 
Įžangų į gilesnį sveikatos už
laikymo pasimokymų, kurį 
teiks ateityje specialiais hi
gienos klausimais.

Klebonas, padėkojęs Dr. 
Biežiui už gražių

syti šv. Mišių.
Šį kartų neatidėkite, bet vi

si nariai malonėkite toje iškil-

jau matomai, kad visiems ge
rai patiko programa.

Šitas vakarėlis buvo — pa
bandymas sodaliečiu, ar gali

i r» • j- mėj dalvvautijos kų surengti. Pasirodė, J
gali. Kodėl ne? Čia priklauso ____ __
gabios ir darbščios mergaitės.

Prie N. P. P. Š. mergaičių 
sodalicijos privalėtų priklau
syti visos geros
Sodalicija -auga. Vos tik me'

pakvietė kalbėti p. Bloži, ku- mažai 
ris turėjo atsigabenęs su sa- narių, 
vim didžiulį dantį ir visų 
rinkinį įvairių dantų pieštų 
ant gražaus paveikslo. Vaiz
džiai ir visiems suprantamai 
išrodė dantų sveikatos užlai- į 
kymų, naudojant dantų valy- d.

Komisija.

Amerikoj kasdien gyvento
jai išleidžia vienų milijonų do 
lerių saldainiams.

mergaitės. — Amerikos gyventojai kas-
dien suvalgo penkis milijonus 

prakalbų, tai kaip susiorganizavo, o jau bananų.
betrūksta prie šimto =

Galinda.

BUNCO PARTY”

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

North Side. — Gruodžio 22 
Apaštalystės Maldos dr- 

mų ir nesveikų dantų greitų ja rengia puikių “Bunco Par 
gydymų. jty”, Sv. Mykolo parap. svet.

Abi paskaitos susirinku- Vmas pelnas eis bažnyčios tar _______________
siems labai patiko ir visi
reiškė noro ateityje naudotis LUllllinillIlllilllIlllIliiliUtUtiUllIlIlUIlIli; 

panašiomis paskafčbmiSFB* ~ fj*
Susirinkimų baigė kun. —

Vitkus, pažadėdamas su pa- 
gelba musų darbščių daktarų — 
po Naujų Metų rengti daugiau ^2 
sveikatos klausimu paskaitų. 22 
Klausytojai su didžiausiu dė- ~*j 
kingumu išsiskirstė. , 22

Rap.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
2-ras Ofisas 4191 Archer avė.

Tel Lafayette 58Ž0

.»*■» "i-*’ --tom T Jf grjggJohn A. Kass
(KAZAKAUSKAS)

Watchmaker And Jeweler

&

T0WN OF LAKE

2045 W. 35 ST.
Chieago, III.

dovanų; didelis 
laikrodėlių.

Kainos yra

Geriausia vieta pirkimui Kalėdinių 
pasirinkimas deimantų ir auksinių

žemesnės, negu kur kitur.

PRIRBNKAM AKINIUS K. NURKAITIS, O. D.
Registruotas Optometristas

Ofiso lr Rea Te). Boulevard 8912

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr 8 Iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 8 VVALLACE STREET

OFISAS

1900 8. HALSTED STREET
NAMAI:

i 4193 ARCHER A VE.
i Valandos; pneė pietus pagal sutarti 
.Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory <898 
ResldenctjoB Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Al? VOKAI Al Tel: Hemlock 8151

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La SaUe St., Room 170 
Tel. Randolji 0331-0332 Vai. 9-8

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčlos

DR. V. S. NARYAUGKAS
z GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2436 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. 8—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti 81st Street

VALANDOS: 1—3 po piet.
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
▼yru, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlenų nuo 
pietų Iki 8 vaL vakaro.

Nedėliomis lr seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 8798

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Wa*hlngton
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 8450-2451 • Vai.

DR. A. J. JAVOIŠ

f

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

TeleptMMM Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclcplraae Roosevelt 9090 
Samle: S Ikt 8 ryte Tel. Kepiib. 9600

Gruodžio 15 d. Šv. Kryžiaus 22 
par. salėje įvyko graži pra- 
moga, pavadinta “Arbatėle”.
Jų surengė Nek. Pr. P. Šv. ,22 
mergaičių sodalicija. Tai jau- ^2
kus buvo vakarėlis. Salė bu- 22 ' 22
vo pilna žmonių. Sodaliečiu M U f M f f H U f f f M T M M f f f f f M f f H f H M U f f f 1T
buvo net iš ldtur, k. a. iš Bri-
dgeport.

Programa buvo tokia: pra
dėjo ir vedė programų Angelą 
Mikolaitė.

Sopliia Navickaitė kalbėjo 
apie sodalicijų. Ji visur pri
tinka, taipgi ji gražiai gali 
pakalbėti.

Šv. Kryžiaus par. mokyklos 
mokiniai: Jonas Bikus, Aug. 
Beliauskas, akompanuoant 
C. Kinčinaitei, pagrajino smui 
kų duetų.

Franoė Garuckaitė (sodai, is 
Bridgeport) padainavo, akom
panuojant p-lė F. Obraitei. 
Dainavimas patiko; buvo iš
šaukta daugiau padainuoti.

Sopliie Burtkaitė ir Nettie 
Mauriūtė visus gardžiai pri
juokino ir gerai atvaidino ko
medijų — “Dvi Komutės”.

Ted Kušleiko ir Agnė Kuš- 
leiko dainavo solo ir abu 
kartu duetų, akomp. F. (Mirai 
tei. Dainavo gražiai 'publikai 
patiko, reikalavo daugiau pa
dainuoti.
A. Marozaitė, mokinė, pas-

sa:

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
o y a s

‘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:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
Ši./'T,—-J- ............U.'.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas tr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pl. 
Tel Cicero 8888

Nedėliomis
Susitarus

2 tkl 6 po pietų, 7 iki 9 vak

Office; 4459 S. California Ava 

Nedėlioja pagal sutarti

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette .3315

JOHN KUGHINSKAS i DR. K. NURKAITIS DR,Ų;iSEUS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

balandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredtfnūs ir Pėtnyčio-! 
nis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

•o31 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2801 

RESIDENCIJA:
<516 So. Rock*ell Street 

Telef. Republlo 8723

j Examinuoju akla ir prireuku akinius
2045 WEST 35th ST.

Nuo 9 Iš ryto Iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0, D.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ąve. 

Tel. Pullman 5950 Ir 4377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 915 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central <994

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:86 tkl 6 vai. vak. 
ocal Office; 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710 V«l nuo 8 Iki 9 vai. vak.

F. P. BRADGHULIS
Attorney & Counsclor at Law 

ADVOKATAS

3112 South Halsted Street, 

Tel. Victory 2394

Chicago, III. ,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 3Ind Street 

Cor. so. Leavitt St. TeL Canal <188 
Rezidencija: <640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlo 7869 
Valandos 1 — I A 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

DENTIST AI , Tel. Canal 8267 Res. Prospect 8889

Dfr.P, 1. ZALATORIS1
Gydytojas ir Chirurgas
1191 SOUTH HALSTED ST.

Reaidenotja 8600 8. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų 

S Iki 8:88 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po .numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL: tirto nuo 18—19 nuo 2—4 pų 

pietų: f—9:99 vakare 
Nedėliomis 19 iki 19 

TELEFONAS MIDWAY 2889

Tel. Boulevard 1491

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

— • •

Ofisas: 4603
Tel.

S. ASHLAND AVĖ. 
Blvd. 9459

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimų kurie 

eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
rfiaa su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Vai.; 9-12 prieš piet; 8-8:80 v. v. 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Tol. Lafalette 4484 
Vai.: 12-3 vai, kasdien

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

1 "‘K---------------------------------------------------------------------

Tel. Canal <228

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge. Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtiiyčloj 
Nuo 10 ryto Ikt 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue 

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeri*.•

Gydo staigias lr chroniškas Il
gas vyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Boulevard 7689
Rea. Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 9 ryto tkl t vakare

VALANDOS: Nuo 19 — 19 piešų U 
nuo S Iki 7:90 vai. vakara.

7691 Tol. ofiso Canal 8119 Rea So. Phore 
2238, arba Randolph <809.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 

akinių
1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 19 lt I aukštas

Paatebėklt mano *tob«P LIETUVE DENTIST*
Valandos nuo 9:99 ryto lld 8:89 va-
karo. Seredomls nuo 9:89 Iki 11 v. X-Ray

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 2187 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
valandų. Room 8. Valandos: 8-12 A M. 3-§. 7-9 P. M.
Pkoae Canal *189 Trečladlona pagal eutarkna

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ, 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tai. Plaee 9284 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 11 dienų. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 tkl 19 dieną,
Nuo t tkl S po pietų,
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Kel 
kale meldžiu atsišauk
ti. o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Plaee 
Chicago. IU.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ 'VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Tards t741 lr 1742 
SKYRIUS

<447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE.
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby stės.

OF.’SAS
888 VVest 18 St. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4989

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

kasų patarnavimas 
fluuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes netari, 
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam minda 
gų, dra.ugi.4kb 
patarr.avi mą
Pa tarnavimai 

visose Chica 
gos dalyse k 
prlemiesčuose 
Grabai pigia >

net už $25 
OFISAS

•238 South 
Halsted St

Vlctory 4088- 
89

4424 So. Rockwell B*, 

virginia 129e

f
Tslefonaa Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

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

Visas giedojimas labai pui- tų vienų iš geriausių dovanų.
kiai atliktas.

Garbė p. Janušauskui, kad
taip puikiai išlavino chorą.

P-nas Kulis per keletu dienų 
darbavosi iki išpuošė savo di
džiules aptiekos langus. Dai-

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOK JOHNSONS

(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais Choro repeticija bus šį penk liai išdėstė languose gražių 
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.) tadienj. Choristai (tės) nepa- daiktų, išvedžiojo elektros

-------------- Įniirškite, kad Kalėdos arti. šviesas ir kaip dienų taip ir
Turėsim kų. nauja pasimokin- vakare tas viskas patraukia

Aukštai gerb. “Draugo” Red. 
Tariame giliausios padėkos

Gyvendami tarp svetimtau- ti. Taip-gi nepamirškite, kad visų praeiviu akis.
cių, mes paprašome ir jų pa- koncertas bus tuoj po Naujų P-nas Kulis yra seniausias 

žodžius dienraščiui “Drau-įsiklausyti. Mūsų kaimynai Metų — 12 d. sausio. Nesivė- Chicagos lietuvių aptiekinin-1 
gui” ir Peoples Furniture [džiaugiasi tokiais gražiais pro luokite į repeticiją. Pradeda-;kas ir jo ąptieka yra didžiau^ 
Co. už surengimų gražių pro-1gramais. *— 1—° —1 —,:-A——i:-
gramų per radio KYW. Be ga 
lo yra malonu girdėti savo 
kalboje artistus dainuojant 
per radio. Taigi, sveikiname 
dienraštį “Draugų” ir Peo
ples Furniture Co. ir velija
me geriausio pasisekimo.

Be to sveikiname prof. A. 
S. Pocių ir visus dainininkus, 
(es) solistus(tes) ir “Dainos” 
chorų už nepaprastai gražų 
dainavimų. Būtų labai malo
nu, kad programai da tęstųsi 
trečiadienio vakarais.

Su aukšta pagarba 
Ant. ir Barbora žitkevičiai, 

West Pullman, III.

Gerb. “Draugo” Red.:
Prašome priimti mūsų šir

dingus linkėjimus ilgo ir lai
mingo pasisekimo lietuvių ra
dio artistams.

Tamistų radio programai 
yra labai naudingi. Jie kelia 
lietuvių katalikų vardų, gar
sina mūsų tautų.

Kiekvienų savaitę laukiame 
“Draugo” koncertų. Klausy
damos mes labai linksmai lai
kų praleidžiame. Jie mums duo 
da gTažių minčių ir pasiryži
mų.

A. + A.
MYKOLAS

TERLECKIS
Mirė gTuodžio 17 d., 1929 m.. 
7 vai. vak. 23 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno .rėdybos, Rasei
nių apskričio. Kražių parap. ir 
miestelio. Amerikoje išgyveno 
18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų. Zofiją po lėtais Balu- 
taitė, seserj Kazimierų, brolį 
Antanų ir brolienę Stefaniją, 
dėdes ir tetas taipgi ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4 433 S. 
VVood St. Laidotuvės įvyks Su- 
bato.ie, gruodžio 21 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rtoj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Motina, Sesuo, Bro
lis, Brolienė, Dėdės, Tetos ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weit 46th Street

me lygiai 8 vai. vak.
Koresp.Mūsų šeimynėlėj yra muzi

kantė, kuri eina aukšti} muzi
kos ir medikalį mokslą. Ji su- KAS LAIMĖTŲ DOVANĄ? 1 
pranta, kaip gerai būna is/pil

šia iš visų lietuviškų aptie
ki}. Jo aptieka yra kartu ir 
aptielioriškas ‘ ‘AVholesale ’ ’.

Viską matęs.

$1 verčios tiktai 69c.
Taipgi užlaikom įvairiausių 

Geriausi iš visų "lee Skeitai” visokių ,
šaižų dcl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 za30VlJ dc va ir mer* 
$7.50 varčios už ......................... gaičių.

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
8 letnpikėn. Tiktai ............................................ ,.......... ................... 95c. setas

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ

domi lietuvių programai. 
Geros laimės ir pasisekimo

lietuvių katalikų radio artis
tams ir programų rengėjams.

Su pagarba,
Shlepovičių Šeimyna.

Gerb. “Draugas”:
Kiekvienų trečiadienio va

karų mes klausome tamstų lie 
tuviško programo per radio 
ir labai mums jie patinka, nes 
girdime savo kalbų, lietuviš
kų muzikų ir dainas.

Ona Jankauskienė,
AVaukegan, III.

IŠKILMĖS.

Marąuette Park. — Š. P. Gi
mimo bažnyčioj sekmadieny 
3:30 po pietų įvyko Sutvirti
nimo Sakramento iškilmės.

Lygiai 3:30 vyskupui įei
nant į bažnyčią, choras iškil
mingai užgiedojo “Ecce Sa-
ccerdos”.

Po giesmės, vyskupas pasa
kė labai gražų, pamokinantį 
vaikučiams pamokslą, taip 
pat ir suaugusiems. Po pa
mokslo ir maldos pradėjo 
teikti Sutvirtinimo Sakramen
tą.

Viršui pasigirdo malonus 
smuiko balsas; jį vartojo p. 
Bičiūnas. Griežė “The Lašt 
Cord”.

Toliau p. Janušauskienė 
jausmingai giedojo “Ave Ve
nį m”.

Po trumputės pauzos gra
žiai giedojo “Ave Maria” K. 
Mickaitė, O. Piežienė, 0. Gu- 
bistienė — sopranai, J. Ju
liutė, p. Yerkienė (Mickaitė) 
ir F. Stogaitė — altai.

Toliau vėl solo p. Oželienė 
giedojo “Salve Regina”. Po 
to pats vedėjas jausmingai 
grojo vargonais. Ir vėl choras 
gražiai giedojo.

METINĖS SUKAKTUVĖS

Bridgeport. — Veik kiek
vienas biznierius šiuo tarpu 
savo krautuvėj ar šiaip įstai
goj šį-tų padaro, kad paro
džius jog šis laikas tai Kalė-

KOVOJA PASKIRTĄ 
TEISĖJĄ

AVASHINGTON, gr. 20. — 
Prezidentas lloover federaliu 

dų laikas. O kaikurie biznieriai teisėju plaskyrė R. J. Hopkins 
tai tikrai gražiai išpuošia sa- iš Kansas. City. Senate tas 
vo įstaigų ir langus išrėdo. 1 paskyrimas kovojamas. Nes 
Bridgeporto biznieriai nuo to Hopkins nesenai yra buvęs 
gražaus papročio neatsilieka.1 Anti-Saloon lygos viršaičiu. 

Jei Bridgeporto biznieriams
butų teikiamos dovanos už 
gražiausią šioje kolonijoje lan 
gų išpuošimų, tai aiptiekiniu- 
kas p. Justinas Kulis laimė-

DIDELIS ŽIEMINIS

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

PĖTN. IR SUBATOJE 
Gruodžio 20 ir 21 

• THE RETURN OR SHER- 
LOCK HOLMES”

Dalyvauja Clive Brook. Ko- 
Žieminlų dreslų, kautų, fur coats Į ])ie<{į jftr “ Madame Q”

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Išpardavimas
(kailinių). Nelaukit pokalėdinio lai 
ko. Pirkit dabar.

G. BURBA

Setas šešių peilių ir videlčių "Stainless Steel’’, kurių nereikia 
šveisti.
Juodom Kriaunom setas ..................... .......... ........................................ $2.98
Baltom Kriaunom setas ..................... ................................................... $3.48

JOHN DERING
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

KETV. ir PĖTNYČIOJE 
Gruodžio 19 ir 20 
“SALUTĖ”.

Dalyvauja Geo. O’Brien ko
medija apie tai, kaip vienas 
Suv. Valstijų kareivis ir vie
nas jūreivis kovojo dėl mer-

Del geriausios rųšies 
*lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Vitaphone Vodevilio aktai
VEIK DYKAI i Kalbantieii paveikslai, dai-

. j o i nos, muzika, pasaulio žinios, $27o vėliausios mados b tu- ’ ., „ ,
iv i vi • • n j at i i Durys atsidaro 1:30 vai. po p. bų elektrinis Fada Neutrody- Jr * 
ne radio. Už tą geresnio nė-
ra. Turi puikias slankiojan- T A X 0 S.
čias duris, riešuto medžio ka- Norintieji žinoti, kiek kal
binėtas ir Ce-Co drūtos tu- nuos namo ar ^axos 
bos, dynamic spykeris. Ati- 1928 metą kreipkitės pas

žieminių Gražių Paltu Kepurių
Kailinių Paltų • tų tikras senoviškas rayon

Nelaukit po Kalėdų! Pirk Dabar! parJor gįutas, Vertas $350, a- 
Musų patyrimas yra, kad neapsi- . . 7

moka laukti iki po Kalėdų, nes ta- tidllOsiin UŽ $115; 9x12 AVilton
da, nors kainos atrodo nužemintos. , , „ ,. .
jos tikrenybėje nėra nužemintos. j kauras, Vei’UlS $')•), atldUOSim

Pamirškite tą senovišką paprotį, UZ $2o. Riešuto medžio ValgO-
ir pirkite dabar. Mums vieta reika- • • nnponnin«inq cptns
Unga pavasariniams drabužiams ir ŠIOSIOS ir miegamosios Setas,
todei išparduodame pigiau. Paainau- venecijiniai veidrodžiai, dai- 

lios lempos, pietų setas. Tuoj 
ateik pamatyti. Privatinė) re-

duosim už $80. Taipgi 3 šmo-| a. OLSZEWSKĮ
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilną informacijų

dokite proga kol dar nėra išrink 
tas atakas.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

BURBA CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2477

zidencija. 8228 Maryland Ave. 
1-mas Apt. 1 blokas į rytus 

J nuo Cottage Grove Avenue. 
Tel. Steivart 1875.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjos Bridgeport Palntlng 

ft Hardtrare Oo., dabar perėmė visą 
blsnį 1 savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar- 
aąvlmą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palntėrs A Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TsL Vlctory 7281

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street
Užlaikau visokių 

luksinių ir sida- 
orlnių daiktų, vė- 1
llausios mados ra- <j>ei Boulevard 0214 
llo, planų rolių.
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 

____ Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8889

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel, Roosevelt 7532

J. Lulevičius 
GRABORIIS IR 
HALKAMCOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš- 
ka koplyčia veltui.
2103 S. Halsted
St- Chicago, Iii.

Tel. Vlctory 1118

Kampas 48th lr Paulina Sta 
Tcl. Blvd. 6108

Nubudimo valandoj* kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatil- 
•tal, mandagiai, gera*. ir pigiau 
negu kitur. KoplyM* dėl Šermenų 
4ykaL

JURGIS ZAKSAS

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyčia Dykai
žiū West 18th Street 

Canal 8181

E7ERSKI
LIETUVIS GRABORIUa 

Ofisas:
4808 S. MARSHFTBLD AVENUB 

TsL Boulsvard 9277 •

Mirė gruodžio 2 5, 1928, su
laukęs 38 metų špižiaus.

Be laiko ir netikėtai persis
kyrė su šiuo pasauliu didžios 
šventės dienoje, palikdamas 
mane su maža dukrelė. Tokia 
mirtis palieka neišdildomą va Iv.- 
dą mintyse Ir gailestį širdyje. 
Jo užmiršti negalėsiu iki gyvos 
galvos. Dabar rengdama me
tines sukaktuves užprašiau tre
jas šv. Mišios, kurios įvyks 
pirmadieny, gruodžio 23 d. šv. 
Jurgio par, bažnyčioj. Pirmos 
bus 8, antros 4:20, trečios 7 
vai. ryte. Visus gimines ir pa
žįstamus maloniai prašau at
silankyti į tas' pamaldas ir 
pasimelsti už a. tu Jurgio aidą, 
kad mlelaštrdlngus Dievas jai 
suteiktų amžiną atilsį.

Nubudusi:
Moteris Ir Duktė.

Phone Cicero 3346-J

A. F. Pocius
Gerbiami Tautiečiai:

Gyvendami sutikime remdami vieni
kitus galime nuveikti didelius darbus— 
ar tai draugystės biznio ar kitokiuose 
užmanymuose. Pavyzdžiui mes be tamstų 
pritarimo, be tamstų paramos nebūtume 
išsidirbę taip didelį ir gražų biznį. Bet 
ačiū tamstų pritarimui, šiandie mes turim 
didžiausią ir gražiausią auksinių, deimon- 
tinių bei sidabrinių daiktų krautuvę Ci- 
ceroje, netik lietuviams yra garbė turė
ti didesnių biznierių savo tarpe, bet ir 
svetimtaučiai gėrėjas musų gražia krau

tuvė. Gerbiamieji, per tiek daug metų rėmėte mus. 
Taigi artinantis Kalėdoms vėl kviečiami atsilankyti 
j musų krautuvę. Musų krautuvėj rasite didelį pasi
rinkimą kalėdinių dovanų, teisingą ir mandagų pa- 
tarnavimą. Mes parduodam daiktus tik tuos, kurie ® 
yra geros vertės ir pilnai garantuojami, kaip tai ® 
Elgin, Ilamilton, Illinois ir kitų geni išdirbysčių lai- ® 
krodėlių ir kitokių daiktų. Kainos musų krautuvėj y- ® 
ra labai populeriškos ir visiems prit inamos.

ti

4930 WEST 14-th STREET
Cicero, Illinois A ti

atS

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyrakns lr vaikams. Atsilan- 
kyklt ir įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien Ir vakarais. Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie- perkame real estate kontraktus, 
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 2600,000.08 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 8788-8718
F. SELEMONAVIČIUS

604 W. 33rd 8t. Prie Normai Ave.
Tel. Victory 3486

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA 8i CO.

3501 Wert Mth Street

I J


