Katalikai paaaullonya turi kilnu «*dktlnj, — Jneitl 1 Belmynaa Ir J vlauomen* KrlaU.ua mokei*. atnaajluti
imonlų dvaal*. Jtaaua Slrdlea rMpatavlmaa milijonų ilrdyae —• tai mua*
niduotla. “Draugas" pųdla Juma t*
aptftaiavlmo darbų atlikti. Uttat,
•kaitykite ir platinkite “DAo**.**
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ENTERED AS

MEKSIKO! BE VYRŲ SKAITLINGAI
SUIMAMOS IR MOTERYS
*

BAŽNY?
KOJE,’

Tl

VATII
i 26. — .fcr

IXf Kūčiol
TUŠČIOS BOLŠEVIKŲ PASTANGOS
ntitjai K,1
RUSUOSE GRIAUTI KRIKŠČIONYBĘ teikti
Bajj

I

■iMillil

t M.— . ■ i

Prezidento Hoover Ofisas
Nukeltas Kitan Būtan

j imu pnri

fašistų vd
Jin kntalik
eiją
joW

1

si i politm

valdžia 1

KINIEČIAI APGAILI, KADI JIE SU
MASKVA PASIRAŠĖ PROTOKOLĄ
MEKSIKOJ /AREŠTUOTA
30 MOTERŲ

katalikiški
eidami sa;
Laterano
ruožo. KaJ

TUŠČIOS BOLŠEVIKŲ
PASTANGOS

nesimaišo;

i

šventas^

^orRikad kai-Jud
MASKVA, gr. 27.
bolševikų valdžia uždraudė žygiai tikri
žmonėms Kalėdomis eglaičių sutarčių žd
ir joms papuošimų naudojimą,' Einant sut
nors visur kuoplačiausia iš-JSados pasi
vystė prieš krikščionybę pro-1 sak,-. švent-,'
pngandą, daugelis žmonių ne'ra nn-lslJ
tik Kalėdas krikščioniškai mi-; nnisu širrli.
nėjo, bet turėjo dar ir eglaiv*
Apgailės^
cią.

MEXICO CITY, gr. 27. —
Policija suėmė 30 moterį. Jos
įtariamos sąmoksle prieš bu
vusį prezidentą Calles, kurs
nesenai gryžo iš Europos.
Andai policija buvo suėmu
si apie 25 vyrus.
TAIKA SU MASKVA KI

ščių pastai

NIJAI PAŽEMINIMAS

i palankų
Itąjį Sostą.
Nežiūrint
LONDONAS, gr. 26. --ji vas dėkojoa
Britanijos salą ir Ispanijos terano
AUDRA EUROPOS
PAKRAŠČIAIS

KARBINAS, gr. 27. — Tik
po taikos protokolo pasirašy
mo C'habarovsko Mandžiūrijos
valdžia aiškiai pastebėjo, kad
taikai su Maskva daryti sąly pakraščius vakar palietė baisi, Reiškė viltiil
gos Kinijai tikrai pažeminan audra. Ispanijos pakraščiuos tVs ate^y.^
čios. Nes bolševikai'visk^ at nuskendo norvegų garlaivis.
;
gauna, gi Kinija — nieko.
Žuvo 24 vyrai įgulos.
PvOS va’s^-

•31

mas apturėiljj
Pačiam Londone ir apylin-' apiankė Italu

MAIŠTININKAI PASIDAVĘ kėse vakar pergyventa ne tik vajkaį
smarkus lietus, bet dar ir le-!

.
'
I
SHANGHAI, gr. 27. — Ma- dų kruša.
PASIKL
cao, Portugalijos posesijoje
ARGEtf
pietiniam Kinijos pakrašty, TURKIJOJ KALfiDOS — Į
viena portugalą artilerijos di
EKONOMIJOS DIENA į
vizija sukėlė maištus.
—-------i BUENCį
ANGORA, gr. 26. - Vakar Arffpntinos ,f
Maištininkai buvo užėmę
vieną tvirtumą. Paskiau po — Kalėdų diena Turkijoj tai- ypn
smarkams apsišaudymo pasi pat buvo minima. Bet tai bu- įftnmji
davė valdžios ištikimai kariuo vo šalies ekonomijos diena ti-’pale;do kekti«
kslu susiaurinti nereikalingą!^ aut0 ■
menei.
žmonių išlaidumą.
važiuojWlSi|
>

TOKYO AREŠTUOTA 300
KOREONŲ STUDENTŲ

TOKYO, gr. 27. — Japonų
policija susekė koreonų stu
dentą. sudarytus planus pulti
čia vidujinių reikalų ministe
rijos būtą. Apie 300 studentų
areštuota. Jie yra sąjungoje
su komunistais.

PARUOŠTI VEDYBOMS
‘PLANAI

biliais sargy'

Sargyba ai’’C

U

prieš piktadi
Tai Gualteri'1’

ROMA, gr. 27.. — Italijos1 . . . .
. ’ .
* , ..
intistims (pi*"
sosto įpėdinio su Belgijos ka-į
, ..
. .
, .
...
' mechanikas,
ralaite vedyboms
planai• jau
.
/. v j u
, 'zmonni
esą paruosti, v edybos įvyk
siančios sausio 8 d. Karalai
NUBAUS^
tė su tėvais čia atvyksianti
MO
sausio 4 dieną.

Tuojaus
po sutuoktuvių KANSAS (
Į Kvirinalo koplyčioje, jaunoji 26. — Prohif
MEXIC0 CITY, gr. 27. — j pora nuvyks į Šv. Petro Ba-j kituomet Mrs’l
Meksikos karo ministerija; pa zįliką pasimelsti prie Šv. Pet- j m., 7 vaikų < j
rėdė iš kariuomenės tarnybos ro antkapio ir bus priimta ' se rado kiek U,
visai pašalinti gen. Barrera, Šventojo Tėvo audieneijon.
Kūčioje
jinai
nubausti
kurs kituomet areštuotas už
dalyvavimą gen, Escoba.ro re NUŽUDYTAS ĮTARIAMAS kiolikni mene*
ŠMUOELNINKAS
|
voliucijoje.
PRIEŠ GEN. BARRERA

/v

d

NEW YPf,"

BUFALLO, N. Y., gr. 27.
— Pakraščių sargyba čia nu
PARYŽIUS, gr. 27. — IŠ žudė E. F. Downey, 27 m., ku NEW YOR V
Salonikų, Graikijos, praneša, rį įtarė svaigalų šmugcliavi- 'miestas Kal^d0
kad tenai traukinis sudaužė me. Jo motorinėj valty tuo- pesnis” nž pr*
12 ŽUVO, 6 SUŽEISTA

busą. 12 žmonių žuvo ir 6 nu- jaus atlikta krata, bet nerastai Mitinių
žeista.
jokių svaigalą.
sakoma, bu

$
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"Drauru" atatovauja orranliuotlj
katalikų minti, remia nuotlrdllal ka
ta! Ik.lika* draugija*. ■nJunga* para
pija* lr lietuvių kolonljaa “Dranga*"
dliauglaal didele katalikų parama lr
aorl, kad toliau pasilaikytų tie prietalttkl Jauamal
*
i
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r
Dlvoęsaf Cook apskrity

Aukštesniojo ir apirubėsį
teismų klerkai paskelbė, kad •
Cook apskrity 1929 adminis-Į
tntciniaig metais teismai pri-!
pažinę 9,669 divorsus, ty. -f
220
divorsų daugiau už praeitus,
metus. >Tie divorsai palietė,
5,793 vaikus. Divorsininkų di- į
džiuma yra bevaikiai.
Divorsai liečia įvairių tau-'
lybių poras. Čiagimiai suda-1
ro 15 nuošimčių. Negrai — 12
Puoš.
Automobilius kūdroje

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NELAIMINGAS ATSITIKI- IŠGĖRĘ ACTO ESENCIJOJ
MIRĖ
MAS SU ŠAUTUVU

Malėtai. Spalių 28 d. KijoPušalotas, Panevėžio apskr.
lių km. ūkininko Vildžiūno Lapkričio 15 d. Pušaloto valpiemenukas parėjęs į namus f sčiaus valdybos raštininkas
pavalgyti, rado tarnaitę ir pa- Jonas Sasnauskas dėl nežinoprašė pusryčio. Ši išėjo į ka- mos priežasties išgėrė acto
marų atnešt duonos. Piemenų-į esencijos. Nugabentas i Joniš
kas, palikęs gryčioje vienas, kėlio ligoninę Sasnauskas ne
paėmė nuo šieptos šaulio šau- trukus pasimirė. Jis buvo kijtuvų ir ėmė jį darinėti. Pa-! lęs iš Kupiškio valsčiaus. Vespandė gaidukų. Šautuvas iš ionis paliko žmonų ir tris ma
“M. R.”
I šovė, o už durų sukliko tar- žus vaikučius.
naitė.
Nespėjusi pradaryti
IEŠKOMI PRAPUOLĘ
gryčios durų, ji krito ir tuoj
LAKŪNAI
mirė. Vaikas iš baimės ko pro
to neteko. Daugiau atsargu- į
fino.
“M. L.”į MASKVA, gr. 27. — Pirm

Arthur Yoųng, 35 m., au-;
tomobiliu per Garfield parkų
važiuodamas įvažiavo į paša-;
! kelių savaičių iš Alaskos toli-nę kūdrų, Ledas įlūžo ir ma-' Mieste Oakland, Cal., svar- NE TAUTOS, BET VY į liaus į šiaurius leidosi du ašifta įsimerkė į keturių pėdų besniųjų gatvių kertėse įves! inerikonišku lakūnu duoti paTAUTO MUZIEJUS
gilumo vandenį. Iš važiavusių į9 naujanybės pašaliečių nau: gelbos vienam ledais apkaunei vienas nenukentfijp.
dai. Būtent, prie stulpų, pri-j Kaip sejniau buvo pranešta,1
laivui. Išskrido ir pra^T—— f
. rakintos plieno lapais knygos. e8iJ Kaune vietoj dabartinio i puolė.
tėvą
Ant tų lapų nurodytos gatvės, Karo inuziejaus bus statomas! Am. J. Valstybių valdžia jų
Serano Crucitti, 25 m., už- JU vardai ir miesto žemlapiai. Tautos muziejus. Dabar šį mu- į8Urasti pagelbon pakvietė R
mušė savo tėvų, GO metų. Su- Kiekvienam pašaliečiui iš tos ziejų nutarta vadinti ne Tau-< sii°s soviehl valdžių. Pastar
lihtas. žmt^žudįs sakosi jis tai knygos galima patirti ieško- tog,
VytaiAo Didžiojo mu- i B ^au P^iuute savo lakūnui
plikęs giedamas motinų, ku- uios gatvės ir namų.
! ziejum. Valdžia šito muziejaus hnk Berinff0 perlajos.
riįl tėvai užpuolęs.
' ■ ■
:------------- 1
i *—Į statymui
pritaria. Muziejus!
ieškojimo
SUDEGĖ PREZIDENTO įstatyti manoma pradėti atei- Pripi<ie<la dar ir Kanada.
OFISAS
nančių metų liepos 10 d., nes
~ - —- - ~
JTeįią'lYgiai ISCeina 500 rtie- PABLODĖLIO DARBAS----Hnfys JmT, gktVeje nežino-,
\VASHTNGTON, gr. 26. — ‘*4 nuo Žalgirio mūšio, kada
mas piktadaris nušovė Adol
VVALNUT COVE, N C:, gr.
fų iiata, 29 m., kurs su dviem Kūčios vakare šalę Baltųjų Vytautas smarkiai sumušė
27.
— Staiga pablūdęs ūkini
M. L.’
savo vaikais,ėjo j krautuvę.
Rūmų gaisras sunaikino pre-. kryžiuočius.
nkas C. D. Lawson nušovė saŽmogžudis po to abu vaiku zidento pildomojo ofiso būtų.
REKORDINIS LIETUVOS vo žinon}b še§is vaikus ir
buvedė į jų namus ir patsai Tas būtas buvo kaipir Baltų-1
BANKO BALANSAS
tsai nusišovė'jų Rūmų sparnas.
pasišalino.
k -

usmuse

Keletas gaisrininkų sužeis- j
ATPLAUKĖ ŽYMIAI
Paskutinis Lietuvos banko
‘.- f ta. ?Daug rekordų sunaikinta. , ,
.
SUSIVĖLINĘS
1 f ;
, : .v v
.
balansas rodo aukseiausių suėšikn Gaisras kilęs is būto rūsiu.
.. .
.
,
. c
. i
Kūčios vakare du plėšiku.,
‘
, mų is viso banko gyvavimo lai- i
Užpuolė mėsos krautuvę, 13142 •
• ko. būtent 214 milijonu litų.! NEW YORK, gr. 26. - GaPERSIKELIA KITON
)Yestern avė., Blue ' Island.'
i Popierinių pinigų apyvartoje I?8’™ LeTiatlian » Kampo.
^Krautuvininkas A. Š. Kuiken,!
čia atplaukė apie 30 valandų
VIETON
i šiuo metu yra 101 milijono lir, 5 in., nepaklausė pakelti ran- ,
j tų sumai. Šių pinigų padengi susivėlinęs.
mas. Piktadariai jį nušovė ir J VVASHINGTON, gr. 27, - mui bfmkas turį aukg0 ir gve.
PALIUOSUOTA 179
pinigus pagrobi*.
Prezidento Hooverio pildoma timos tvirtos valiutos 104 mi
KALINIAI
sis ofisas nukeliamas į karo lijonų litų sumai, neskaitant
Naštoje buvę daug darbo ir laivyno būtų, kur ir pasili- 4 milijonų sidabro ir pusantro
BERLYNAS, gr. 27. — SaPraneša, kad per porų die- ksiųs, kol sudegęs ofiso būtas milijono metalinių pinigų.
tų prieš pat Kalėdas buvę dau riebus perdėm atstatytas.
M R” 'ksonij°s vakBaa Kalėdomis iš
kalėjimų paliuosavo <'179 poli
Igiftu darbo, negu kitais meĮtais. Ne dėlto, kad būtų buvę RUBIO VVASHINGTONE f EKSPORTINIS KOMITE tinius kalinius.
(daugiau laiškų ar siuntinių,
TAS PRADEDA DARBĄ
SUIMTA 7 ĮTARIAMI
VVASHINGTON, gr. 27. —
*t sniego pūga anksčiau bu
Prie
finansų
ministerijos
. Čia vieši būsimas Meksikos
to sntrukdžius darbų.
LAHORE, Indija, gr. 26. —•
prezidentas Ortiz Rubio. Ofi- prekybos departamento yra
steigiamas
eksportinis
komi

Del viee-karaliaus traukinio
Išfeeliamas švedų konsulis cialiai jis čia pasitiktas, patetas.
Šio
komiteto
tikslas
bus
bombavimo New Delhi mieste
ŠVedijos konsulis Carl von sveikintas jir karališkai vaiši!
pakelti
tinkamom
aukštumon
suimta septyni įtariami sųlardel iš Chicagos iškeliamas, namas.
mūsų
eksportų
ir
prižiūrėti,
moksliai.
lis siunčiamas konsuliu j Bakad
išvežamos
į
užsienį
Lietu
VALLS ATSISAKO
tvia, Java.
vos prekės būtų geros rūšies. PLATINKITE “DRAUGĄ”
ATSISTATYDINTI
Netrukus komitetas pradedr.
Būsią paliuosuota 350 poli
LAREDO, Tex., gr. 26. — veikti. Prie eksporto komis!
CHICAGO TR APYLIN
cijos narių
jos
bus
priskirti ir įvairių sri
Miesto išlaidų sumažinimui Laredo distrikto prokuroras
KES. — Išdalies debesiuota;
čių
ekspertai.
“
M.
R.
’
'
rrA sumanymas iš Chicagos Valls paskelbė, kad jis nerei
nepastovus oran; maža tempe
dicijos tarnybos paliuosuoti kalauja atsistatydinti, Meksi
ratūroje atmaina.
LEIDO
ATIDARYTI
VOS
rie 350 narių, kurie yra šu kos valdžios atsiprašymui, kad
DVI MOKYKLAS
tą ke 62 metu amžiaus.
PINIGŲ KURSAS
ji čia galėtų atidaryti preky/
bai sienų. Prokuroras pažymi,
Ijenkų .valdžia leido atida
jogei
jis
nekaltas,
jei
buvusis
ryti
šį rudenį vos dvi lietu Lietuvos 109 litų . $10.00
Apiplėšė ofisą
šeši kaukuoti piktadariai na Meksikos prezidentas Calles viškas mokyklas — Palesoj ir
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
a įsilaužė į Certified Ice kaltinamas žmogžudystėje. A- Pavalkėj, Lydos apskr. Mok^
Francijos 100 frankų 3.93
ireem Co. ofisų, 1800 Corne- ndai jis turėjo būt areštuotas, tojos mokykloms jau jmtvirBelgijos 100 belgų
13.98
gve. Sudaužę geležinę spi- bet VVashingtono valdžia jį tintos. Prašymai mokykloms
Italijos 100 lirų
5.23
pagrobė apie 850 doleriu apdraudė diplomatine nelie-ijnn įsteigti buvo paduoti dar
Šveicarijos 100 frankų 19.38
ai s ir pinigais.
č.ianrybe. .
pavasarį.
“M. R.” Vokietijos 100 markių 23.911
Plėšikų auka

1

s

DRAUGAS

Penktadienis, gruod. 2t, 1929

kad jojo sukrekėjęs kraujas, supiltas Į stik
linį indy, iškilmių metu atsileidžia ir pra
UMa* kasdien, itokjTua •skxnadlenl«s
deda kunkuliuoti. Tasai stebuklas pasikartoja
PRENUMERATOS KAINA: Matams — »«.»•. P»'
Mi Metų —
Tomi Mėnesiams —
Vienam keletu kartų į metus.
PORTO RIKOS GYVENTO statyti šiokias
Mėnesiui — 76a Europoje — Metams |7.M, Pusei Me
Iš
Neapolio
į
Komų
tereikia
važiuoti
tiktai
JŲ VARGAI.
tuvėles. Kadan.
ku —
Kopija .Mc.
ui
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nefrų- šešias valandas traukiniu, tai maldininkai pir
tad mažas ži
**"- jei nepraėoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
Bliausi ir vyks į liomų, kad aplankyti Šven
Porto Kiko sala yra Ameri jose turi dari
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nue X1:M Iki 1S;M rai. tųjį Tėvų ir brangiąsias kataliko širdžiai vie kos J. Valstybių dalis. Tenai
Pajūriais <j|
kasdien.
u ,
tas, šventųjų kankinių krauju aplaistytas. Čia išlaikomas Am. J. Valstybių apgyventos. N
Skelbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 0 jie praleis keletu dienų, kad įgijus visuoti prezidento skiriamas guberna gadynių baku,’
nus jubiliejaus atlaidus.
torius. Šiandieniniu guberna- guiųo atžvilgi^
vat po piet
Komoje maldininkais pasirūpins Tarptauti torium ten yra T. Roosevelt, g0S Katalikų
nio Eucharistinio Kongreso Komiteto narys žinomo mirusio patrioto T. jaįji0 nemažai
gerb. kun. prof. P. Būčys, Tėvų Marijonų Ge Roosąvdto sūnūs. Šis guber- kur amerikoni-S
“D R A U G A S”
nerolas. Jokių sunkumų maldininkams Komoje natorius nesenai užėmė sako- rį Įkūrusi pul
LITHUANIAN 11AILY FftIEND
M
nesusidarys, kadangi iš aidisto bus jiems pa mų ofisų. Jis apvažinėjo visa jas, Mokyklas į
Published Daily, Ezcepl Bunday.
ai
BUBSCRIPTIONH: One Tear — »« •». Str Montba ruoštos įtalpos vietos. Kun. Dr. K. Rėklaitis, šalį ir visur rado vienus var- kasdien kuontj
t— ll.St, Tbree Montba — M-M. One Moatb — Vte.
buvęs „Draugo” redaktorius, dabartinis Tė gus ir skurdų. Ypač mokyklos nedarbas,
■urope —■ One Tear — |7 tt, 81x Montba — I4.lt,
Copy — .tie.
vų Marijonų seminarijos rektorius, su savo lankij vaikai dažnai turi pu- Į
atsižv
Advertlsing in "DRAUSAB" brlngs best veoulta
mokiniais ajnerikiečiais lietuviais klierikais | siau alkti. Juos tad spaudžia torįu>s kreipiaAdvertlsing rates on appUcatlon.
suteiks jiems užtektinai pagalbos, kad visi įvairios ligos, -ypač džiova. suomenę duok
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. maldininkai turėtų progos aplankyti
vtsas Gubernatorius. Koehevelt per gejbos nors
Šventojo. Miesto įdomiąsias vietas.
šios šalies spaudų atsiliepia į kailis juo ja;
Kurie uores, gajės vykti į Kurtagų, Afriko visuomenę gelbėti alkstančius jj.įjco yra ne.(
je, kaine įvj’k* ^Tarptautinis Eucharistinis Porto Riko vaikelius.
’rikos J. Val«
Kongresas’, Tasai Kongresas Amerikos lietu Poito Riko ligi 1917 metų jOs. gyventojai;
AMERIKOS LIETUVIŲ MALDININKŲ
viams ne naujiena. Mes čia Amerikoje turė buvo šios šalies kolonija. Tais piliečiais,
\
KELIONĖ
jome tokį Kongresų 1926 metais Chicago mies metais gyventojai ■ šios šalies i
salų
prijungė PIRMIAU D1
te. Užpernai tasai Kongresas Įvyko Australi savanoriai
Ateinantieji 1930 metai yra pilni iškilmingi) joje, Sidney mieste. Tenai Amerikos lietuvius į Amerikos J. Valstybes. Tad I
KIAU kl
tikybinių ir tautinių minėjimų. Kartagoje į- atstovavo gerb. kun. prof. Būčys, parašęs sa salos gyventojai paliko pilie-'
vyks iš eilės trisdešimtasis Tarptautinis Eu vo kelionės įspūdžius, “Draugo” išleistus at čiais ir pati sala neatskiriama j Kaip Pietių
charistinis Kongresas. Šv. Tėvas malonėjo skiroje knygoje. Kartagos miestas, kuriame į- šios šalies dalimi.
į nės Amerika
Sala
nedidelė.
Turi
apimtos,
kad Am J
pratęsti savo auksinį jubiliejų iki liepos mė vyks Eucharistinis Kongresas, yra dar garsus
nesio. Vokietijoje tuo pačiu laiku įvyks Ober- tuomi, kad čia vyskupo sostų užėmė garbin 100 mailių ilgio ir apie 35. bės nuolat nu (
amergau mieste Kristaus Kančios vaidinimas. gi šventi vyrai, kaip pavyzdžiui šv. Ciprijo- mailes pločio. Gyventojų — nius reikalus.;
Lietuvoje ruošiamos didelės iškilmės Didžiojo nas,- kad čia gimė Katalikų Bažnyčios žvaigž pusantro^tiiliono. Per visų sa- bos respubli!;,
tvli
Yra _
Lietuvos Kunigaikš. Vytauto 500 metų mir dė — šv. Augustinas, kurio jubiliejus bus mi lų išilgai driekias kalnu*■ vin-Aai
i
ties paminėjimui. Ateinančių vasara daugelis nimas kartu su Eucharistiniu Kongresu. Čia gės kai-kokia nugara. Kalnų ; tį galingųjai
įmerikiočių važiuos į Europą ir Afrikų imti tai ir įvyks didžiausios Katalikų Bažnyčios ir šlaitų plotai niekam tinka-j džiai. Bet ąl
mi. Tik pajūriniais ruožais į garsius protu
lalyvumo šiose iškilmėse. Neatsiliks nė lie-- Į iškilmės, kokių retai tepasitaiko.
aviai.
Iš Kartagos maldininkai vyks į Lietuvų, aplink visų salų žemė yra tin-Jkad Amerikl
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos pravažiuodami pro garsiausias ir gražiausias karna akiui ir tuos ruožus žmo J paliautų vbij
>'• <
(savo mariniii
fcentro valdyba susirūpino šiuo klausiniu ir sa Europos vietas, pakeliui Italijoje aplankyda nės apgyvena.
vo susirinkime nutarė organizuoti Amerikos mi — Elorencijų, Venecijų, Milanu; Šveicari Seniau saloje nebuvo jokios ' amerikoniški,
pramonės. Tik pastaraisiais! Amerikos
lietuvių katalikų kelionę į tas visas iškilmes. joje —; Bernų, Liucernų, Ziuricbų; Vokietijoje
Nliuhehenų, Leipzigų. Berlyjių,'KSpii^'i/; n,e^is
pradėjo džia apie tuįj
magesniam organizavimo AĮaybių išrtnko
k
*
c*.,„r,..
z..,.*:
..L..',
....
—
,
4■■
--------------------------------------- —
komisija iš trijų asmenų, į kurių įeina Fedl* ir t. t. Sunku aprašyti šių visų garsių miestų
racijos centro valdybos nariai: kun. Anicetas architektūras; meno ir mokslo įstaigas; kilnių įvyks Dainos šventė, Ukio paroda, kariuoimo*
Linkus, p. Leonardas Šimutis ir kun. dr. Jo jų Apeninų ir Alpių išdidumų; įvairių šių ša nės paradai — gimnaštikos,’januomenės suv. *
nas Navickas. Kelionei vadovaus vienas Fe lių kalnus, slėnius, miškus, upes ir visų tų žiavimai — iškilnios; kurių Lietuva dar nėr- j
deracijos centro valdybos narys ir kun. J. groži, kuris žavi žmogaus akį ir skelbia Vieš mačiusi. Tose iškilmėse ims dalyvumo i;®
užjūrio broliai — Amerikos lietuviai.
Vaitkevičius, kuris gerai moka italų, pran paties Dievo išmintį.
cūzų ir vokiečių kalbas ir, tokiu būdu, palen
Štai kokių iškilmių matyti ir jose dalyvau'j
Vokietijoje maldininkai sustos Oberagvins maldininkams kelionę.
mergau mieste, kad pamatytų garsųjį Kris yra ruošiama Amerikos lietuvių maldininlj
Maldininkai išvažiuos ši New Yorko tiesiog taus Kančios vaidinimų. Čia nuo žilos senovės kelionė į Katalikų šventusias vietas ir ekj
į Neapoli gegužės mėnesio pradžioje, kad sus kas dešimtis metų vietiniai gyventojai dide kursija į lietuvių tautines pramogas. Kad t •
pėtų į visus ruošiamąsias iškilmes. Visu pir liai artistiniu skoniu vaidina Kristaus kan ji kelionė Lietuvoje nenustotų savo tikybin
ma netoli Neapolio jie turės progos aplankyti čių. Šito vaidinimo pasižiūrėtų žmonės važiuo pobūdžio, bus galima aplankyti ir mūsų tėv; ’Į
baisųjį ir įdomų ugniakalnį Vezuvijų, vadi ja iš visų pasaulio kraštų, mokėdami didžiau nės šventąsias vietas — Pažaislis, Šiluva, Ž’n
namų “pragaro žiotimis,” kuri savo ugnimi sius pinigus, nes iš tiesų yra verta tasai vai maičių Kalvarija. Iš anksto reikia pasirūpiiė1
lenkų viza tiems, kurie norės aplankyti V a
sunaikino Herkulano ir Pompejos miestus. dinimas matyti.
Napolyje yra verta daug kas pamatyti: senoji
Maldininkai, atvažiuodami į Lietuvų, kaip nių, kad atiduotų pagarbų Švenčiausiai Pan1’’
*
•• •
11 1
katedra, karalių rūmai, seniausias Europoje tik spės i didžiąsias lietuvių tautos iškilmes lei Marijai Aušros Vartuose.
Kelionė į...
Romų' per Napolį
universitetas, Šv. Januarijaus stebuklingasis — 500
__ ___
metų
T -Didžiojo
. __
Lietuvos
____________
Kunigaikščio
_ . kainuoja tit j
antkapis. Tasai šventasis stebuklingas tuomi, ' Vytauto mirties sukaktuves. Tuo pačiu laiku' pat kiek } Kaunu per Klaipėdų apie $150. 1 j
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Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba
Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo.
(Tusu)
L. K. Iš tikrųjų! Jau prieš tai buvo
kažkas girdėti. Aš nenorėjau tikėti, net
čia skubėjau pats įsitikrinti. Ir štai dabar
pats ministeris patvirtino!
SEL. Tai iš tikrųjų teisinga ši baisi
Žinia ?
(Narbonne'as galvos linktelėjimu pa
tvirtina).
AŠTUNTA SCENA.
Pirmieji. Belmont’a, Chartiotte a.

Alni Firmin’ai.
L. RGCIIE’AS. Akšete, penia! Eikit

čion, porins Firmin’ę!..

P. BEL. Kas vra?
L. K. Paguoskite mūs pųnų.„ Stiteikite jum drųsos nelaimėje!
PONIA BEL. Nelaimėj!
CHAR. Mano Dieve! Kas tai yra?

nieko nepaisau. Ir kokios bebūtų pasek- i
1 b
L. K. Jis neteko savo vietos.
mės, aš niekados nesigailėsiu pareigų iš didžii'
CHAR. Dieve Aukščiausias!
JH
pildęs.
SEL. Aš nustebęs, kaip ir jūs!
SEL. Gražiai pasakyta! Be abejo! Į jum •u
P. B. Kas galėjo tikėtis tokios ne
I
■f
Bet užtat jūs turite gražių vietų!
laimės!
to
dr'i
L. R. Ir su tuom dar ne viskas! Dar
KAR. PIRM. (jausmingai). Taip ta
lentas gerbiamas, šioj šaly teisingumas ir kiti galėjo dėl jūs nukentėti. Juk vi kad.“1’
laikomas nusikaltimu. Ir tik niekšai nau siems žinoma, kad ministeris retai pats m y b,1
rašo savo raštus, kurie išeina'* iš jo biu
dojasi laime.
NARB. (labai rimtai). Nesiskubink, ro.
SEL. Kaip tai ? Kaiprgi?
Garb i
jaunikaiti! Dangus
yra teisingus, ir uukš
f
L. L. (j šalį). Niekas pasauly nežūva ncian
cinu ar vėliau kaltųjį pasieks bausmė.
nieki '*
SEL. Bet sakykit jūs man, ar neži veltui.
F1RM. Geriau paaiškinkit!
jaiH i»
nia priežasties šito nelaimingo atsitikimo?
L. R, Blogiausias dalykas, kad nori sų l>"
L. R. Deja, ir labai gerai žinia. Tai
Hl
memoiras yra visos šios nelaimės prie ma sužinoti, kas šitų smarkų raštų para- nebit
ir d '
šė.
žastis.
SEL. Taip? Ir tas autorius būtų taip
PIRM. (gyvai). Memoiras! (Į minisai!
torį). Gal būt tas pats, kurį aš šįryt ma •j>at įpainiotas į ministerio nelaimę?
L. R. Žinoma! Čia labai reikia su
čiau skaitant?
jo E
SEL. Kur puti valdžia buvo drųsiai sirūpinti...
SEL. Na, to man nebaisu: ne aš esu mus ,
paliesta...
uutorius!
L. R. Visai teisingai! Tas, būtent...
FIRM. Tai aš esu jo autorius!
| ,<uvir i
STL. Nu, štai mums! Ar aš ne vi
NARB. Kų aš girdžiu?
suomet sukiau reikia tiesų sakyti?
P. B. Kų? Jūs, ponas Firmin’ai?
kad?
NARB. Kur fjrareiga liepia, ten aš

™ J

negu kas kitas. Į
^s nepasiekia tie pro-1
tam tikslui yra reilormalumai. Be dipformalumų visoki
įoruojami;
i tuos reikalingus for
atlikti nėra galimyĮrentojų protestų nei
lldžia nepriima, kad
Justi i Wasbingtonų.
tas tikslas neutsie-

Dr. Jean Maria Musy

astarųjų ljaįti respubrykių, kur amerikonišpninkai nušovė apie deįaitiečių, Centralinės ir
Įs Amerikos gyventojų
kurios saugoja savo
Nepriklausomybės, suska-Į' Naujas Šveicarijos respubli.testuoti ir reikalauti ,liuy prey.»tenfa»g.
mierikoniški mariu inkai

lai tuojaus butų atšauktstovaujanti kai-kurias
Iblikas delegacija tomis
pilis buvo priimta AmeriIJ. Valstybių ambasadoje
Jžiuje. Delegacija patiekė
protestų, atkreiptų prieš
Jliingtono valdžių ir rcišnoro, kad tas protestas
pasiųstas į Washingto[Jai atsakyta, ■ jog nebusią
nybės tų norų išpildyti
įvairių diplomatinių kliu-

KUNIGU VIENYBĖS IR
VISŲ KUNIGŲ
SEIMAS.

Svarbūs mūsų gyvenimo rei
kalai verčia būtinai vėl visus
lietuvius kunigus susivažiuoti
seirnan ir pasitarti įvairiuose
svarbiuose klausimuose. Nūnai
■prieš akis mums stovi Vytau
to Jubiliejus, Lietuvon eks
kursijos, Lietuvos Valdžios
nuolatinė antikatalikiškoji ak
Pokiu budu tas protestas, cija, mūsų Centralinės Orga
Ip paprastai, ir pasiliks nizacijos, Amerikos Lietuvių
Ibasados archįvuose. Bet Kolegija ir daugelis kitų da
[riesto turinys spaudoje pa lykų. Visuose tuose klausi
lotas ir tas vra didžiai muose mes turime visi išvien
budus Wasliingtono vald- kų nors žinoti, tarti ir vesti.
Užtai šiuomi yra šaukiamas
u.
visų Amerikos Lietuvių Kuni
IKai-kurios to protesto dalys
gų Seimas. Seimas įvyks tre
ai. kokios:
čiadienyje, sausio 8 dienų,
(Tųsa 5 pusi,)

1930 motais, Roosevelt Motei,

kampas 45 st. ir Madison Avė.
minuos apie $50; tiek pat kai j sujungtas
koridoriumi su
ĮRomos į Kartagų. Vienu žo-Į Grand Central, New York CiLietuvų ‘per Romų ir Karta-i ty.
Jutų dolerių. Kunigams laiva- Seinie prašomi dalyvauti vi
rivirtadaliu yra pigesnės. Vi si lietuviai kunigai pilnatei
su šia maldininku ekskursį- siais balsais l>e skirtumo ar
Igauna veltui; nereikia 10 tai Kunigi) Vienybės nariai
|ieji gauti smulkesnių žinių ar ne nariai. Asmeninių pufcikalais gali kreiptis į “Drau- kvietimų nebus. Šis pakvietišiuo adresu: 233-1 So. Oakley mag vra visiems ir galutinis.
I Illinois.
Kun. K. A. Vasys, Kunigų
id Amerikos lietuviai katalikai Vienybės Centro Pirmininkas
Įj maldininkų būrį ir tokiu bū- Kun. N. Pakalnis, Kunigų
save pasaulio akis, kad Ame- Vienybės Centro Raštininkas
katalikai yra tikybiniai bei
i>ratę, aukštai kultūroje pakilę, PATS SKAITYK IR KITU?
PARAGINK SKAITYTI
|ikia skaitvtis ir žymiausioms
, ’
Z
J N.

“DRAUGĄ”

įtorius ir tuo labai

tės. Valdžia jus skiria pasiuntiniu!... (Vi
si abai nustemba). Taip, dar esu aš mi

te’ų). Na, o kų ar

nisteris ir džiaugiuosi, kad galiu atsily

ginti už tikrus nuopelnus.

Įu užleisti garbę šimr’ui, bet nenoriu,
nelaimę ir atsakoflėjau, bet dabar tuĮingai, mano tėve!
Didžiuokitės savo
jnne'ai! Mano tėvas
arušė. O, mano širdis
limė bus šaltinis jū;te’os ranka daugiau
aka... Didybė nyksta,
ilinga meilė.
:džiu! Ponus Firmin’-

e jo užsikarščiavimų;
jiasi išlieti savo jausabar judu abu išdavėt
ib Firmin’ai 1 Jūs esa
tį tor ius, dėl to reikia,
r vaisiais naudotumė-

P. B. Kas tai yra?
SEL. (Be galo persigandęs). Kų aš
padariau!
NARB. (į Kelieour’ų). Matote, kaip
jūs patys išsidavėte.. Mes dabar pažįsta
me jus, kaip veidmainių, gabumų ir doros,
atžvilgiu... Žemasai žmogau! Ir kaip jūs
drįsote laikyti mane sau lygiu!?
L. R. Kaip begėdiškai jis išaiškino
kilnų darbų! Aš viskų sužinojau iš pa
čios ponios lūpų. Ta moteriškė, dėl ku
rios jis taip blogai apie jus įsivaizdavo,
tai yra ligotų, pasenusi “matrona”, vieno
užsipelniusio oficieriaus našlė, kuris už
tėvynę savo gyvybę paaukojo. Jai >yra
valstybė skolingu už vyrų...
NARB. Plušau nieko daugiau ąpie
tai nekalbėkite! (Į Keticour’ų). Matote,
kad esate labai pagauti. (Selicour’as ty
liai išeina).

(Bus daugiau)

Penktadienis, gruod. 27, 1929
VokiečiJ

pačioj “darbininkų tėvynėj”
frakai nėra panaikinti, tik su
komunistinti.

Prof. Kampininkas
l*V

Kai draugas Sokolnikovas.
rašo vienas laikraštis, paskir
tas SSSR. atstovu Anglijai,
jis nesuspėjo laiku i Londo
nu atvykti. Net ir kitų dieną
jo tenai nebuvo. (Sako, dip
lomatai visur suspėja). Pasi
rodė, Sokolninkovų sulaikęs
Žinote, kas yra frakas? Tai Maskvos “jo didenybė” siu
toks vyriškas drabužis, kurio vėjas, mokus pasiūti sukomu- Amerikoj
priešakys yra trumpas, o už nistintų fraką. Siuvėjas nesus griaunamos,
pėjo 'pasiūti frako ir Sokol- ma tai neekd
pakalis ilgas.
Kadangi frakas yra skaito ninkovas turėjo Maskvoj sėdė de parodom®
mas buržujišku drabužiu, tat ti. Kai kuriam nors bąnkiete senas vandtfl
mūsų maskviniai ligoniai (ko arba proletariškam vakare pa Berlyno. Užu
munistai) jų lygiai nekenčia, matysite “tavorščius” dėvint visas vidus ]
kaip ir pačių buržujų. Nesfe- drabužį, kurio priešakys bus t us (gyvenai
nai frakas buvo pasidaręs net ilgas, o užpakalis trumpas, ar liūs).
“dienos klausimu” komunistų kaip kitaip pasiūtas, žinokit,
spaudoj “proletariniam me kad tai greičiausia bus suko- ] .laibai jiager.'j
ne,” kur vienas menininkas munistintas buržujinis frakas, j kaip, bet di<l|
smarkiai apibarė draugus,
Biuras pripl
NAUJA MĮSLĖ
kad jie savo himnų “Sukil
nant gautomis
kime driskiai” dainuoja bur
Dažnai laikrodin žiūri, vi nemažas darbi)
žuaziniais frakais pilvus ap
neturi darbo,
tempę. Esu, ir prieš frakus suomet vėlai į darbų ateina,
zoninis nedari)]
reikalinga revoliucijų sukelti. dažnai murina, rugoja, tik pu
kas metai, ka]
Taigi, kol “draugai” da sę savo darbo atlieka, savo
kilnojasi iš vi
savo frakų rekmonams neati darbo nestudijuoja ir nesisten
tas, kada papil
davė, prof. Kampininkas pa gia jame aukščiau pakilti?
iš ūkių persikj
taria jų “nežudyti,” nes net Kampanijos prezidentas.

arba miškus. 1
kotarpiu juk
iriam i ir persil
kai juk negali!

DARBA

Tas pat, and
išimo, yra su įi
pakilus šalčiams, Per žiema nikais ir stat)|
kais. Esu nėra!
bus toli blogiau.
daiktas mecliar
Nepageidaukime, kad tai
tninkui savo į j
visa įvyktų. Bet visaip gali
kiais įmesti į
būti. Tad ir sakome, kad ką
išvykti į Pieti|
pergyvenome, tai žinome. Bet
žiemos laiku ufl

DARBININKŲ SKYRIUS
KAIP BUS ATEINANČIAIS
METAIS.

Ka pergyvenome, tai žino
me. Kas bus ateinančiais me
tais, tik Dievas gali žinoti.
Niekas musų negali įspėti, ko
kas bus ateity, žino vienas
Tos rūšies
ki ateinantieji metai bus ADievas.
I
biuro,
kadir slw
merikoje darbo atžvilgiu. Tas
rupi kiekvienam darbininkui. Taip pat nelaukime, kad nėra pavojinga!
Kaip jam rupi kiekvienas ry valdžia arba spauda pripažin darbiai turi pa>!
tojus, taip kiekvieni ateinanti tų gyvuojantį nedarbu. Štai lingu fondų ir ,U£
šįmet blogesni laikai, negu pimas nereikali®
metai.
Kai-kas myli atsiliepti, kad praeitais metais. Bet spauda Lygiai tas bil
kol žmogus esi sveikas, tai šaukia, kad šįmet krautuvės kad nedirbančiu!
darbu nėra ko rūpintis. Jei ne visko daugiau parduoda, ne nemažas skaičiui
vienur, tai kitur darbų gausi. gu praėjusiais metais. Toks ! savanoriai beda]
Tokios nuomonės, yra dau jos nusistatymas.
itie, kurie nenoru
Ašara.
giausia tie, kurie turi pasto
ri turėti jokių
vus darbus, kurių nedarbas
’ ėmimų.
gal dar nėra palietęs, kurie WASHINGTONAS APIE i
Tos rūšies be
DARBUS.
nėra arti susipažinę su var
i mi biuras, kai B
gais.
Atvirkščiai mintija visi tie, Apie darbų padėtį visoj ša- Į skaičius pasiekia^
kurie šiandie neturi darbo, ly dažnai žinių paduoda Dar- niL Bet šiandie
kurie kelinta savaitė, gal ke- bo departamento statistikų j ra milionų ir, ai
lintas mėnesis nedirba ir ne-biuras. Biuro žinios apie dar- : viršininkų, šiand
bus visados yra džiuginančios. kL'Hs nedarbas nj
gali gauti darbo.
Nėra juokai turėti šeimynų Taip yra ir pastaruoju kartu. Nadarbų taiipnl
ir ilgų laikų negauti darbo. Sakomas biuras savo pra dar ir tas, kada1
(Ii šiandie tokių darbininkų nešime pažymi, kad pradėjus nemažas darbinitj
yra daug. Kasdien jų skait lapkričio 30 dienų visoj šaly ima kilnotis iš
lingi būriai rytmečiais stovi
prie dirbtuvių vartų ir kas
dien apsivvlę gryžta namo be
•y nieko.
Laikraščiai gi savo ražu iš
HAMK.TuBBVS t>OG
XOME THlS VJAV
t VjAMT TO SHO\
CHASE D A STR A'/
AVashingtono paduoda žinių,
A VERV PECUHAl
PO P IMTO THE
kad įvairių valdžios departa
OF DO G - HE 15 J
TOVOM HALI
HSTEO AMb AO
|
MOMtRE THE
mentų viršininkai prezidentų
To VUHOM HE
81OE 8L0OD ŪOG
Ifooverį užtikrina, buk visoj
BOT ITSMYGvESS
sho*j is eriMG
OvjmER t$> -SOME
helo
šaly gerbūvis žydįs, buk be
SOCIALLV PROH
AM ATTEMUAMt
darbių skaičius visai nežymus.
THINKINf- HE V*JAS
OME OP THę SHOVJ
Esu nedarbas daugiausia se
OOGS CAPTOREb
zoninis. Sako, jei vienur dar
HIH AMO POT HtM
IMTO
A KEMMEl
bai sumažėję, tai kitur padi

TUBBY

dėję.

Gi tikrenybėje yra kas ki
ta. Žinovai pareiškia, kad
šiandie bedarbių yra keli mi-'
lianai. Jų skaičius ima didėti
■

SO HAMK 8CCAHE

AM OMtlSTtO
EMTRV
the

SHO^

B.
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“B
Pagaliau Dublino įmoninkai
tuo klausimu ir gi atsiliepia.
Ir jie pažymi, kad visos šel
pimo naštos antvieno Dub
lino ir apylinkių negalima už
krauti. Nes tadti daugelis dir
btuvių nutrauktų darbus. Nes
ir šiandie mokesčiai yra peraukšti ir daugelis įmoninkų ir
pramoninkų aimanuoja.
Nežinia, kokiu būdu tas
klausimas bus išspręstas ir
kada vargstu bedarbiai su šei
uiynoniis sulauks reikalingos
pašei pos.
Grūdas.

•Ori~

u», ieškodami pastovaus džiai darosi dideli nesmagu Sir Willium Nngent pareiškia,
kad Jietlarbių šelpimui rūmai
mai.
žiemos sezonu,
uras toliaus pažymi, kad
Dublino miesto komisionie- pritaria. Bet jo nuomonė, to
ličio įnėnesis kns metai riai yra nuomonės, kad bedar šelpimo našta negali prisiimti
blogiausias laikas durbo bių šelpimas yra visuomeniš ant savęs vienas Dublinas su
ilgiu. Didžiuma dirbtuvių kas reikalas, kad šelpimas y- apylikėmis. Tai dėlto, kad ne
Į mėnesiu pasitvarko, įs- ra būtinas ir tam tikslui grei mažas bedarbių skaičius j Du
naujus inventorius, pa tai reikalinga kiek galima il blinų ir apylinkes suvvko iš
na darbams vesti nau- gesniu nedarbo laiku sušelpti įvairių Airijos dalių.- Dėlto
lašinas ir kitas naujas tūkstančius bedarbių šeimynų. •šiais bedarbiais turi rūpintis
s priemones. Tad dali
Komisionieriai apskaičiuoja, ’ne tik Dublinas, bet visa šaja dirbtuvių lapkričio mo- kad vieno miliono dolerių su dis.
Tad rūmų prezidentas siūlo
is net visai uždaroma, kėliniui reikalinga Dublino gy
s neuždaromos, tokiose ventojams padidinti mokesčius j komisionierių sumanomus moikesčius šiaip paskirstyti: Du[mažai darbo, didžiuma mažiausia 25 nuošimčiais.
inkų paliuosuojama.
Bet Dublino prekybos rū įblinui ir apylinkėms 10 nuoet, pasak biuro, lapkrl- mai kitaip tų klausima spren jšimčių, gi visai šaliai 15 nuo
nrodė blogesnis už kitų džia. Šių rūmų prezidentas 'šimčių. Tada būtų teisinga.
=s JAUNIMAS STATO GYVĄ
šių metų lapkričius. Tai
PAMINKLĄ VYTAUTUI
kad New Yorko biržoDIDŽIAJAM UŽSIPRE
uvo kilusi finansinė suiNUMERUODAMAS.
, kada prasidėjo serais
liaeijos Bet laikai pasikada prezidentas pra1 “Pavasaris” jaunuolį —
į atstovus sušaukė konfe
lietuvį išauklės doru, kilniu,
on ir kada pastarieji pa
energingu, sųžiningu, narsiu,
darbams pašvęsti bilio
ištvermingu.
jolerių.
Iš
Stoties
Vytautas Didysai pats to
i šiandie, anot biuro, tų
W. C. F. L. 1230 Kilocycles
kiu buvo ir tokiais nori ma
nių atstovų žadėjimai
Nuo 1 iki 2 po pietų
tyti visus ateities lietuvius,
kuopiami, kai-kur dari “Pavasaris” tekainuoja 5
ečiami. Vadinasi, žadėlit. Kaunas, p. d. 88.
i nebuvo tušti. Gi po Nau
........... ...............
ų busiu toli geriau, gry
Iš Stoties
Armaliai laikai.
PILNAS EGZAMINAS
liau yra šaly pramoW. H. F. C. 1420 Kilocycles
16.00 TIKTAI $6.00
lurios praeity buvo silp
SPECIALIBTAS
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
Taigi nenusiminkit bet eikit
nai p ir šiandie vos gailis
pas tikrą spectalletą. ne pas kokj
Šiuos Programus Rengia
nepatyrėlj Tikra* specialistas, ar
Jais gali sudurti. Šios
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
tenės taipat prisideda
Irane kenki*, ar kur skauda, bet
pasakys pata. po pilno MegaamlIpedarb® palaikymo, Bet
navimo. 3 ųs sutaupysit laiką lr
pinigus
Daugelis
kitų daktarą
a nei norėti, kad jos
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
3417-21
So.
Halsted
Street
| laiku savo silpnos patie neturi reikalingo patyrimo, suTelefonas
Boulevard
4705
radymui žmogaus kenksmingumą.
atsi kratytų.
Mano Radio — Bccpe — Ragg*.
ių ir tam panašų žinių
=i X-Ra> Roentgeno Aparatas ir vlslfikas bakteriologiškas egzamina
laibų ir darbus paduovimas kraujo atidengs man jūsų
'Ikras negeroves. Ir jeigu ai pa
a iš Wasliingtono. Kiimsiu jus gydyti, tai iusų sveikata
•r^, gyvumas sugryS Juras taip kaip
įgalima nei norėti, nei
buvo pirmiau Jeigu kenčiat nuo

1930 METAIS

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

P “PAVASARĮ”

JOS. F. BUDRIK, Inc.

Aguona.

[JOJ TAIPAT NE
DARBAS

pis nedarbas palietė Li, Ai rijų, ypač sostinę Du

Br

apylinkes. Kaip mies-

lįjyba, taip pati valdžia

daug susirūpinusi.
Šv. Vincento de Paul
Įja kiek galėdama be• šeimynas šelpia, bet ji
■f visų varguolių nei suĮTam tikslui neturi reiištekjiaus.

B

labdarių organizaeilipa t užsiima bedarbių
Bet tas, anot patarkai lašas ežere.

įgi nedarbas nemažėmonių skurdas kaskart
i, bedarbiai daržai atinionstracijas. Jie eina
parlamentų ir reiktu
irbo ir duonos. Iš to
įiestui, bet pačiai val

Da Tebėra Laikas Prisidėti
prie Musų
Kalėdinio Kliubo

»• W.

ltlg

I

Nariai j mūsų Kliubą dar tebėra pri
imami. Dar tebėra proga tiems, kurie no
ri sekančių 1930 metų Kalėdų sulaukti be
rūpesčio apie pinigus.

e=
RAS
MADE GOOD wl1

Yra pienas pritaikytas kiekvieno kiše
niui. Sąskaitas gali būt pradėtos ir ve
damos nuo 25c ūki $5.00 savaitėje.
Prisidėk prie mūsų Kliubo dabar!

CENTRAL

DR. JT. E. ZAREMBA
BPECIALISTA3
Inėjimas Rūmas
JACKSON BOULEVARD
Arti BUte Gatvės
Ofi»o Valandos: Nuo lg ryto iki
Po pietą Vakarais nuo
iki T
Nedėliomls nuo lt ryto Iki 1
po pietą.

Sujudime pirktis daiktų Kalėdoms dau
gelis žmonių nesuspėjo prisidėti prie mū
sų 1930 Kalėdinio Kliubo.

MANUFACTURING
DISTRICT

•Igą skilvio Urnų. Inkstą odoa
kraujo, nervą. Širdies, reumatlamo, kirminą, uždegimo žarną, sil
pną plaučių
arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą.
pakerėjusią.
ebronlSką
ligą. kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojut
neatldėliokit neatėję pas m-n—

mttttons!

BANK

TRUSTINE KOMPANIJA
1110 WEST 35th STREET

Šame Price for Oi
38 Years

25
—Economicol
EIReUnt
uaiShK^SIL0* FOUNDI
U8RD BY OUB COVERNM1

Valstijinisi Bankas
Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600
—

„II

DRAUGAS
- !'

Penktadienis, gruod. &7, L^-9

1 ’ -

Radio

LIETUVOJE

is kolonijas, visas drau-, kinti šia knyga. Tų knygų Puo~
visas parapijas.
šia apie šimtą (100 paveikslų
stebu
“Draugas” toliau, eis gražtiausių bažnyčių,
lintus ir pagrąžintas, bet klingų vietų, pirmų amžiaus
krikščionių kankinių, antka
pasilieka ta pati
rikoje: metams___ $6.00 pių ir katakuinbų. Taigi ta
pusei metų___ $3.50 knyga turėtų rastis kiekvie
snyje, metams .... $7.00 noj lietuvių šeimynoje. Ne tik
pusei metų .... $4.(40 Chicagos, bet ir toliau. Taigi
mnmeratas, žinias, pa- paskutinė proga, nelaukit il
giau, gal pritruks. Da per ai
siiaus etc. ^siųskite:
lugaa” Pub. Oo.,
tus du mėnesiu yra užtikrinta,
2334 So. Oakley Avė.,
o toliuu nežinia. Knygos kai
na $1.50. Knygų randasi
Chieago, Illinois.

Vieša

(Musų korespondento)

L Vyčių
North Sidės

KAUNO EUCHARISTININ
KAI.

Sų-gos 3 kp.
rūme, gruodz

tano parapi ji'
Kilnus jaunimas, persiėmęs
(Tųj
Evangelijos, Kristaus mokslo
dvasia, gali padalyti milžiniš
4=
kus darbus. Visa krikščiony
bės istorija rodo, tartum, mi
lijoninę galerijų dvasios mil
žinų šventųjų, kurie Kristaus
Dienraštis
stovauja orį
mokslo dvasioje padarė daug
visuomenę.
gero žmonijai, sukurė meno ir
mokslo srity ir vedė žmones
“Draugų”
į amžinos laimės karalystę. Į
.jų, visa eilįj^
Ir Lietuvoje yra daug kil
kios centralį.
naus mokslus einančio jauni
ir L. R. K.
mo, kurs nori sekli tų Kris
rikoje. Taip
taus karžygių — galiūnų pė
J. A. Valstybių Prezidentas lloover’is su Baltojo Namo medžiokliniais šunimis.
mia visas k;
domis. Atsiranda daug moks
darytas katį,
leivių ir studentų, kurie, tos
jas. Vieni
idėjos vedini, stengiasi atnau spaudos ir 4) misijų ratelis.
sukūrėme gi
jinti patys save ir kitus Kris Kiekviens ratelis turi savo
k. a. Šv. K]
vedėjų, kurs tvarko ir prižiū
tuje.
padarius šį vakarų sėkmingu. dešimtis niokį,
-■•'J
Lietuvos studentų akademi ri savo narių veikimų.
Dovanas Bunco renka iš “ Draugas įj
niame gyvenime ši idėja yra
1. Kalinių globos ratelis
liau pagelbįj
'visur ir da ne bet kokias.
nesvetima. Daug studentų yra uoliai lanko kalėjimų, rengda
Misjos užsibaigė
įsirašę į tų garbingų ateitinin mi kaliniams paskaitas, kon Šv. Antano parapijoje visų Šios sųjungietės įdavė pui- vių koloniją
kų eucharistininkų sekcijų. certus, juos paguodžia ir ret savaitę buvo misijos. Tėvas kias dovanas: Baubkienė, Di burtis krūvįĮ
lienė, Butovičienė, Česienė,De nius židiniuįj
Studentų . eucharistininkų, karčiais sušelpia materiališkai kun. Petrauskas marijonas
veikienė, Jonsonienė, Šatfcie- mus. Tų “1?
kaip ir visų ateitiniūkų, vei Batelio vedėjas yra stud. V. savo įspūdingais pamokslai? nė, Sriubienė ir Vaičiūnienė. pindamas d
visus jaudino. Kas vakaras
kimas yra labai gyvas. Jau šį Užupis.
Be to, da išlaimėjimo serijos žinias, jų pq
semestrų yra padaryti du vi 2. Gailestingų darbų ratelis bažnyčia buvo pilna žmonių. greitai pardavinėjamos.
damas bei m
suotini susirinkimai ir visa ei rūpinasi miesto biednuomene, Reiškia, tikinčiųjų šardyst
Net į Melrose Park sklei- likams kaip
lė mažesnių pasitarimų.
lanko neturtingas šeimas, jas plaka Dievo meilė.
džiama Bunco tikietai. Ponai painius kai'aj
šelpia
materiališkai
ir
dvasišMisijų užbaigoje L. Vyčių J. Stašaičiai su savo gražia simus.
Pirmas susirinkimas įvyko
kai.
A
edėjas
stud.
t
’
etr.
kaupQ2
kuopa per Sumų ėjo prie mašina nuvežė komisijų pas
“Draugų'
spalių mėn. 12 d. Prof. dr.
donis.
Šv. Komunijos. Art. J. Olšau- j kuopos pirmininkę p-nių A. tūkstančių
kun. Česaitis laikė labai įdo
mių paskaitų: “Jėzaus Kris 3. Spaudos ratelis rašo pla skas gražiai giedojo solo. Va- Įšvilpauskienę, kurį paėmė 20 gas” norėti
taus įtaka mūsų gyvenime”. čiai įvairias žinias į Lietuvos kare irgi giedojo solo “Sku- tikietų. Be to, ponia Švilpaus- vieno lietui
Išrinkta sekcijos dvasios va ir užsienio laikraščius, taip bėk prie kryžiaus,” Naujalio. kienė žadėjo, pasitarusi su ir ten įnežt
kuopa įstoti į Moterų Sųjun lankios lisf
das gerb. prof. kun. Usoris ir pat retkarčiais paruošia ide
Teatras su Koncertu
nauja valdyba; A. Masionis— ologinių straipsnių iš eucha Gruod, 29 d. L. Vyčių 102, gos Apskritį su gražia auka “Draugas”)
pasauliui iii
pirmininku, J. Tverskaitė — ristinio gyvenimo, tuo sųmoni- jų “Namų Židinys.” Koncer ligoninės fondui. «
Patartina, kad Ir kitos kuo išgirdo lieti
vice-pirm. ir J. Šeštokaitė — na visuomenę apie katalikiš- tas susidės iš naujų liaudies
sekretor.
kųjį eucharistininkų veikimų, kuopa išpildys įvairų progra pos imtų pavyzdį šių dviejų sų dainas.
‘ ‘ Draugak
Antras sus-mas padaryta stengiasi užmegzsti artimes mų. Vaidins juokingų komedi j kuopų.
E2-Iždininkė. kartų savo
17 d. lapkričio. Kalėjimo ka nius santykius su užsienio ka dainų. Vaidinime dalyvaus
džiaugiasi
pelionas kan. Jarulaitis laikė talikų jaunimo organizacijo pats art. Olšauskas ir kiti koma.
paskaitų: “Kalinio psicholo mis ir steigias platinti spau medi jautai. Koncertų sudarys
Dabar,
gija”. Gerb. prelegentas, bū dų. Ratelio vedėjas St. šerk vaizdeliai. Visam tam vadodas, “Dm
damas jau daugiau kaip 70 šnas.
vauja art. J. Olšauskas. Iš anSkanus kramtimul
I
vus, plačiai
metų amžiaus, daug pergyve 4. Misijų ratelis renka įvai-, ksto galima sakyt, kad bus
šaulį, kuon '
mint, taip kaip gumr.
nęs ir patyręs, ilgų laikų vis rius pašto ženklus ir siunčia ko pažiūrėti.
sų dienias"
būdams prie kalėjimų kapelio į užsienius misijų reikalams.
Pageidautina, kad vietos lie
The
Laxative
mes skelbi:
nu ir vokiečių okupacijos me Kiekvienas eucbaristininkas tuviai pasinaudotų šia proga.
“Dra^
tu pats nekaltai porų metų asmeniškai, kiek galėdamas, Vakaras bus Lietuvių svet.
Mėgsta jį visi
Į “Drai:al
išsėdėjęs kalėjime, gerai pa skaito šv. Raštų ir įvairiais Pradžia 5:30.
žįsta kalėjimo gyvenimų ir moksliškais raštais gilina saVyčių choras tuoj po šio
kalinių psieliologijų. Del to vo pasauliožiurų. Sekcija ar- vakaro pradės mokintis pat
gerb. prelegentas puikiai nubeudradal.biauja su lab. riotines dainas vasario IG d.
NEGIRDĖTĄ - NEI
švietė kalėjimo gyveninių ir daringomis draugijomis, su;Būtų gerai, kad ir kitos kolotas priežastis, kurios atveda Šv. Vincento a Paulo” įr n ijos iš anksto pradėtų renžmogų į kalėjimų. Vėliau eu- “Caritas”* . Sekcijos nariai ' gtis.
' Lietuvis.
---------- Rengia-----------c h ar į s trilinkai iškėlė
daug, dažnai daro rinkliavas netur
ROSELANDO PARA
įdomių paklausimų, kuriuos tingiems ir vargšams šelpti.
PARAPIJOS SVETAINI
gerb. prelegentas teikėsi malo
Programų Išpildys:
Studentų eucharistininkų
niai paaiškinti.
Vytauto Teatrališko Katalil1
Toliau buvo priimtas sek veikimas yra labai platus ir Ciceros Sųjungečių Darbuotė
SEKANTIEJI ARTISTAI,,
Moterų Sųjungos Apskritys
I’-l/, B. Stulgąltė, P-lė O. Ivinskaitė, I’-l, |{
cijos valdybos nustatytas visų gražus. Jis kaskart vis dauMoekuitė, P-le S. MocRaite, P-le A. Ramčiai**)
giau patraukia mokslus ei- ga|į tikėtis didelio pasišoki
metų veikimo planas.
P. B. KaStėnas. P. K. Šimkus, I’. S. Barkar
Režisierius — P. I. Kareiva.
nančio jaunimo, kurs pašiau-11UO savo Bunco Party, kuris
Pagal tų planų sekcija kas koja tai gražiai idėjai. Eucba-Į j
gruodžio 29 d., Aušros
mėnuo šaukia visuotinius su ristininkams uoliai padeda; Vartų parapijos svetainėje,
Kviečiame Visų ftveiitų parapijiečiu-* J
sirinkimus, išklauso konfe veikti ir remia gerb. dvasios West Side, nes Ciceros kuo
KbKBONAR K'/
rencijos, priima šv. Komuni vadas prof. kun. Usoris, prof.
VYTAUTO TEATH.
pa dedu visas pastangas, kad
jų ir skaito Šv. Raštų.
Dovydaitis ir kiti profesoriai
9
Eucbaristininkai, norėdami bei šen d ra ugai.
Raising the ęanu
nnjoys good music as wen as <in> ono»
duot gražų pavyzdį ir kitus
Mėnesiniai darbai.
L
paskatint, patraukt prie tos
Lapkričio mėn. 29 d. prof.
Meilės Puotos, visi pasiskirs
kun. Usoris laikė eucharistitė į keturis vainikėlius ir kiek
vienų sekmadienį vis viens ninkams konferencijų. 30 d. J
9’/2 vai. Tėvų Jėzuitų šulėje.
vainikėlis per studentų mi
eucbaristininkai skaitė
šv. j
šias eina bendrai prie šv.
Raštų ir per studentų paniuk •
Komunijos.
Jos vienas vainikėlis iškilmin
Visas kitus veikimas kon
gai priėmė šv. Komunijų. Gra
centruojamas j socialinio vei
žus pavyzdys studijuojančio
kimo ratelius. Sekcijoj veikia
šio rateliai: 1) Kalinių glo jaunimo!
Stud. St. šerkšnas.
Į IMJtilS'ATION/l. C»HTOCM CPU y 54“
}
bos, 2) Gailestingų darbų, 3)

1ANEŠ1MAS VISIEMS

2334 So. Oakley Avė. Chieago
Gudų Knygyne,
901 West 33 St.
ionė po Europą ir Įspū

Arba pas pati autorių.

džiai.

Rev. P. Vaitukaitis,
inyga išleista gerb. kun.
Vaitukaičio. Tų knygų 2745 W. 44 St. Chieago, III.
Ugelis įsigijo ir labai paten- Pinigus siųskite čekiais ar

LIETUVIAI AMERIKOJE

NAUJOS

DAINOS

ludies dainos mišram chorui harmonizavo

DETROIT, MICH.

-----------------

‘ ‘ Draugo’ ’ knygyne:

STASYS NAVICKAS
Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
Kur giria žaliuoja-O kad aš jojau (Mįšram Chorui) .. 30c
Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ............... ....i. 30c
Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) ,. 30c
k Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
5. Oi, broliai, broliai-Marg-ytė Mano (Chorui) ......... i 30c
f. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ........... J 30c
). Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) ___ 30c
L0. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį.
Reikalaukite tuojau

. ►

“DRAUGAS
” PUB.
..
.♦
•
rCO.
Chieago, Illinois

12334 S. Oakley Avenue,

,,1,.—

Išėjo Iš Spaudos Nauja

Feeriamint

'KRISTAUS PATARIMŲ 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:

VAIDINIMŲ IR DAINŲ VA

CICERO, ILL.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

VAKARAS ĮVYKS GRUODŽIO 2S !į

Chieago, III.
ESFlster'
NO\J
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Fąnktadiems, gruod. 2?, 1929

LOVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

K*

C H I C A G
16 MOTERŲ SĄJUNGOS
€7 KP. VEIKIMO.

(Tąsa nuo 4 puU)

dingai ačiuojame pp, Pr, ir
E. Maskolaičiamv, kurią va
dovystėj sulošta ‘ ‘ Moterims
, neišsimeluosi,” vaidyloms O.
Valuniutei, V. Rėkui, L. Ur-

gal vieną iš d|

Chicagoje.
Ne tik motei
kviečiamos atd

Marąuette Park. — Moterų
Sąjungom. 67 kuopa laikė prieš karą pamatyti |

metinį susirinkimą, gruod. Ki visi vyrai ir
d. Kadangi oras pasitaikė la- sija užtikrina,I
b#i prastas, tai ne visos na- visiems patiks.|
kitę dienos ir
bonui, A. Bacevičiui, A. Nau- rėš susirinko.
aėdaitei, A. Manstavičiui, J. i jvairūs lapol.tai liko priim
J^^ebėžinskui, čiupliutei. Sve- įį Svarbiausias raportas, tai
čiai padare daug malonumo buvo komisijos kas link ren- PIRMIAU DOĮ
mceriečiams savo atsilankymu gia|uo vakaro, kui•iame bus
KUI VI
ir sulošimu komedijos, kuri i05iaiua veikalas “Nervai.”
visus labai prijuokino ir il Jį vaidins L. V. Ch. Apskr.
(Tąsa nuc
gai pasiliks atmintyje.
Dramos Sekcija, sausio 5 d.,
Teritorinis, j
Vardu Labd. 3-čios kuopos, 1930 m., parapijos salėj. Be politinis Ameri
komisija: A. Janušauskas, K. veikalo, da bus ir keletas į- Valstybių išsiJ
Sriubienė ir P. Bernotas.
, žymių kalbėtojų ir įvairių pa- rų Indijose,
marginimų bei dainų ir tt. Pjetinėj Aineil
ŠV. Grigaliaus choras ren Komisija pranešė, kad tikietai taip didelio mil|
gia puikų vakarą-koncertą, sparčiai pardavinėjami ir vis europėnai ir
gruodžio 29 d., Šv. Antano pa kas labai gerai sekasi. Tiki- vadina imperil
rapijos svetainėje. Visas pel mos daug publikos turėti, nes priešaky galingj
nas eis parapijos naudai. Kon veikalas yra labai juokingas oligarchija.
certe dalyvaus p. Čiapas, oi- jr visiems patiks.
“Pradėjus Fil
ceriečams pažįstamas daini. ,
. .,
..
TT r
v
, .
Aptarus visus kitus reika ir baigus Porte
aptou, ir p. U. Janusauskie- ,
Domingo, Pana
ta.pg. pažinta,,,a dauumn
.
Nicaragua ir 1
kė. Kviečia v,sus atsilankyt,
lol,oi
J. Valstybių i„|
ba labai sutartinai, gražiai vei,
ir paremti vakarą.
kė, tai nares naujos valdybos ,14 P“m°jfc
ir nerinko. Valdyba yra se- antl0Jc
ve
šia anibasadorii)
Sekmadienyje, 1 vaJ. po pie
kanti:
tų įvyks Šv. Antano parapi
ce-karalius; išiptl
Dvasios vadas — kun. A. nė misija, gi pd
jos priešmetinis susirinkimas,
parapijos svetainėje. Klebo Baltutis, pirm. — p. Butkie vai ir marininlJ
nas kviečia visus parapijoms nė, vice- pirm. — p. O. But vaid'žiais — sa|
kienė, prot. rašt. — M. Bven- ir savastis”.
atsilankyti.
ciskaitė, fin. rašt. — p. H.
Naujų Metų lauktuvių va i Mickeliunįenė, ižd. p. A. Že- SKAITYKITE
KITĘ MĖNESI
karą rengia parapijos komiteŠi M. ,B. kuopa auga, nes BLAIVYBĖS
tas, gruodžio 31 d., parapijos
TOS LAI
svetainėje. Visas pelnas ski kiekvienų susirinkimą prisira
šo po 3 ar 4 naujas nares.
riamas naujo s*yfcrų namo d>n
Negaliu praleisti riepažymė
dui. Bus puiki muzika ir ki
tokių margumynų. Kviečiami jus, kad su Naujais Metais
visi atsilankyti ir linksmai prasideda Sąjungos naujų na j
rių vajus. Būtų gražu, kad vi-j “Sargyba” du
praleisti senus metelius, su
sos šios kolonijos moterys ir rių straipsnių išl
jais atsisveikinti ir sulaukti
mergaitės atsilankę sausio 5 'slo sričių, supažil
Naujų Metų. Visiems ir yra
d. į vakarą pamatyti “Nėr- tojus su naujai!
gera proga atsilankyti gruo
vai” tuo pačiu laiku prisi ra-i laimėjimais ir
džio 31 d. į svetainę.
šytų prie kuopos. Tuomet bus i “Sargyba’
kaip tik ir tinkamiausia pro-1sveikatos klausia
Gruodžio 22 d. Labd. 3 kp.
,
.y
,
ga prisirašyti, nes Moterų Są- kaip apsisaugot
buvo surengusi saunų vakarą 7
,
,
..
,
.
.y .... .junga vra kdni draugija vi- ligų, kaip pačiam
su programa, kurią išpildė
*
.
,
1 1
soms lietuvėms, katalikėms, sigydyti pailgint)
North Sidės L. Vyčių 5 kuo
“Sargyba” koį
moterims ir mergaitėms viepos artistai, vadovaujant pp.
, .
,
ii- nybėje veikti. Kaip visi zi- riomis dvasios
Maskolaiciams. Vakaras labai
...
.
.
v. .
. * . \
. ”,
nome, kad kur vienybė, ten gyvenimo nenori,
gražiai pasiseko. Žmonių bu-,.
, . y.
...
..
...
,
, ir galybe. Taipat ir čionai. ,a. bedievybe,
vo pilna svetaine, net north- r .
.
.
...
.
i
.,. v. . , ,
. . Z1.
IJeigu visos moterys ir mer- tvirkinai ir t. t.
sidieciai stebėjosi, kad Gicegailės šios kolonijos prisira
“Sargyboje”1
roj daug susirenka žmonių į
šyti) į šitą kuopą, tai galėtu randa įvairių ži
svetainę. Ištikrųjų, North Ši
me turėti Marąuette Parke gų iš mokslo, nė
ldės artistai daug prijuokino
ir visuomenės gy’
ciceriečius, atlošdami
3-jų
“Sargybos” kai
veiksmų komedijų “Moterims J. Vaičiūnas ir kun. P. Kara
6 lit., pusei motis
neišsimeluosi,” kurią parašė lius.
Po programo, Labd. 3 kp. numeris 15c. Už>
Seirijų Juozas.
šeimininkės skania vakariene bai brangiau.
Veikiantieji asmenys buvo: pavaišino artistus. Per vaka- Metiniams skait
Uošvio Alberto rolėje Pr. Mas rienę gerb. klebonas kun. H. da priedų “Lai”|
kolaitis, Motinos rolėje — E. Vaičiūnas reiškė dėkingumų dorins ir loterijos’
Maskolaitienė, Milės, jų duk North Sidės L. Vyčių 5 kuo Adresas:
tė? — O. Valoniutė. Alpio žen pos artistams ir linkėjo, kad “Sargybos’’ ki
;tji to — V. Rėkus, Jono Alpio ir toliau jie taip dabuotus. i
Liai
draugo, — L. Urbonas, Teat Taipat kalbėjo kun. P. Ka
ro direktoriaus, žydo — A. ralius ir pp. Maskolaičiai, ku- — Ko verki Joi
—O-gi mudu
Bacevičius, Zosės artistės _• b daug yrft pasižvlnėjt vei,
mušėm langą; mani
A. Nausėdaitė, Liudviko dva- vinie
dešimtį rykščių, oj
rininko — A. Manstavičius,
penkias.
tarno — J. Lebežinskas, Nas
tės, tarnaitės — E. Ciupliutė.
Tei. victorr i
Visi lošėjai savo roles kuof
Buvusis Am. L. K. Katalikų
puikiausia atliko, geriau ne
galėjo ir būti. Publiką labai Bilsmo centro raštininkas Jur LIETUVIS AKIŲ
prijuokino. Vakaro vedėja bu- gis Tumasonis, kurs pavojinvo p. K. Sriubienė, kuri daug gai sirgo plaučių liga, jau
darbuojasi labdaybės labui ir sveiksta. Iš ligoninės jis paini
Ofisas Ir Akintu
yra žymiausia veikėja Cice tas į Wbite Planes sanatori- ,
3265 B. Ufd«t<
ją. Tenai išbus gal porą sa
roje.
Valandos 10-8. IffeTai pat buvo ir kalbų. Kal vaičių. Jam visiškai pasveik 2-ras
Ofisas 41‘Jl
M. T. j
Tel. LafayeltU
bėjo A. J. J., gerb. kun. II. ti ims laiko.

“SARG

BROOKLVN, N. Y.

DR. 6.

V

k

o

«

<------------

e

a >

i Rea Tel. Mldvay 6612

KRANKSIMAS

DR. R. G. CUPLER

M. I. STRIKOL
OJAS IK CHIRURGA8
:trų ofisų (au Pr. Laurairšuj Relskio-Bak&člo pptier. 8423 West Marąuette Rd.
nuo J iki < pu piet. Tel.
19 30.
ofisas toj
pa&ej
vietoj;
Ashland Avė. Valandos: nuo
ra kare. Tel. Boulevard 7820
S. Albany Ave. Tel. Prosi. Nedėiomis tik pagal su-

A K

D

A R A 1

T

Telefonas Boulevard 182#

Ofiso Tel. Vlctory 8487

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Arenus lr 2 4-tas Street
Telef. Canal 1718-0241
m: 2 Iki < p. p. Panedėllals
Ofiso Valandos; S Iki 12. 1 Iki I
lr Ketvergaia vakare
diena, lr 4:80 Iki 8:20 vakare
_ _________________________________

Of. tr Rea Tel. Hemlock 8874

DR. S. A. BRENZA

Į
Į Rea. tai. Van Buren 8368
į
I
nn T PllklMII

Netoli 40tb Street

Tel. Brunsirick 8424

Roz. Tel. Stewart 8191

R. H. BARTON

Valandos; nuo I Iki 7:24 vai. vak
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai
po pietų.

Rytojas ir Chirurgas
[Ofiso
HALSTED STREET
J-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. J. J. KOWARSKIS

Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytate: nuo 7-8
vak. Antro Ot. Vai.* Nuo 8-4 po
piet: Utarn. tr Subat. Nuo 8-8 vak.
šventadieniais pagal sutartina.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Tel.

A. J. BERTASH

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

DR. A. A. ROTH

NAMAI

Ligonius priima kasdlenų nno
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

4193 ARCHER AVE.

Ofisas ir Laboratorija

• Valandos: prieš pietus pagal sutartį
Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago
'Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
arti lįst Street

>VOKATAI

A. A. OLIS

Tel. Hemlock 8151

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1485 Weet 48 Street

VO KATAS
La SaUe St., Rooim 1701
idolfk 0331-0332 Vai. 9-4
Vakarais
f S O. HALSTED STREET
Tel. Victory 0542----ll. vak. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

Vai.: 8—13 ryte. 1—4 p. p. 4—8
v, v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenwood 5107

OPTEMITRISTAI

ephone Roosevelt BOSO
lld B ryte Tel. Repab. 9400

5798

2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Vai.

Office: 4459 S. California Ave.
pagal

Nedėliojo

sutartj

Chirurgas

OR. S. BIEŽIS

Nedėliomis
Susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 422B
Rezidencija: 8440 So. Maplevvood
1145 MILWAUKEE AVENUE
Avenue
Tel. Republlo 7848
Valandos: 12 iki 2 ir 6 lki 8 P. M.
Valandos 1 — 8 A 7 — 8 v. v.
Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj: 10 — 18 ryto
Nedėlioj pagal sutartį

Phone

Armitage' 2822

DR. W. F. KALISZ

%

Tel. Lafayette 3315

ENTISTAI

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

DR. VAITUSH, 0. D.

Tel. Canal 0267

Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTAS

Ofisas:

Rea. Prospect 4668

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. DIKSELIS

Ezamlnuoju akis Ir prirenku akinius

West 22nd Street
ti Leavitt Street
lefonae Canal 2552

ir

REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pl.
Tel. Cicero 2888

Randolph O71T

IVIS ADVOKATAS

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAS
Adams St. Rm. 2117 šventadienio ir ketvirtadienio

KUCHINSKAS

Tel.

i

Bagdal imas Bordea )

22 St. 6 iki 9 vak.

CHICAGO

OFISAI:
1444 S. 49 Ct.
2924 VVashington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-4. Blvd. j
Tel. Cicero 442 Tel. Kedzie 2450-2461

Gydytojas

B. BORDEN

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

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

DR. V. S. NARYAUGKAS

8444

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Ofiso Tel. Victor, 4891
Beaidencljoa Tel. Drezel 8181

1900 S. HALSTED STREET

Republlo

DR. A. RAČKUS

Kertė So. W ėstera Avenae
Tel. Prospect 1028
Resldenclja 2358 So. Leavitt 8L
Tel. Canal 8888
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-8 v. v.
0098
Nedelįoj pagal susitarimų

DR. A. L. YUŠKA

Canal 4764

OFISAS

Ree. Tel. Boulevard 8818

D. HALSTED STREET
.landos nuo 1 lld 3 po
lr 8 Iki 8 vai. vakare
U K WALLACE STREET

8188 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Resldenclja
4604 8. ARTESIAN AVE.

Chicago. IU.

Ulla 11 UUIlUULIu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kulte 204
1678 MUivaukce Avo.

entworth 3000

DR. J. P. POŠKA

4608 S. ASHLAND AVE.

10

5

4603 S. ASHLAND AVE.
Tel. Blvd. 9459

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6660 S. Arteslan Ava
Valandos. 11 ryto iki S po pietų
Vai.; 9-12 prieš piet: 8-8:30 v. v.
I iki 8:26 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE.
Tel. Lafalette 4484
Vai.: 12-3 vai. kasdien

DR. CHARLES SEGAL

Office Boulevard 7043

)s 9 lyto, iki 8:00 va-

DR. G. Z. VEZELIS

^redooūs ir Pėtnyčio-Į

9 iki 6.

LIETUVIS DENTISTAS

savo

Perkėlė

ofisų

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

ĮSEPH J. GRISH
į ( Juozas J. Grisius)

Id v o K A t a s
į Ashland Ave. (2 lubos)
Blef. Boulevard 2800
SIDE M CIJA:
So. Kockwell Street
elef. Republic 9723

P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

East 107th Street

4445 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekos

LIETUVIS AKIŲ,

to Ofise Pagal Sutartį:

4712 S. ASHLAND AVE.

LIETUVIS

Central

6926

I, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

Tel.

OPTOMETRISTAS

North LaSalle Street
IICAOO, ILLINOIS
B:90 Iki B vai. vak.
fflce: 1900 8o. Union Ava
Į Te l. Roosevelt 8710
nuo < iki • vųl. vak.

16

lutli Halsted Street
l. Victory 2394

į Chicago, III.

Chirurgas

lr Akušeris

P-

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 91
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušerių

;

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Gydo staigias
Ir chroniškas Ugasvyrų, moterų Ir vaikų pagal sanJauslus metodus X-Ray lr kitokius
elektros prletaisua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WE8T 18 STREET

VALANDOS: Nuo IB — 18 platų |>
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakara
Hemlock 7491 Tel. ofise Canal 9119 Rea Bo- ■»«
2288, arba Randolph 6896.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 8 ryto lld S vakare

įADVOKATAS

1481

DR. HERZMAM

DR. J. A. PAUKŠTYS
Boulevard 7589
Rez.

. BRADCHULIS
iy & Counselor ut Law

■

DENTISTAS

Tel. Lafayette 5820

JOHN SMETANA, 0. D.

Boulevaril

Valandos: Nuo 2 — 4 P•
7—9 vakare

Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

——m

3343 SO. HALSTED STREET

Ciceroj 4847 W. 14th Street

25 METŲ PATYRIMO

'

DR. V. A. ŠIMKUS

Utarninke, Ketverge, Subatoj
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard 7589

.

Gydytojas,

North Side
1579 Mihvaukee Avenue

Į

Obe

'

DR. A. J. GUSSEN

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

impas Michigan Ave.
Pullman 6950 ir 6377

L Rooms 928 lr 935
Tel. Franklin 4177

DR. G. I. BLOŽIS

Palengvins akių įtempimų
kuria
esti prlęžaatim.
galvos skaudėjimo,
DENTISTAS
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karštį. Atitai 2201 WEST 22nd STREET
sau kreivas akis, nuimu cataractua
v (Kampas Leavitt St)
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
regystę.
nuo 1 Iki B vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

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

N. Dearborn Street

Tel. Canal 4222

SPECIALISTAS

Dtlovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 14—19 auo 3—4 pa
pietų: 7—8:39 vakare
Nedėliomis 19 Iki 18
TELEFONAS MIDWAT 1886

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St 9 aukštas
Paatebėklt mano Iškabas
Valandos nue 9:84 ryto iki 8:88 va
karo. Meredoials nuo 9:86 Iki 19 v.

ryta. Nedėliomis nėra skirtų
valandų. Room 8.
PhoBB Ganai 8881

Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo

akintų

DR. MAURICE KAHN

Phone

Cicero

721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc
X-Ray
21lt S. CICERO. AV. CICERO, ILL.
Valandos: 9-12 A. M. 2-6. 7-9 P. M.
Trečiadlsna pagal sutarkna

Tel. Yards 0994
Rssldencljos Tsl. Plasa I8B4
VALANDOS:
Nue 10 Iki 19 diena
Nuo 9 lld 3 po Dieta
Nuo 7 lld 9 vakara
Nedėl. nuo 10 iki 18 dienų.

DRAUGAS

Penktadienis, gruod. 27, 1929

sųjungiečių ruošiamas „buji- NORTI
GRABORIAI:
<S” žaidimas. Iš pranešimų
jau žinome, kad pelnas šios North
ginsi pnJ^I
WEST SIDE NAUJIENOS džiai gerb. kun. Aleksandrui pramogos eina Šv. Kryžiaus
Skripkai, pirmutiniam ir da lgonirtės kambariui įrengti. ris įvyk'
29
Lietuvis Graborius
Kalinių iškilmės Aušros Var bartiniam klebonui Fr keliems Todėl tikslas visiems gerai rap. sve;
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei
tų bažnyčioje šiais metais bu- tų laikų komitetams. Šį metų žinomas ir suprantamas, tik Advente
kale meldžiu atsišauk
tu o mano darbu busi
vo nepaprastos. Be pertrau- sueina 25 metai parapijai, tad reikia jis nuoširdžiai paremti. todėl ki’
itsF
te užganėdinti.
Kaip pačių sųjungiečių, taip te. Link
kos keturių kunigų šv. Mišios ir švenčiama sidabro jubilieTel. Roosevelt 2515
buvo laikomos nuo 5 vai. ry- jai.
!geraširdžių prietelių laukia- prie geri
Ąrba 2516
to iki sumos. Aušrinę giedojo | Pavasary, geg. 5 d., p. VI. ma skaitingo atsilankymo,
2314 W. 23rd Plaee
Chicago, III.
vyrų choras. Angelų šv. Mi- Daukša, pirmas ir šiandie tas į Tai pat nepamirškime, kad
4AS
"■s,į
šias eelebravo kun. Mikaitis, pats, minėjo 25 metų vargo- ;tų pačių dienų įvyksta ir 3-jų
Simpatiškas —
diakonavo kun. Vitkus, sub ninkavimo jubiliejų, New Bi- dovanų serijų laimėjimas. Vi- North
Mandagus
—
diakonavo klierikas Skruode- smark viešbutyje. P-nas Dau-^fli, kurie tik turite nusipirkę ta, kad
Geresnis ir Piges
nis, ceremonijorium buvo
įvo Kl.
kl. Rsa
kša yra daugiau negu vargo-*
vargo-- jierijas,
^serijas, prašomi atsiianKyntjf
atsilankyti^ šv. Myk
aid
nis už kitų patar
moksl®
ninkas
jis
žymus
muzikas,
(
Vyk(lant
,
kokį
s„manym„, gruodžio
Černauskas; gražų pamokslų
)et
navimas.
pasakė misijonierius kun.
m. Pet turįs tyrę tenoro bals,. Sv.
koopmlvi,„o priežasči
ų p
rauskas.
Cecilijos choras yra vienas go Targiai ga|iwi įvvkdintL To. rodymai
Kalėdų vakare Aušros Var riaušių chorų. Garbė Town
h. sl(jungi(.t6!s „„gdamos nukelti i •l.li
tų svetainėje parapijos mokyk of Lakui, kad turi mergaičių ]igonin(-.s ta.n.ba.į už 500 dol. Taigi
PAGRABŲ VEDftJAl
la davė puikiausių “Kalėdų ir vaikinų gerais balsais, bet jaučia, kad vienos be visuo
.
Didysis Ofisas:
dienų tn^
4605-07 So. Hermitage Avė. Nakties” vaidinimų, tai mūsų didesnė garbė choro vedėjui menės paramos vargiai savo tainėje,
Tel. Varde 1741 lį 1742
mokytojų Seserų Kazimierie- p. Vi. Daukšai, kad moka su Rumanyl„ft }vykina. 0 talkos
lūs, kuri,
SKYRIUS
čių nuopelnas. Jos moka iš rasti tuos balsus, išlavinti ir yra gružus, lietuviškas įpro Milius.
4447 So. Fairfield Avenue
mažučių vaikelių sudaryti prie choro paaikyti.
SKYRIUS
tis. Tadgi, šiuo ir kviečiame
1410 So. 49 Ct. Cicero
gražius
vaizdus.
Kalėdų
nak
Tel. Cicero f794
Spalio 13 d. buvo švenčia talkon, visus atsilankyti į
tyje
pulkas
bernaičių
daboja
?RJ|
SKYRIUS
ma parapijos 25 metų jubilie smagų ,,bunco” žaidimų, ku
8201 Auburn Avenue
gyvulius, priežiūroj senio-pie- jus Černausko pavilione, ku riame smagiai laikų praleisite,
TeL Boulevard 3201
mens. Jie žaidžia ir klausosi rin suvažiavo arti 2,000 žmo-1 ir laimėsite gražių dovanų ir Marq^W
gražių apsakinėjimų ir galuti nių. Visa įvyko dideliausiu (kartu paremsite vieną svarbių
Kazimie inįj
nai, besišildydami prie sukul pasisekimu ir entuziazmu, ge- ■ reikalų.
jų S sk\gM
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS to laužo
sumiega. Netikėta
riausiame ūpo. Programa bu- To(Wj nra, VM . sęjl,ngie. sirtakiu
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa šviesa ir angelo apsireiškimas
vo nepamirštama ilgam lai
tarnauju
geriausia
Ta pati. vakare, 27 d
juos išbudina ir pakviečia Bet kui. Ir šiandie tebeskamba šv. !cių pramogų.
lr pigiau negu klt
m,, 7:3(l,imo |
todėl, kad priklau lėjun. Antrame vaizde
buvo Cecilijos choro, p. Daukšo ve
sau prie arabu tš
Panelės
KORESPONDENCIJA IR
parodyta kūtelėje didžiausia damo, dainos.
dirbvstės
OFJSA8
SKELBIMAI PRIEŠ
me angelų būryje tarp Mari
Visos rieeil
<68
West
18
St.
ŠIMTĄ METŲ
’ (Jalu gale, prieinama prie
Tel.
Canal
6174 jos ir Juozapo Kūdikėlis Jė
, silankyt me
BKTRIUS:
8288
paties
svarbiausio
asmens.
—
So. Halsted Street zus, paguldytas ėdžiose. Čia
jiie biis
Tel. Vlctory 4088 1
Jį garbino angelai ir pieme- Pr*° parapijos vado, visų pa Senas vokiečių laikraštis ba ateini930
neliai.
Irapijonų mylinio mūsų bran- į,,T)armstadter Zeitung” 1829 Taipgi /.bau
Phone Boulevard 4139
Be to, gražiai pasirodė di- Įsaus klebono kun. Aleksand- , m. gegužės 27 d. įdėjo tokių senus d;
dysis mokyklos choras ir nau os Skripkos 25 metų klebona- korespondencfji}. „Mano išti
įmo sidabro jubiliejinio ban- kimas vyras, vielininkas ii
jas mažyčių choras, iš dr
ATSU
Kieto, kuris įvyksta šį sekma skardos piaustytojas MikaloGRABORIUS
mos klasės buvo puikus n
M ūsų patarnavimai"
nologas ir gudrusis juokda dienį, gruod. 29 d., Congress lojus Jeremijas Wenk vakar
leuomet sąžiningas It
Šie lai atėjų
rio mokinio pašnekesys su Hotel, Gold room, Congress (vakare 8:30 vai. sutiko didisbrangus, nes nstnn
ne Išlaidu užlatkvrnrr
profesorium. Žodžiu tariant, St. Michigan avė.j ir į kurį žiausių savo gyvenimo neini-iroP°s’ 1 P1
k yrių
Kalėdėnis programas puikiai rengiasi važiuoti visi Sv. Kry- mę. Jis du mėnesiu taisė auk- į^l nueHi
Nauja, graži b.
pavyko. Visi skirstėsi su did žiaus j>arap. visi buvusieji pa- stos mūsų bažnyčios stogų ir, į (Clark i‘W
plyčia dykai.
žiausiu pasitenkinimu ir no rap. ir draugai, prieteliai iš taisydamas bokšto stogų, iš- siin)Li. Itas laikt
3307 Auburn Avenue
ru dažnai matyti mūsų mokyk kitų parap. Įsivaizduojama, laikė pusiausvyros, nes buvo
paskui
los artistus.
Rap. kad tame gražiame „aukso labai pasilenkęs ir del to nukambaryje,” mes visi būsime Į puolė nuo aukšto. Dar nebu- gelio, kia 4$
linksmi sulaukę tos dienos, į vo nukritęs žemėn, o jis jau vertised
GYVENAMA JUBILIE
ypatingai mūsų celebrantas -įbuvo atidavęs dvasių; vienok Adams J
Graborius ir Balzamuotojas
JAUS METAI
žilgalvis klebonas, kun. Alek. ant. gatvės bruko. Kas pažis- ko NUM
Mes sutel
ktam manda
ta mano vyrų, tas žinos kokia surašė ri'
Town of Lake. — ši kolo Skripko savųjų tarpe.
rų. draugišką
Tyla.
širdgėla
dabar Spaudžia mano
patarnavimų
nija yra rami, taiki. Draugijų
906 C
Pa temavi mat*
----------------širdį,
o
kas
žino
bažnyčios
au
907 <1 _
apsčiai ir visose veikiama,
visose
Chica
RUOŠIAMAS
BUNCO
kštumų,
žinos
ir
nelaimingo
gos dalyse l»
tad ir pramogų nestinga. Di
prlemiesčuose
PARTY JAU ČIA PAT
atsitikimo ankštumų; tas ži- į
desnieji parap. darbai įvykina
Grabai
pigiai
net už 325
------------ nos iv mano Vyro baimę, ku- Į
mi begalo sklandžiu būdu —
OFISAS
8288 South
visų vienybe. O čia šiais me Šį sekmadienį, gruodžio 29 rių jis turėjo krisdamas. Aš
Halsted Si
tais daug didelių darbų atlie d., 4 v. po pietų, Ausros Vartų dėkoju visiems tiems, kurie MODEI
Vlctory 408888
ta, nes gyvenama jubiliejaus parap. salėj įvyksta Chicagos suprato mano vyro kančias.”
metai.
4424 Bo. RockseeII Ha
Šv. Kryžiaus parap. susior
Vlrglnla 1800
ganizavo gmodžio mėnesyje,
1904 m, pasidarbavus diTelefonas Yards 11 SS

CHICAGOJ

S. D. LACHAWICZ

E

TIKRI BARGENAI VISIEMS
NESTOR JOHNSONS

Geriausi Iš visų "Ice Skeltai” visokių
šaižų del vyrų, merginų ir vaikų $5.98
37.50 varčios už ...........................

.

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų del parėdymo eg
laitės.

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

J. F. EUDEIKIS KOMP.

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

Baltom Kriaunom setas

J

924
933
941
943
945
948

Ramova

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

P.

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

B. Hadley Lie.
Koplyčia Dykai

3103

8.

Halrted

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Hardware Oo., dabar perėmė visų
bi«n{ | savo rankas lr duos visose šio
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimų.

A

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

A

Palnters
Decoratora
J. S. Ramanclonls, savininkas

8147 So. Halsted Street
Vlctory

7261

Norintieji žinoti, kiek kai
nuos jūsų namo ar loto Taxos
už 1928 metų kreipkitės pas

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus
Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

į
A. OLSZEWSKĮ
13241 S. Halsted St. 2nd Floor 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Į Čia gausite pilnų informacijų

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockvrell Street

Savininkas R. Andrellunas

LS

Užlaikau visokių
luksinių ir sida- ■
orinių daiktų, vė- I
liausios mados ra Tel. Boulevard 0214
dio, pianų rolių,
M. YUSZKA & CO.
rekordų
ir t. t.
raisau laikrodžius
PLUMBING & HEATING
Ir muzikos Instru
Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
mentus.
ju kuogeriausia
2650 West 63rd St. Chicago.
4604 SO PAULINA STREET
Telefonas HEMLOCK 8889

MORTGEČIAI-PASKOLOS

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP

fek
to

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pančiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
sulig užsakymų naujus sveterius lr
taisome senus. Vilnonios gijos del
nėrinių ir vilnonės materijos del
kelnių vyralns lr vaikams. Atsilankyklt lr Jsltlkrlnklt musų prekių gerume. Atdara kasdien Ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
tų.
Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

I
mas

re, 5
ir 6

imas
Lik už
te

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. SSrd St. Prie Normai Avė.
Tel. Vlctory 3486

j

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktna

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 3500,000.••
8304 80. KEDZIE AVENUB
Tet Lafayette 6733-0716

i

8887

MO West 18th Street
Canal

8161

balbAmuotojas
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka kop:yčla veltui.

J. S. RAMANCIONIS

T A X O S.

Kampas 46tn ir Paulina Sta
TU. Blvd. 85 08
Nulludimo valandoje
kreipkitės
prie manęs.
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyila del šermenų
dykai

CO.

Tel. Boulevard 1889

'V.

TeL

1650 West 46th Street

UNDERTAKING

Savininkas

Dalyvauja Janet Gayor
Mary Duncan, Chas. Morton
ir kiti žymūs artistai.
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios,
urys atsidaro 1:30 vai. po p.

I. J. Z O L P

BUTKUS

Wm. J. Kareiva

IPENKTADIEN. IR ŠEŠTAD.
Gruodžio 27 ir 28
“THE 4 DEVILS”

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDBJAS

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis šviežių klaušlslų, sviesto ir sūrių.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
3518 So. Halsted Str.
v Gražiausias Teatras Chicagoj

J

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Idanys J
Matrozeviviuis A
Soskevicius Zigmos
Lukas Adola
llaboras Eugene
VVilkas Kazimeras

4644 So. Paulina St.

A. PETKUS

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Tel. Lafayette 4689

4414 So. Rockwell Street

IB

STANLEY P. MAŽEIKA

$3.48

JOHN DERING

J. F. RADZIUS

A. MASALSKIS

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

EZERSKI

Joanos
jų Ži
lių.

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

IJETUVIfl ORABORIUS

JOHN OUSKA & CO.

Ofisas

St Chicago, III.

4603 8. Marslifield Aveuue

Tel. Victory 1118

Tel. Boulevard 9277

3601 West 26th Street

H

__

