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Sveiki, susirinkę delegatai į Lietuvių Labdaringosios 
' iSIRĮ Sąjungos VIII Seimą! Linkime jums, labdariai, ir ateity

i taip nuoširdžiai ir pasekmingai dirbti kilnų labdarybės 
! * *■
: ir tautos darbą, kaip dirbote praeityj'e.

JAU NUSTATYTAS KA
RALIAUS APSILANKY

MAS VATIKANE

KAREIVIO MODELIS , CHICAGOJE
Chicagą palietė staigus 

šaltis
Užpraeitą naktį ir vakar ry

te Chicagą palietė netikėtas 
šaltis — 8 laipsniai aukščiau 
O. Lapkričio pabaigoje ilgiaiv 
sius metus tokio šalčio nebūta. 
Šiai dienai nusakomas šiltes
nis oras.

ROMA, lapkr. 20. — Itali
jos karalius šventąjį Tėvą a- 
plankys gruodžio 5 d. Kara
liui draugaus tik karalienė ir 
užsienių ministeris Dino Gra
ndį.

Gruodžio 7 d. karalius ap
lankys Vatjkaną kartu su vi: 
sais karališkos šeimynos na
riais. •

ŽINIOS IŠ LIETUVOSKAI-KURIOMS RUSIJOS DALIMS
GRpSIA BADAS rį

Bolševikai Smaugia Ukrainus
Komunistų Riaušes Varšavoj; Keletas Nušautai 

Ir Sužeista

PRAPLĖTĖ VYTAUTO 
KOMITETĄ

Užukalių kaime įvyko vak^f- 
ruškos. Viens kavalierius, .I\£> 
zas RaceVičius, užpykęs išsi
traukė revolverį ir palekiu 
Marijonai Kairiūtei į bumą 
šūvį. Ta sužeista į dešinį ver
dą. Sužeistoji nugabenta i A- 
lytaus apskrities ligoninę.

Vyriausiojo Vytauto Didžio
jo Komiteto, kuriam iki šiol 
buvo 17 narių, išrinktų perei
gų metų visuomenės organiza
cijų susirinkime, buvo praplė
stas plenumo posėdis. J jį pri
skirti meno, ekonominių ir 
mokslo draugijų, nariai, iš vi
so 23 žmonės. Universitetas 
savo nuolatiniu atstovu pas
kyrė prorektorių kan. B. Čės-

Puolaml teisėjai

Cook apskrities komisionie- 
riai svarsto ateinantiems me
tams išlaidų sąmatą. Atran
dama, kad ižde būsią keli mi
lionai nepritekliaus, 

j Apskrities teisėjai paragin
ti sumažinti teismų tarnauto
jų skaičių. Bet anie atsisako. 

! Apskrities komisionieriai tad 
[peikia tuos teisėjus, kurie ne- 
i atsižvelgia į iždo padėti.

ATIDĖTAS PALAIMIN 
TAIS PRIPAŽINIMASRUSIJOS VALSTIEČIAI BE 

DUONOS, MAITINASI 
PELAIS

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
VARŠAVOJ VATIKANO MIESTAS, la 

pkr. 21. — , Apeigų Kongre- 
RŠAVA, lapkr. 23. —Igacijos susirinkime išspręsta, 
apgyventoj miesto daly)kad anglų kentėtojų palaimin- 
listai sukėlė demonstra- tais pripažinimo iškilmės nu- 
r riaušes. Policija 2 as- keliamos į lapkričio 26 d. Ne
nušovė, 4 sužeidė ir 57 besuspėta tuo reikalu peržiū- 

vo- rėti ir patikrinti visų doku-
ve gi, Galicijoj, rusinai. mentų.

R. Prezidentas savo a! 
Lietuvos banko valdyt 
prof. Jurgutį nuo lapkričb 
d. atleido iš eitųjų par 
paskyrė valstybės tarybų* 
riu. “I

RYGA, lapkr. 23. — Iš Ru- žydų 
sijos atvykęs čia vienas ame
rikoniškas inžinierius pasako
ja, kad vietomis sovietų val
džia nuo valstiečių atėmusi 
visus javų grūdus, ir valstie- i 
čiai palikti be duonos. Jie mai! 
tinasi bulvėmis arba vandeny 
išvirtais pelais. Vietomis ima 
rodytis jau ir badas.

Valstiečių būriai, palikę so
dybas, skaitlingais būriais da
uginasi j miestus darbo gau
ti ir duonos pelnyti. Bet mie

stuose ne geriau kaip sod
žiuose. Miestuose ir be vals
tiečių yra galybės bedarbių ir 
maisto trūksta.

ČrczviČaikos agentai iš Ma
skvos kasdien. valstiečių bū
rius išsiunčia atgal į sodžius.

DERYBOS DEL PILIE 
TYBĖS

NAUJAS JAPONIJOJ 
SKANDALAS

! Mrs. O’Brien ir Dorr
lodei i apkaltinta

i Koronerm teisinas apkalti-
Vfet toa-Ol’SiieaJr Dorr už 

entui pirmosi°s vyro nužudymą na- 
ktojų muose, 7328 So. Maplewood 

a L 1 ave.

TOKYO, lapkr. 23. — Ja- 
| ponijoj iškeltas naujas skan
dalas. 'Areštuota buvusis ge
ležinkelių viee-ministeris IV a-" 
katsuki kabinete, ankštesnių, 
jų parlamento . rfltnų narys 
Sango Satake, taipat Kummi, 
buvusis geležinkelio preziden
tas. Kaltinami papirkimuose, 

j Abudu išpažinę, kad kabinu 
to narius ir kai kuriuos pat- 
lemento narius papirkti pa
naudoję 750,000 dol.

VYSKUPŲ PASKYRIMAI 
MEKSIKOJ

į ROM Ar ----Titula-
Įrį Aucusa vyskupą brtiz y 
• Lopez, kurs valdė Chalapa vy
skupiją, Šventąsis Tėvas pa
skyrė Monterrey arkivyskupu.

Be to monsign. Jose de Je- 
sus Lopez paskirtas vyskupu 
Aguascalientes vyskupijai.

Lapkričio 12 d. Klaipėdoj 
įvyko pirmas posėdis mišrio
sios lietimų vokiečių komisi
jos ginčytiniems pilietybės 
klausimams spręsti, numaty
tos optaeijos sutarties su Vo
kietija VIII straipsniu. “R.”

UKRAINOJ ATNAUJINTOS 
BAISENYBĖS

Nutraukė kailinius
Automobiliu važiuojąs plė

šikas vėlai vakare susistabdė 
einančią Miss Florence Grant. 
Nutraukė nud jos branginti
nus kailinius ir
Miss Grant visa laimė, 
tas įvyko arti jos narni] 
vo didelis šaltis.

DARBAS SU KAPITALU 
...... BUS TAIKOJE

J BURNĄ PALEIDO 
KULKĄ

Iš Alytaus gauta žinia, kad 
lapkričio 3 d. Daugų valsčiujMIRĖ ĮŽYMUS KATALIKAS Nei viena pusė nekels 

reikalavimų nuvažiavo,

IVASHINGTON, lapkr. 22. 
— Prezidentas Hbover vakar' 
turėjo konferenciją su didžiai i 
siais šalies pramoninkais ir o- į 
rganizuoto darbo atstovais. Po 
konferencijos prezidentas pa
skelbė, kad darbas su kapita-; 
luu padarę paliaubas. Dailias 
pasižadėjęs kapitalui nestaty- 

ST. JOHNS’, N. IF., lapkr. ti jokių naujų reikalavimų, gi 
22. — Praeitą pirmadienį Bu- j kapitalas — nemažinti užmo- 
rin pusiausalį palietė baisi kesnių darbininkams.
nelaimė. Del žemės drebėjimo Didieji pramoninkai žadėjo 
jūroje Būrin pakrašty apie 40. u įvairiaufdus darbv8 ir 
pėdų aukštyn iškilęs vanduo fam fikg]ui panaudoti bilionus 
ūžtelėjo ant sausumų. Pauar- dolerh} pla(,iausią darb„ pr0. 
dino vieną miestel,. 36 žmo- geležinkeLai> pa_
nės žuvo, daug sužeista ir di- skiaus _ kitof, pramonės ga. 
deli nuostoliai atlikta. ko8> kai.kurie niiestai ir val.

stybės. Pati federalė valdžia 
PASILIUOSAVO KON- 'daUg milionų panaudosianti 

PRESAS j statybai.
IVASHINGTON, lapkr. 22.1 Tokiu būdu visoj šaly ger- 

— Šiandie pasiliuosavo Kotu- būvis bus užtikrintas, neatsi- 
gresas, kurs ilgus mėnesius žvelgiant į kilusios biržoje su- 
posėdžiaudamas nepravedė irutes.
muitų tarifos įstatymo. Spe 
cialis Kongreso posėdis atsi 
ėjo daugiau vieno miliono do 
lerių.

------------------- ! MENICO CITY, lapkr. 23.
KONSTANTINOPOLIS, — Meksikos prezidentas-elek- 

lapkr. 22. — Pranešta, Tur- tas Rubio nuo bankininko La- 
kijos parlamentui bus įduotas mont iš New Yorko gavo svei- 
sumanymas panaikinti šian- kinimų ir pakvietimą aplan- 
dieninę turklį šventę penkta- kyti Am. J. Valstybes pirm 
dieninis. užimsiant prezidento ofisą.

TARDIEU KABINETAS 
LAIMĖJO PASITIKĖJIMĄ

Cicero protestuoja
Cicero gyventojai protes

tuoja. Paaiški, kad įvykusiu 
pertaksavimu tenai nekilnoja
mų savasčių‘savininkams mo
kesčiai daugiau kaip padvigu
binti.

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Ministerio pirmininko Tardieu 
valdžia parlamente laimėjo 
dar vieną pasitikėjimą.

Kairieji atstovai pradėjo 
pulti valdžią, kad ji jau pasi
rengusi Vokietijai grąžinti 
Saar plotus, kur yra didelės 
anglių kasyklos.

Užsienių ministeris Briand 
tai griežtai užgimė ir valdžia 
laimėjo.

LYGIAI 9 VAL. VAK
CLEMENCEAU PAVOJIN 

GAI SERGA NEVVFOUNDLANDE ŽU 
VO 36 ŽMONĖS

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Buvęs Franci jos karo laiku 
ministeris pirmininkas Cleme- 
nceau antru kart pavojingai 
susirgo.

(293.6 metru arba 1020 kilocykles) 

---------- DUODAMA ----------

Didins orlaiviams stotį
Darbuojamasi artimiausiuo

ju laiku pradėti didinti orlai
viams miestinę stotį, Cicero 
ave. ir 63 gat. Nes stotis pa
sirodo permaža.

MIRTIS SOVIETŲ VALDI 
NINKAMS

LAIVO ĮGULOS MAIŠTAI
MASKVA, lapkr. 23. — Ma

skvos valdžia parėdė bausti 
mirtimi visus tuos savo valdi
ninkus, kurie iš užsienių kvie
čiami į Rusiją atsisako grvžti.

NEW YORKO PLĖŠIKAS 
LONDONELONDONAS, lapkr. 23. — 

Praneša, Tarpžemių jūroj bri
tų garlaivy Baron Elcho įgu
loj inkėlus maištus. Britanijos 
valdžia maištininkų malšinti 
tuojaus pasiuntė keturis karo 
laivus iš Maltos.

Peoples Furniture Co
KONCERTAI

Lapkričio 27 d,

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Neiv Yorko plėšikas, kažkoks 
J. Vau Dyn, mėgino čia pa
rodyti, kaip Amerikoj veikia
ma. Apsiginklavęs jis atliko 
užpuolimą ir pelnė apie l‘X) 
dolerių.

Greitai buvo suimtas. Teis
mo nubaustas 18-a i mėnesių 
sunkiųjų darbų ir 15-ai bizū
nų į. nugarą.

PRIPAŽINTI MIRUSIAIS

ROMA, lapkr. 22. — Su or
laiviu “Italia” žuvusius šiau
riniam žemgaly šešis vyrus, 
kurie dalyvavo gen. Nobile 
kelionėje, Italijos valdžia le
galiai pripažino mirusiais.

KONFERENCIJAI SIŲLO 
RŪMUS

LONDONAS, lapkr. 23. — 
Busimai karo laivynų reikale 
konferencijai vesti karalius 
siųlo Šv. Jokūbo rūmus.

KVIEČIA APLANKYTI 
J. VALSTYBES

VVASHINGTON, lapkr. 22. 
— Vienoj dešimtukinėj krau
tuvėj susprogo šildomojo pe
čiaus katilas. Žuvo 2 moterys 
1 vyras ir 2 kūdikiai.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Gali būt sniego ar 
lietaus; temperatūra kįla; va
kar ryte žeminusia temperatū
ra bnvo 8 1.

MADRIDAS, lapkr. 23. — 
Ispanijos pakraščiuos audra 
sulamdė du žuvininkų laivus. 
Žuvo 7 žuvininkai.

Solo, Duetų, Muzikos ir Choras
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ttaaų Jai nepntooma tol padaryti Ir nepriaiuntitoma 
ilfealul patto taukių.

U:M Iki 11 :M vai

mingai veikdama lietuvius stato šalę kitų Į 
kultūringų tautų, kelia mūsų vardų ir gar

ĮVAIRUS straipsniai
sma.

Skalbimų kainoa pi-lalunčlamoa paralkalarua 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iM

jr

vaL po piet
*
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“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

LABDARIŲ SEIMAS

s Rytoj įvyksta Lietuvių R. K. Labdarin
gosios Sąjungos aštuntasis seimas, prie kurio 
tos sųjungos vadovybė gana rūpestingai ruo
šėsi, kad jis būt pasisekęs ir kad labdarybei 
kuodąugiausia atneštų naudos.

Jei kuri iš mūsų organizacijų gali pasi
didžiuoti savo nuveiktais darbais, tai Labda- 
rihgoji Sąjunga yra viena iš jų. Ji dirbo 
daug ir nuoširdžiai, dėl to daug padarė. Jos 
vadai visą širdį į labdaringąjį darbą dėjo. Ir 
ne veltui.

Nors sąjunga sulyginamai nėra sena or
ganizacija, tačiau jinai ne tik tūkstančius 
varge esančių lietuvių sušelpė, bet ir gražią, 
moderniškų ir gana erdvę ligoninę pastatė. 
Tai buvo drąsus ir dideliu- žygis, kuris labai 
pasekmingai įvykintas. Jthivo pesimistų žmo
nių, kurie tam žygiui Aiorėjo sutrukdyti, ku

Kalhėti-gi apie tai, kad ligoninė jau tūk
stančiams ieškančių sveikatos, -padėjo, kad 
mūsų gydytojams duoda progos savo specia
lybėse kilti iki pačių aukštumų, netenka, nes 
tai yra labai aiškus dalykus.

Bet, reikia pasakyti, kad labdariai nepa-

SPEKULIACIJA BIRŽOJE.

Girdėjome, kad nesenai 
NewYorko biržoje daug žmo- 
nių nukentėjo, praradę pas
kutinius savo sutaupytus pi-

Geismas praturtėti tad ir yra 
silpniausioji žmogus dalis.

Tada jis kreipias j koki 
nors
įš spekuliacijų daro gyveni
mų. feie

nas" pasilieka neatmainomas.
Ir štai kada šėrų kaina dar 

duugiau imu smukti, tada me- 
kleris nuo žmogaus reikalauja

gas tolimesniam darbui. 
Sesutės! nemanykit, kad

Jūsų dedamos pastangos nueis 
perniek. Ne!... Mes tik laukiam

įnešti daugiau pinigų. Jei tos progos, kuomet
i meklerį (broker) kurie;ŽmogUS turi’ gali tu° budu gel:uors Alinai palodyti norų 
inAknli.u.im H,,™ an* PirnW savo įneštą‘ silyginti už tai. Tas fitij

galėsim
at- 

atlygis

nigus. Dideli turtai teko me- 
sitenka besidžiaugdami nuveiktais darbais.Įkleriains (brokeriams), kurie 
Jie eina toliau jr eina drąsiai. Mūsų malo- gyvena, ir kitiems,
nūs skaitytojai jau žino, kad Labdaringoji Taį ne pil.’ma žmooėnis> ku. 
Sųjunga yra nupirkusi 141 akerį žemės ne- rįe norį greitai> be sunkaus 
toli Chicagos, ant kurios savo laiku mano sta- darbo praturtėti, pamoka. Bet 
tyti našlaičiams ir seneliams prieglaudas. Tai jir ne ^„tinė.: Daugelis žmo
ir be galo didelis užsimojimas. Tačiau darbš-<nįų neatsižveigia į tas skau-
tieji mūsų labdariai ir tų didelių darbų ne 
bijo, kurie yra surišti su nupirkto ukio išmo
kėjimu ir prieglaudų statymu.

Iš nuveiktų Labdaringosios Sųjungos 
darbų, iš jos naujų užsimojimų matome, kaip 
naudingą darbų ji dirba ir kaip reikalinga ji 
mūsų visuomenei.

Tat, šiandien visi geros valios lietuviai, 
įvertindami labdarių nudirbtus ir dirbamus

džias pamokas. Kai plaštakė
lės nuolat prie liepsnos nak- 
čia veržias. Nusvela sparne
lius ir viskas baigta.

Štai kadir žmonės nuolat 
įspėjami nevartoti jokios ' 
“munšainės”. Tai tikriausi 
nuodai. Daug žmonių dėl tų 
nuodų vartojimą nusidangino 

kapus. Dnugęt© sveikųjųdarbus, linki jiems pasisekimo ir sveikina 
Labdaringosios Sąjungos kuopų ir draugijų tas nenubaido 
atstovus, susirinkusius į aštuntąjį Seimą.

keliauja į kapus. Nekladso į-
DAR VIENA BAŽNYČIA IR MOKYKLA.

žmonėms patarnauja. Jie pa
siuto pirkti visą eile šėrų — 
tokių ir kitokių, kurie norma
liais laikais daug žudanti. Žmo 
gus perka. Ir čia prasideda 
jam laimė ar nelaimė, 

fetai pavyzdis:
Žmogus nujaučia, kad skel

biami pardavimui šėrai, kurių 
kiekvienam kaina 100 dolerių, 
ateity gali duoti gražaus pel
no, kada jie ims eiti bran- 
gyn. Jis kreipias pas mekle- 
jrį ir užveda taip vadinamą 
“margin account”, ty. ant 
šalies užrašyta suma, kurios 
dalis turi tekti mekleriui, jei
žmogus laimėtų. Žmogus įne-rianis

Maukia jieI !
nuodus ir kiti paskui kitas

- rie su dideliu įsitikinimu sakė, kad labda- kiamos dienos sulaukė.
rialus jis nepasiseks. Tie pesimistai ne tik žo
džiu, bet ir ūafbu ėmėsi trukdyti ligoninės 
statymo reikalą. Bet šiandien ir iš tų žmo- 

rfa ir tokių, kuriems labdarių ligoninė
'šauniai turėjo progos patarnauti, kuomet juos 
liga suspauda. Ligoninė* vadovybė nekreipia 
dęmėsjo į tai, kas praeity buvo ligoninės sta
tyčio priešu, o kas prieteliu.

» Negalima užginčyti to fakto, kad labda
rių pastatytoji Šv. Kryžiaus ligoninė, tai yra 
gražiausiu lietuvybės paminklu Amerikoje, 
kuriuo visi privalome didžiuoti. Toji šauni į-

U gyVKJRį-J w 1
nuolankiai) um^ Jei ž,nogUs PiniSll ne-1mūsų supratimu — darbas Tė

4-Azln oolkn __ • 'M-_  m-___ ? _beturi, tada melderis, gelbė- jVynei. Mūsų Tėvynei. Mūsų 
dainas save, 'puolamus kainoje Tėvynė tiek jauna ir daug, 
Šerus parduoda. Tokiam atsi- daug reikalauua darbininkų.
tikime žmogus praranda pus
trečio tūkstančio. Podraug 
dažnai turi nuostolių ir pats 
mekleris.

Taip tai žmonės nebetenka 
pinigų biržoje.

Žmogui toli butų mažesnis 
pavojus, jei jis pirktų šėrų už 
tiek, kiek įneša pinigų. To
kiam atsitikime jam šis-tas 
galėtų likti, kada biržoje kįla 
^asiauba. Bet ne visuomet ir 
mekleriai sutinka su tokiu 
žmogaus nusistatymu. Mekte- 

reikalingas “margi-

ša pustrečio tūkstančio dole
rių. Dabar jis gali pirkti 50 
nurodytų šėrų ir turėti 50 
nuošimčių ant “margino” ar
ba 100 šėrų su 75 nuošimčiais 
ant “margino”.

sutinka dau
giau rizikuoti, jei mekleris 
jam leidžia. Ir štai šimtas šė
rų po 100 dolerių kainuoja 
10,000 dolerių. Kadangi žmo
gus įųioka sumą — ‘pusąštun- 
to tūkstančio dolerių — jis 
gauna iš bankų per meklerį.

nas
D. C.

Taigi mes, jaunoji karta, su
kaupę jėgas ir energiją stosi
me į Tautos darbininkų eiles, 
« turime viltį, totui tai bus 
Jums geriausias atlygis ir 
podraug nuoširdžiausias dė
kingumas.

Labdarybės draugijos .Auš
ros Vartų bendr. auklėtinių 
vardu

M. Dulskaitė,
buv. p-nios Vileišienės auklėt.

spėjimų.
Taip yra ir tomis spekulia

vo1, plačiai buvo rašyta apie i&kil-cJjomi« biržoje.Daugelis žmo- 
mes, kurios bus r)toj Rockford, UI. J. K. nori lengvu budu pratur- Leiskim, jis 
vyskupas Hoban, mums visiems labai gerai 7okja jau žmogaus pri- ««•« ririlninfi. 
pažįstamas, šventins naują lietuvių bažnyčią gimtis- Kai-kam tas ir pavyk- 
ir mokyklą, kuri užbaigta statyti. Tai nauja tik la)jaį retftg ajtsitiki- 
lietuvių katalikybės ir tautybės tvirtovė. maH. Didžįunia visuomet pra- 

Kiek žinoma, Bockfordo lietuviai katali- jogįa jr nukenčia?
kai senai laukė tos dienos, kada galės pasi- jei ž,nM)f,3 neBpe.
statyti sau nauW bažnyčią ir mokyki,. Bet mekleriaij kurie žm0
tas jų noras vis pasilikdavo nerealizuotas.
Nuvykus ten darbščiam klebonui, gerb. kun.
V. Kulikauskui, M. I. C., ir pradėjus dideliu 
uolumu parapijai darbuotis, katalikai tos lau-

i J .U “ ■ 'to1/iomnc znnnnc c-n I unIzz* ' .TT

Besidalindami Bockfordięčių džiaugsmu, 
sveikiname juos ir jų kleboną, linkėdami jr 
ateity vieningai darbuotis Dievo garbei ir 
tautos gerovei.

4‘M. L.” rašo, kad prieš kelias dienas į 
Suomiją atbėgo iš Solovkų salos, kur bolše
vikai laiko ištremtus kalinius, 14 ištrukusių 
iš ten kalinių ir papasakojo pasibaisėtinų 
dalykų. Negana to, kad bolševikų budeliai 
ten laiko visiškai nekaltus žmones, kad juos 
badu marina, pūdo urvuose. Bet šių metų

ŠV. KAZIMIERO AK ADE- 
MIKĖMS.

V •'—* - — * *
Dabar, kada nupirktiems 

badu is-rgėrams kaina, sakysime, pakį- 
la nuo 100 ligi 110 dolerių, 

Kaip atliekama spekuliuci-i^ntogaus įnešta ‘suma -į- 2,500 
jos biržoje? • ’ floL, pakįla ligi 3,500 .dol., bet

Žmogus turi keletą tuks-.. “marginas” pasilieka tas pat 
tančių dolerių. Iš skelbimų ar 7,500 dolerių.
per kitus jis patiria, kad su Antraip vertus, jei Šerams 
tais tūkstančiais jam galima kaina nupuola nuo 100 dolerių

nėms tarpininkauja, tikrai ne
turėtų ką veikti— badu iš-*

•j O . ’ 1 - -mirtų.
4

greitai įgyti didelius turtus 
— šimtus tūkstančių dolerių,

ligi '90 dolerių, tada žmogus 
iš įneštų pinigų vieną tuks-

Užmarių- sesutės!
MeS toli, toli atskirtos se

sers, kurių širdys ir mintys 
yra pinte supintos su Jūsų 
troškimais, siekiais ir idealais, 
norime nors šiuo laiškeliu pa 
reikšti padėkos žodį Jums už 
materialę paspirtį mums kri
tiškoje valandoje, Lurią teikia 
mums Labdarybės draugija 
gavusi per atstovę p-uių Vi
leišienę.
> Kaip bitutės nešu medų į 
vieną avilį, taip lygiai ir Jūs 
centą prie cento dedamos siun 
čiate i tą avilį — Vilnių. Ne 
viena mūsų moksleivių negalė 
tų šiandien semti mokslo ži
nių, jei ne Jūsų pagalbos ran
ka. Dėka Jums mes galim

Apie save nesakyk nei ge
ro, nei blogo. Jei imsi girtis 
— žmonės tau netikės: jei 
save peiksi — jie manys tave 
esant blogesniu negu sukaisi. 
Tai geriausia nieko apie sa
ve nesakyti. '

L. Tolstojus.

Man nebaisus 
keiksmas.

prakeiktųjų

Kai kūrėjas kuria protu — 
kūrinys esti kilnus, bet šal
tas, kai siela — gyvas, bet ne
sąmoningas, o kai protu ir sie
la — sukuria tai, ką mes va
diname gyvybe...

R. Striupas.

Kas dnletos nelaimes ištik
tas neišeina iš proto, tam nė
ra iš ko išeiti.

Lesingas.

pradžioje (vasario mėn) jie neapsakomu bū
du, 150 nelaimipgų kalinių nutarė žvėriškiau
siu būdu nužudyti; nukirto jiems rankas, su
metė į griovį ir laukė kol jie baisiausiose kan

» . A •■er

Talkos teisme.
Teisėjas (į kaltinamąjį): 

Na, <laba± viskas paaiškėjo, 
kad tamsta tą šunybę padarei. 
Ar negrąužia sąžinė?

Kaltinamasis (kasydamasis 
pakaušį): Griaužia, bet tai

čiose numirs. Paskum nekaltas aukas pusgy
vius užkasė žemėn. Plaukai šiaušiasi skai
tant šias baisenybes.

Tai matote, kas dedasi bolševikų “rojuje”. Itur būt nesąžinė

‘ ’ •• , z

Kviečiame | Labdaringos Sąjungos Seimą
, : * V' > *

Sekmadienyje Lapkričio-Nov. 24 d.
Šv. P. M. Gimimo Parapijos Salėje, 6820 S. Washtenaw Avė., Chicago, III.

PROGRAMA:

1. Draugijų ir kuopų delegatai renkasi į salę nuo 10 vai. ryto.
2. Iš salės visi kartu eina į bažnyčią.
3. Suma prasideda lygiai 10:30 vai.
4. Seimo posėdžiai prasideda 2 vai.

SEIMP DIENOTVARKE:1 ’ e ,
1. Seimo atidarymas ir Malda.
2. Labdarių pirmininko kalba. 

Prezįdijurao ir Komisijų rinkimas.4. Sveikinimai.
5. Raportai.
6. Programinė kalba.
7. Rezoliucijų skaitymas.
8. Nauji sumanymai.
9. Seimo uždarymas.

Po Sumos, 1 vai. Labdaringos Sąjungos statytoje 
Šv. Kryžiaus Ligoninėje, bendri pietūs ir aukų rinkėjų 
ligonines konteste pagerbimas.

Kaip žinoma, labdariai yra nupirkę ūkį. Šiame Sei-

me bus keliamas prieglaudų statymo klausimas. Dėlto 
Labdaringosios Sąjungos Centro Valdyba kviečia vi
suomenę skaitlingai šiame seime dalyvauti ir eiti į tal- 
kų ir šiame dideliame darbe, kurį neužilgo reiks vykinti.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CSCERB. IlL
Radio Stotis CAP.

X Mūsų CAP ir SAZ radio 
stotys, ir visi Ciceros ■žmonės, 
sveikina dienraštį “Draugų” 
ir Peoples Furniture Co. už 
gražių ir turiningų programų 

teikimų per KYW. Cicerie
čiai labai džiaugiasi ir pilnai
patenkinti programomis.

metinį balių. Dabar Padėkos 
Dienoj rengja šeini iniškų va
karienę. Visi ūkininkai žadėjo 
atsivežti po didelę “beskę” 
keptų kalakutų, ančių, vištų 
ir kitokių skanių valgių. Va
karo vedėjais išsinkta pora 
gabių vyrų: F. Milvertas ir 
J. Karbauskas. Tikimės, jog 
jie surengs ir gražių progra
mų. Atsilankę svečiai, norėda
mi dalyvauti bankiete, turės 
įmokėti 50e. Po bankieto bus

Įšokti prie geros muzikos ir Į 
i laimėti gardžių saldainių.

(lirdėjau, kad komisija 
kiek galėdama darbuojas, kad 
tas vakaras pavyktų ir visi 
atsilankę būtu patenkinti. Aš 
manau, kad tas viskas išeis 
“all riglit”.

Žinovas.

IN VESTORIAI

X Apie artisto R. Juškos
(luotųjį koncertų ciceriečiai h”įokiai Svetimtaučiai nebus 
dabur da kalba. “Dar tokio 
turiningo dainininko, su taip

priimami. I<*. Daunoras žadė
jo duot bačkų sodes. Taigi vi
si Į bankietų.

Viens iš Draugų.

CHICAGOJE
DIDŽIAUSIAS PASILINKS

MINIMAS.

Kur? Nu-gi Lietuvių Au-

Metinis susirinkimas su už
kandžiais Greuter Pullman’oz
Lietuvių Geresnės Valdžiom 
Kliubo įvyks antradienyj, lap 
kričio 26 d., 1929 m., 7:30 vai. 
vakare, Strumilos svetainėje. 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti. Bus renkama nauja kliubo 
valdyba.

Adv. J. P. Waitches,
pirm.

I NAUJAS!
I o/tfaje&tic
I RADIO - PHONOGRAPH

oi
gražiu, įspūdingu balsu nie
kad negirdėjom”. Darbe R.
Juškai už tokį koncertų! Gar
bė mums, lietuviams, kad tu
rime tokį artistų — daininin
kų!

X Kų Ciceros žmones mano 
apie Olstrvčio gazietos “kon
certus”, o ypač paskutinį?
Sako, tušti, neužinteresuojan- 
ti, ypač paskutinis buvęs tik
ras vanaginis jovalas. Iš vi-. ditorium bus nedėlioj, lapkri - 
sų “didžiojo kompozitoriaus” ('*° T, 7 vai. vak. 
dainų, galima spręsti, kiek y- Kas jį rengia? Viena lietu- 
ra dorovės ir rimto meno to vių moterų draugija Šv. Pet- 
žinogelio” viduje. Gėda! ronėles.

X Šio sekmadienio vakare, Dalykas yra aiškus, kad ta- 
lapkričio 24 d., šv. Antano nip baliuje bus progos dide- 
parap. svetainėj bus parapijos mažiems ir seniems
metinis bankietas vakario- linksmai praleisti laikų, pa-
nė. Parapijos šeimininkės vi- ...... .......—"
su smarkumu ruošiasi, kad
svečius puikiausia pavaišinus.

X Radio CAP stotis suži
nojo, kad parapijos vakarie
nės programoje dalyvaus p-lės 
Ona Skiri utė, AL., Kaitytė ir 
garsį; smuikininkė Urbiutė iš(
Bridgeporto. Sako, Ona Ski- 
rintė vakarienėje suteiks “su
pta ižų”.

X Šiandie Ciceroje ant kam 
po 49 Court ir W. 15 gatvės 
ištiko baisi “tragedija”: taip 
garsaus klyksmo, žuvo 175 gy
vybės, kurioms “tikrų galų” 
padarys nedėlios vakare pa
rapijos svetainėj.

X Mūsų parapijos Bul va
iskiai žada visi — “in corpo-, 
re” parapijos vakarienėje J 
dalyvauti. Garbe jiems!

X Visi žino, kad Ciceroje 
mažiausia žmonių miršta. To
dėl, kurie norite ilgai šiame 
pasauly gyventi, “welcome” 
į Cicero.

Bridgeport. — Dr-stė šv. 
Kazimiero Karalaičio turės 
susirinkimų lapkričio 24 d., 
12 vai. dienų Lietuvių Audi- ( 
tori joj, 3133 So. Halsted St. j 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti.

Vaidyba.

Ueniališkumas — tai nepa
prasta ištvermingumo dova
na.

Buffon.

b
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ROSELAND, ILL
Vakaras.

Sekmadienio (Nov.) 24 d., 
7 vai. ■vakaro įvyksta “Roži- 
,niai” špkiai Strumilo svetai
nėj. Rengia Kalvarijos stacijų 
draugija ir kviečia visus atsi
lankyti.

Rap.

, CUSTER, MICH.
Žis-tas iš lietuvių, ūkininkų 

gyvenimo.
Šįmet .vasara buvo graži, 

linukuos viskas pusėtinai uže 
augo. Kainos šįmet neblogiau
sios ir ūkininkai nesiskundžia.

Šioje kolonijoj yra apie pu
sę tuzino įvairių draugijų, iš 
kurių geriausia gyvuoja Šv. 
Antano dr-ja. Turi savo išmo
kėtų svetainę ir apie $1,000 
pinigų. Praeitų vasarų turėta 
apie šešetas piknikų iš kurių 
gauta gražaus pelno.

Spalio 12 d. buvo surengus

ŠVENTES JAU ARTINASI
Ue abejonės, jus siųsite pinigus savo gliniųęųąą, ar drau
gams Lietuvoje Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra 
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musu kainos 
yra žemiausios.

MES SKAITOME TIK $10.30 Vi 100 LITŲ

Mes Parduodame 1-aivakortes j lr iš Lietuvos.

$107.00 j Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos
$181 00 'Round Trip' (ten ir atgal) laivakortė

VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DYKAI

----- Jūsų Bankas ——

DEPOSITORS STATE BANK
4701 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Pasilinksminimo Vakaras

ŠOKIAI
---------Rengia-----------

Dr-stė Ražancavos Mergaičių ir Moterų
Paminėjimui 15-kos Metu Sukaktuvių

Bus labai įdomu kiekvienam pamatyti, nes muzika 
bus tokia, kokios toj svetainėj dar nieks negirdėjo 
ir nematė. Galės visi linksmai laiką praleisti ir bus 
priėmimas į dr-ją jaunų mergaičių ir moterų veltui. 
Daug bus įvairumų šiame vakare, kad visko nega
lima aprašyti. Kviečiame visus atsilankyti

Sekmad., Lapkr. - Nei. 24 d. 1929
Į SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĘ 

32nd Place ir Auburn Avė.
PRADŽIA 7:00 VAL VAKARE, 
įžanga labai žema tiktai 50c.

Kviečia KOMITETAS.
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Model 91

$11600
(jjess tubes)

Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą. amžių lr saugumą, Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; Instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu AitstrarTjosIkicewood. Ran- 
kęnukės gi užbaigtos tikru si
dabru.

PASKIAUSIS ir DIDŽIAUSIS 
PASISEKIMAS

Naujasai Majestic Radio su elektrišku 
pick-up ir automatišku stabdytoju, 
phonografas. Pilnai užbaigtas su tū
bais parsiduoda už sensacingai žema 
kaina

•1

Patogus lengvą išmokėjimų j». Budriko Finansavimo pienas 
dunda galimybės lengvai jį įsigyti.

Model 92

$146 00
(less tubes)

Pagerintas Majestic Super-Dy
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą ajnžiij ir saugumą. Anks
tyvo- -angliško dezaino. Ameri
kos riešuto . kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im
portuotu Australijos I-acewood. 
Rankenukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais į
NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasižimėk 

šiuos punktus:
1) l’mi selekcija radio arba phonografo. per vieną tik vielą,

patogią sujungta vena juostele. •
2) Tvirtas Moderniškas Itadlo su penkiomis stadijomis, dėl 

ilgų bangų ir parinkimų.
3) Pagerintas Elektriškas Phonografiškas pick-up, duoda di

džiausią teisinguF.ią reprodukcijos.
4) Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio

arba phonografo reprodukcijos.
5) Naujas Super-Dynamic kalbėtuvas, dėl nepalyginamai 

skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

Nepaprastai lengvas operavlmąs — vienas volume kont
roliuoja abudu, kaip radio taip Ir phonografą. 
Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios m^dos. 

8) Oversize spėkos paiygytojas su automatiška voltage kont- 
rolia, dėl nuolatinės, nesustabdomus eisenas.

Turtingai Išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su escutcheon plate lr kontroilujančiom rankenu- 
ltėm, užbaigtom tikru sidabru.

C)

7)

9)

PASKUI SULYGINK KAINĄ su bile kokia kita radio - phonografu kombinacija ka
da nors pasiūlyta kokios nors kitokios kompanijos — ir dar sykj persitikrinsi jog Ma

jestic vadovyste - yra tikra ir vienintelė vadovystė.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
Telephone Boulevard 4705

Radio

■

Jos. F. Biidrik. Inc. i
Š 3417-21 S. Halsted St. Į.■■■■■■■■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Ilf ■■■■■■■■■<■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■
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RADIO žžž X Jau gaminami planai, ir 
bus (taisytas labai gražus Pa
nelės Švenčiausios kurdas šv. 
Kryžiaus bažnyčioje.

X Sunkiai serga senukas 
1). Valkauskas, 1836 W. 46 
Street.

nebuvo. Ir po šio paukščių 
i bazaro. daugiau bazarų šįmet 
nebebus.

Tat, kas gyvas, visi į baza
rų laimės bandyti.

Rengėjai.

PASTABA: Kurios draugi
jos rengia vakarų 21 d. lap
kričio, parapijos svetainėj, 
kliūčių neturės Paukščių ba
zaras bus nuo 3 iki 5:30 vai. 
po pietų. O vakare bus drau
gijos vakaras. Tėmykite ge
rai, klaidų nebus, o sėkmės 
bus kuogeriausios.

Reng.

Town of Lake. — Sunkiai 
serga Pranciškus Račius, 4613 
No. WeHs St.

X Lapkr. 15 d. Sv. Kry
žiuos parap. mokyklos vaikai 
šventė ir dovanėlėmis sveiki
no PerdStinę, seselę Gertrūdą, 
jos vardinėse. To paminėjimui 
Įrengė ir atidarė mokyklos 
knygynų, 2-me kambaryje, 
kurįs neužimtas klasėmis. Se
selė Gertrūda tuomi labai 
džiaugiasi.

X Mergaitės Sodalietės jei 
| kų rengia, surengia gražiai 
ir gerai. Šiandie jos rengia 
pasilinksminimų J. J. Eižerskio 
salėje, 8 vai. vakare.

X Jau atvežė 8 dideles dė
žes rąžančių, kryželių, stovy- 
lėlių, paveikslų, knygelių ir 
kitokių dalykėlių, kurie bus 
pardavinėjami laike misijų pa 
rap. salėje.

X Misijos prasidės šį sek- 
madinęj, lapkr. 24 d., per su-

PAUKŠ6IŲ BAZARAS. , Iš anksto jau užsakyti pas 
------------ Į fariuerius. Tat, šįmet bus toks

North Side. — Jau visi kai- paukščių bazaras, kokio pas 
i apie kokį tai kermošių. Jnus nėra buvę per 25 metus, 
lausiu vieno, kito, kų jus Nepraleiskit progos, nes kas 
Ubate? Sako, ar nežinai, savo laimės nebando, tai ir ne 
ui pas mus įvyks paukščių žino, kaip laimingas yra. 
izaras lapkričio 23, 24, 26. Dabar proga! Visi savo lai- 
r. Šeštadieny prasidės 3:30 nię išbandykit ir Padėkos die- 
) pietų, ir vakare 7 valandų, nai paukščių turėsit. Laimės 
nedėlioj 3 vai. po pietų ligi bus bandomos parapijos sve- 
:30. Laimės valandos bus 26 tainėje.

27 dienomis 7 valandų va- fjazarų rengia klebonas ir
Ue- parapijos komitetas. Parapi-
Paukščiai bus pirmos rųšies. jonys žino, kad šįmet bazaro

X Nori, kad niekas nežino
tų, jog šiandie šv. Kryžiaus 
bažnyčioje p. R. ir ])onia V. 
priims Moterystės Sakramen-

Town of Lake. — Draugi- 
ja Sal. Širdies Viešp. Jėzaus 
mot. ir merg. laikys mėnesinį 
susirinkimų lapkr. 24 d., 2 
vai. po piet, Šv. Kryžiaus pa
rapijos paprastoj svet. Narės 
prašomos ateiti ir pasitart, kų 
darysime su draugija: ar il
giau laikysime, ar likviduosi
me. Taigi, susirinkimas bus 
labai svarbus. Kam gaila gra
žios draugijos, prašomi skait
lingai susirinkti. Lauksime vi

PLATINKITE “DRAUGĄ1 F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė 
liausius lietuviškus rekordus

Vita* tanai y Columbia Zį£

Valdyba,

Gerbiamieji

Nepamirškite užstatyti savo Radio ši Sek
madienį po piety kaip 4:30 iki 5:00 valandai vakaro, 
per WHFC 228.9 metrų, 1310 K. C.

Ten išgirsite geriausius lietuviu artistus dainuojant. 

PROGRAMĄ DUODA

BABRAVIČIUSVANAGAITIS

MAHANOJAUS LlFTUVHKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Singing- by A. šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader

10” 75c.
•16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Panitelia 
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas

1613SF Kaeiuskas (Ą. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
, Su Orkestros akompan.

16139F Oi. Skauda. Skaudą
Aš ŽUgclj Rainos**** ''A'"’

KELETAS PAŽYMĖTŲJŲ REKORDU PAIMTŲ IS 
MUSŲ PILNO KATALOGO 

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

Šitas RCA Radiola, 
ip matote paveiksle

-h' II esame autorizuoti dy-
|I leriai Fada, Sparton, Atvva-

ĮI||Sh|S|| | ter Kent,, Steinite, Philco, 
y ,Howard, Zenith Ir kitų radio 

kompanijų.
g v T n Duodame lengvus išmo-
69 b. s ¥ kčjimus ir nerokuojame nuo-

V JĮ ši m či u. Tūbos garantuotos 
JT čieliems metams ir taip-gi

R patarnavimas metams dykai. 
Kas atsineš šį pagarsinimų, tas gaus $5.00 nuolaidos.

1G136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

MAH.ANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIEKIV ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona U,rbas, Fr. Yotko, Leader 

12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 

Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 
61004F Lietuviška Veseilia. Trečia Dalis 

Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis 
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS

10” 75c.
16129F Dariau Lyseles, .Valcas 

Jonelio -— Polka .
MAUANOJAUS LIETI VISKĄ MAINERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader 
Šokikų Polka 
Naujų Metų Polka 
Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas 
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
C1002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 

16096F Trys Sesutės 
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdj Tau Skausmas (J. Naujalis) 

BROOKLYNO LIETUVIU ORKESTRĄ 
16133F Žideli-Judell. Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Ramonas 

• Su Orkestros akompan.
1C132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M,

6 Jus Kriaučlai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mudos

Pas Draugų Julių
160S5F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas 
Mergutf Prigavo 
Eina Pati i Karčiamą 
Karvutė 
Doleris
Sharkey Daina *
Munšainukas

16073F Reikia Tept. Dalis I '
Reikia Tept, Dalis II 

16030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ

1C113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Muzurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

RADIO ir MUZIKOS KRAUTUVE

3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

1C136F

16112F
LIETUVIŲ RADIO KRAUTUVE 

3856 Archer Avė. Chicago, I

Dovanos KalėdomsKiuonii turime Tamstoms pareikšti, užkv’esdami atsilankyti į U.Nl- 
VER8AL STATE BANKĄ dėl atidarymo Taupymo Sąskaitos ir 
pradėjimo mokėti CHRISTMAS CLUB, kurį galima pradėti mokėti 
nuo- kelių centų ir aukščiau, kas savaitė arba mėnesį, o gale metų 
yra labai parankus dalykas vyrams ir moterims gauti čeki ant su
taupytos sumos, negu kad pinigai butų buvę praleisti ant niekniekių. 
Pinigai yra išmokami gale metų prieš Šventes, kad galėtumėt pasi
linksminti su Kalelių Dovanomis.

CHRISTMAS CLUB yra labiausiai tinkamas dėl vaikučių, kūrins 
privalote pratinti prie taupymo iš jaunų dieni], nes Amerikos šalis 
yra turtinga ir progresyvi, nes visi dalykai stovi nustatyti ant 
tikro ekonomiško išrokavitno, t. y. ne tie pralobsta, kurie daug už
dirba, bet tie kurie moka taupyti savo uždirbtų turtų.

Todėl kviečiame atsilankyti į savo tautos įstaigų.

Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jūsų gimi
nes Lietuvoje prieš Kalėdas siųskit per mūsų įstaigų.

Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.

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 Lietuvų 
ir iž Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir 
kitokius biznius

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės vpatiškai ar laišku

žemaitė)

1CO78F

16071F

16072F

REGISTRUOTAS NOTORAS

3327 So. Halsted St, o, Illinois
3417-21 So. Halsted St,

Telefonas Yards 4669
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KALĖDINIS POKILIS

- 5

MILŽINIŠKAS PASISEKIMAS

DYKAI!
Trisdešimt pu ir 

tiaudingii dovanu, dabar 
išstatytu parodai Mid
land National Bank ot 
Cbicago namo, bos iš
dalintos DYKAI gruod
žio 20,1929. laimin
giems laimėtojams. Tū
kstančiai jan gavo savo 
tikintus.

AR IR JįlS? '
Vienas tikietas su kiek
vienu depozitu gali duo
ti joms viena šio dova
nu DYKAI.

MIDLAND
■ - »:--3 .
YULETIDE

=W^s588sČ >.4- <♦>---

"Jaunieji Entuziastai“ Midland Kalėdiniam Pokily

DYKAI!
Dešimt ar daugiau spe
cialiu Skietu, reiškian
čiu desimti nauju su
skaito, atidarytu so vi
dutiniai $5 ar daugiau 
depozitu,-duos galimy
bes ganti trisdešimt 
premijiniu dovanu. Tai 
neskaitant didžiųjų do
mi, kurios bns išdalin
tos pdžio 20,1929. 
Prisidėkit prie musu po- 
kilin atidarydamas tau- 
pimo saskaita. Jusu ti
kietas galbūt bus lai
mingasis. PRISIDĖKIT 
DABAR, /r ■ '

i'- *♦:

» am,

Į» $$$

&

*

The Midland National Bank of Chicago
Archer Avenue, Prie Sacramento

* . . '

Trisdešimt Gražių Daiktų Dykai!
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• CHICAGOJE
IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ Vartų parapijų atsilankyti

ryt dienų per visas šv. Miš-

DARBUOTĖS.

Lapkričio 17 d. įvyko susi
rikimas Akademijos Rėmėjų 

ntro,'šv. Kazimiero Vienuo
lyne. Po atkalbėtos maldos ir 
perskaityto protokolo, sekė 
atstovių registravimas ir sky
rių raportai.

Visi skyriai labai susido
mėję bazaro pasisekimu. Dir
ba, kiek galėdami. Skyriai iš 
savo pusės puikiai veikia. De
da daug energijos, triūso. Rft 
pinasi, kad geriau pasirodyti, 
geresnių daiktų pristatyti ba- 
zaran. Dabar tik tenka lauk
ti iš plačiosios visuomenės 
gausios paramos. Tikimasi, 
kad visuomenė atjaus ir pa
rems tų kilnų sumanymų.

Turime savo tarpe daug 
brangių asmenų, kuriuos mes 
noriai remiame. Turime dai
nininkų, artistų, ir t. t. Ar 
rasime brangesnį artistų, už 
tų, kuris piešia į jaunose sie
lose Kristaus atvaizdų?

Tomis artistėmis yra mūsų. 
brangios sesutės mokytojos. 
Be jų pasiaukojimo ir pasi
šventimo neturėtumėm to, kų 
mes šiandien turime. Užtat, 
mūsų priedermė labiausiai rem 
ti sesutes. Alės savo gausiu 
atsilankymu l>azaran padary
sime tų naudų, kad sumažin
sime Vienuolyno skolų.

Posėdin atsilankė ir p. M. 
Janušauskienė, dainininkė. 
Jinai pareiškė džiaugsmo, kad 
gali būti rėmėja, jr dalyvauti 
susirinkimuose. Atsilankė jau
nutė if darbšti visuomenės vei 
kėja p-lė Zofija Jurgaitė. Ji
nai ir-gi pasižadėjo nuolat 
lankytis susirinkimuose.

Raportų iš Federacijos Ap 
skričio susirinkimo išdavė O. 
Aleliunienė.

Raportų iš Marijonų Kole
gijos Rėmėjų Seimo išdavė ir
gi O. Aleliunienė.

Gerb. Motina Marija, kų tik 
grįžusi, papasakojo išpudžius 
iš tenykščių lietuvių gyveni
mo?

Išrinkta avi atstovės j lab
darių Seimų: p-lė Abromaitė 
if p-lė M. Gurinskaitė.

Kalbėta apie vengimų atei
ty tų pačių dienų rengti bilę 
kokių pramogų, kas sudaro 
daug keblumų. Negalima vie
na diena visur dalyvauti.

Susirinkimas baigta malda 
Laima.

Vienuolyno Auditorijoje bu-, 
zare, kuris tęsis iki “Thanks
giving” dienos. Sekmadienyje, 
trečiadienyje ir ketvirtadie
nyje (Thanksgiving Day) ba
zaras bus dienomis ir vaka
rais; kitomis,dienomis tik Va
karais. Pelnas skiriamas 
nuolyno skolų
Mokyk 1 ų vaikučiams 
lankytis paskirtas yra trečia
dienis.

X Aušros Vartų bažnyčioj!

ias bus daroma kolekta surin
kimui nuo Aušros Vartų pa
rapijos šv. Tėvui auksinio ku- ir po piet 2 vai. dalyvauja 
nigystės jubilėjaus pasveikini-: Seimo posėdžiuose, kurie bus 
mo dovanėlės. Ti kimusi, kad ten pat parapijos svetainėje 
parapijonys šia vienatine mu-

keliauja į sumų į Gimimo P. Aštuonielikiečiams šis bus sina: “Garantuojamo, kad juo- Iiubsiuvių Lokalus 2G9 turės
Švenčiausios bažnyčių, t. y. nepaprastas vakaras. Pirmu 
į Labdarių Seimo pamaldas kart j jų vaidinimų atvažiuos

ksies per tris dienas”.
Be “Moterims Neišsimeluo-

si”, bus specialia pasirody
mas p-lės Svlvios Saboniutės,
gabios pianistės, su piano so-Įti 
lo. Taip pat. Ratelio šokėjos į 
išpildys eilę naujų šokių.

balių šiandie lapkričio 23 d. 
Unijos salėj po num. 333 So. 
Ashland Avė. Pradžia 7:30 v. 
vak. Visi kviečiami atsilankv-

svečių iš Indiana Harbor ir 
Kenoslia. Pirmu kart žada 
atsilankyti tiek daug profe
sionalų ir biznierių iš visu 
Chicagos kraštų. Kartų pama
tęs šj teatrų niekados ‘ nepa
mirši. Ne veltui rengėjai gar-

Unijistas.
TIKIMASI DAUG PUBLI 

* KOS.
šų gyvenimo gražia proga pa
rodys savo prisirišimų Apaš
tališkam sostui.

X Ryt po pietų 1 vai. Auš
ros Vartų moterų ir merginų

-------------------- ATYDŽIAI PERSKAITYKI-
Rubsiuvių balius. Lietuvių Į TE BIZNIERIŲ BARGENUSDievo Apveizdos Parap. —

Daugiau publikos, negu rui
minga Dievo Apveizdos para- 

atmokėjimui. i draugijos susirinkimas, o po|pįjos svetainė, 18 ir Union, 
bazare į mišparų Tretininkų ir Gyvojo ,kada nors turėjo, tikimasi su 

Ražančiaus kon.fereneija.
X Ryt Aušros Vartų par. 

draugijų ir brolijų atstovai

vie

Jeigu pečius skauda

daryk sekančiai.
Iiiiiųaudyk karštame vandenyje. 
Muskulai pasitiuosuoja. Skylutė* at
sidaro. Uždėk Sloan’t Liniment ant 
skaudančių vietų ir eik gulti. Pa
busi sveikesniu.

Sloan’t karilit kaitina kūną lyg 
taulėt Meta. Atneša šviežio kraujo 
paliuosuoti sustingusius muskulus. 
Vartojama* net į 13 milijonų namų. 
Gauk šviežių bonką šiądien, 35 
centai.

SLOANS Liniment

BALIUS! BALIUS!
Rengia ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGIJA

NEDELIOJ, LAPKRIČIO 24-tą, 1929
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted St.

Ant pirmų lubų
Pradžia 7-tą vai. vakare. įžanga 90c.

Visi kas tik gyvas yra kviečiami į balių, o mes 
iš savo pusės pasistengsim kuogražiausia palink
sminti. VALDYBA.

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Vakar Aušros Vartų pa
rapijos asistentas kun. B. 
Vitkus išvažiavo į Rockfor
dų, į Šv. Petro ir Pauliaus 
lietuvių parapijos naujos baž
nyčios ir mokyklos pašventini
mo iškilmes, kurios bus atlik
tos ryt per sumų 11 vai. J. E. 
Vyskupo E. Hoban’o.

X Šiandien vakare 7 vai. 
Aušros Vartų svetainėje pau
kščių bazaro atidarymas, ku
riame dalyvauja in corpore 
komitetai, klebonas ir drau
gijų atstovai. .

X Ryt tuojau po pietų ii 
vakare bazaras bus tęsiamas 
toliau.

X Ryt šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjos ir šv. Kazi
miero seserys kviečia Aušros

laukti ateinančiam sekmadie
ny, kada L. Vyčių 42 kp. Dra
mos Ratelis vaidins “Mote
rims Neišsimeluoei”, 3dų veik 
smų komedijų. Kad šis sma
gus, šių dienų veikalas, pers
tatytas pereitų pavasarį, visus 
iki sočiai prijuokino, matyt; 
ir iš to, kad jau virš pora šim 
tų tikietų yra parduota.

it

PILNAS EGZAMINAS 
$8.00 TIKTAI $8.00
gp E C I Akli T A 8 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
pa* tikrą specialistą. ne pu koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba protesortua neklaus Jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skaude, bet 
pasakys pats. po pilno Uegcaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinlgua Daugelis kitų daktarų ) 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, ra
mdytu ui žmogaus kenksmingumų.

lžano Radio — Bocpe — Ragg'- 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr ri- 
sižkas bakterlologllkas egsamlne
vi mas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tat jūsų sveikata 
tr gyvumas sugryl Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio. Žarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų. Urdlea. re u mat la
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą.- Jsikerėjusią. 
chronliką ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam Žeimy nos gydytojui 
neatldėliokit nea tėte nas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
BPBCIAUBTAa 

Inėjimas Rutnas 1111 
«g W. JACKSON ROULBVARD 

Arti Btate Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lg ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki T 

, Nedėliomls nuo t* ryto Iki 1 
po pietų.

Mes turime

Kalėdų Pinigus
dėl 8,000

žmonių

Š
IEMET 8,000 narių mūsų Kalėdinio Taupirao Kliubo susirinko 
arti pusės miliono dolerių. Po lapkričio 18 d., kada Kliubas ofi 
eialiai užsidaro, mes pradėsime išmokėti šiuos pinigus. Tie žmonės 
surado kaip lengva yra užmokėti už savo Kalėdas iš kalno:
Jau daugelis žmonių prisidėjo prie musų 1930 Kalėdinio Kliubo 

ir ners pirmoji mokestis nepripuola iki gruodžio 2 d., mes jau esa
me prisirengę prie langiukų. 20, 21 ir 22 įrašyti visus ankstyvuosius 
narius, Mes nuoširdžiai kviečiame jus, jūsų šeimynų ir jūsų draugus 
prisidėti prie šio 1930 Kliubo. Jus rasite klesų, kuri atitiks jūsų 
kišeniui. ' Į ” j

Peoples 'National Pank
and Nrust Company

of Chicago
Street and Ashland Avenue

DIDELIS BANKAS

ant kampo

47th St. ir Ashland Avė.
,’V

U

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuviu visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

Dabar Chicagos Lietuviai
PERKA SAU

RADIO
Iš Didžiausios ir Atsakančiausios Lietuvių Krautuvės 

Chicagoje

Nes jie žino ir pilnai tiki, kad ši didžiausia Lietuvių įstaiga Amerikoje 
visuomet gali teikti visiems savo rėmėjams vien tik pilnai atsakančias prekes 
už vieną ir teisingą kainą su mandagiu ir veikliu patarnavimu per patyrusius 
žmones šiame užsiėmime. Todėl kiekvienas Lietuvis, kuris TIK ŽINO šias 
krautuves perka sau radios ir kitokius Namam reikmenis Peoples Krautuvėse.

Peoples Furniture Co. Krautuvės būdamos pilnai autorizuotos pardavinėti 
Majestic Radios, visuomet užlaiko didį skaičių šių radio dėl greito pristaty
mo į jūsų namus. Mūsų kaina ant Majestic Radio yra labai žema ir prieina
ma visiems. ”

Majestic Modelis 91

Pasirinkimas iš 3-jų 
Skirtingų Madų

>

Modelis 101 • tildei 92
Kombinacija Naujas Majestic Modelis 92 

Pilnai įrengtas be tu- Majestic radio ir gra- piInai • tas be 
hii (M i P fift mafonas su tu-$116.001™ 5245.00,ubų 514600

$5.00 tik reikia įmokėti, o sekančius pinigus galite išmokėti į vienus iki 
dviejų metų laiko, be palukų ir carrying charge. Veltui įrengimas jūsų na
muose, ilga gvarancija. ,

Ateikite šiandieną į Peoples Krautuves, pamatykite, išgirskite, ir su pilnu 
pasitikėjimu užsisakykite sau Majestic Radio.

t
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais.i ,

Demonstracija jūsų namuose yra suteikiama veltui per musų 
mandagius pardavėjus. Šaukite Hemlock 8400

2536-40 WEST 63rd STREET
Ant’South Maplevvood Avenue
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Surengtas pirmą kartą per penkius metus
KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU DR-JOS

SV. KAZIMIERO VIENUOLYNO AUDITORIUME
Bazaras prasiites Stefayje, Lapkričio 241, baigsis KetvirtadieayįE, Lapkričio 28 d. 
(Padėkoto Dieta). Atsidarys bazaras 6 vai. vak. Sekmadienyje, Lapkričio 24 d. ir Padė

koms Dienoj lapkričio 28 d. bazaras atsidarys 3 valanda po pinto.
Šis retas “Kermošius” bus labai įvairus ir 

turtingas. “Kauno sandelyje” galima bus laimėt 
ir pasipirkt gražiausių rankdarbių iš Lietuvos at
gabentų. Bus įvairių Lietuvos vietelę - “Ma- 
riampolė”, “Telšiai”, Ramygala”, “Rožių Že
mė” ir tikras “lietuviškas ūkis” su gyvu “inven
torium”, balandžiais, kalakutais, paršeliais ir ki-

tais gyvulėliais. O “Palangos užeigoj” bus ska
nių užkandžių. ĮŽANGA VISIEMS VELTUI.

Nuoširdžiai visus kviečiame bazaran atsilan
kyt ir savo atsilankymu paremt Šv. Kazimiero 
Vienuolyną.

Sekmadienio vakare, lapkr. 24 d. grieš Šv. 
Jurgio par. mokyklos benas po vadovy stė gerb. 
komp. p. A. Pociaus.

3E

SPORTAS
BASKETBALL MUSIC SPI- 

RIT INTEREST BAS
KETBALL.

Wintry snap and pep. Cbee- 
ring, Booing, liooting and all

the openings occurences that dence may be the one mis- as Tony (Jhemhuskas also the K of L’s basketball Jea-1 the eonsolation offered byBuck dance quite. A few well knojvn 
will go on from the first blow fortunate one to go down in Zemekfe and Rimzia Ponzevio g"ue and Town of Lake with Jonės wliile tke boys are out sports writers have made ma
ut the vhistle Ralį, Rali, Rah. defeat before the supposedly
Fight Team Fight, and sueh strong runner up team of lašt 
will be heard all over the year. Of eourse Providence 
gymnasium floor this eoming does not in the least feel a bit 
Sunday You’ll see baskctbalLdown hearted about the said
and plenty of it for ils not. strength of the aforementioned i fourth gante thet% is little to sic as mentioned before will be! has attraeted him for the next
signals were calling its .justi team, for all we hear. ąround i mention fqr We knpty that
a formai announcement of lhe that Providence camp' these tfiis ganto' vili *cFifaax the

days is Yea team beat Brigh-1 afternoon and seiHl everybodv I .<*. ‘.ton and folks may be surpri-: home talking to theuiselves 
sėd for we all know that withianu others of whdt sliould ha-I ' .....
Leo Peculis leading the olfen i ve been done -eto 
sive and sueh well grid men Cicero are theri-udnunpioni^of

that goes with a suocessful 
opening of a 1< of L Basket-jlv of L’s Basketball. seasons 
bąli season, of eourse there'Grand opening and wliat a 
Avilį be music and plenty oL schednle for tlie first Sunday
it for Buck Jonės and his Copy this down for your own
boys are conęocting plenty ofj<b>pe sheet here goes lst gante 
interesting dance notes and North Side v's Roseland. We 
tliey are all sėt to display all know how North Side en-

’tlieir wares on Sunday the 24 
at St. Phillips Gym, Jackson 
Blvd. at Kedzie Avė.

ded their season lust year it 
\vas only to sad that they 
started a trifle late from pre-

The first gatne coinrnencing' sent indications it looks as
at 1:00 P. M. All the above! though these North Side
mentioned are only fe\v of friends of ours are’nt going

to be anything of a team to
overlook, tlien again we have
this Roseland team who are
considered the under dog
team hardlv anv one can tell » •>
what this team is liable to do 
there is a \vord or two go
ing around that they have 

plenty

STOKA PASIMANKŠTI- 
NIMO IR TYRO ORO

tiesini veda prie sukietėjimo, menko 
apetito, galvos sopėjimo ir nervin
gumo. Tie, kurie dirba ofisuose ir 
šaposc.

TRIKEBIO KARTUS VYNAS
pa,u4rna' £ta i holstered their teamatitaiso blogas pasekmes uždaryto J

gyvenimo. Blogas oras Lapkričio ir! tllis Vear and are ICadV to ta- 
Oruodžio verčia kiekvieną ginkluotis' . ,
prieš ligas ir Trinerio Kartus Vynas! ke tllis Nortll Side OUtlit down į 
yra pasitikėtiniausias toiįįkas tam
tikslui. Visose aptiekose. Nemoka
mas sempelis iš Jos. Trlner Co., 1333 
So. Ashland Avė. Chieago, Iii.

•NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 13

a noteh or so.
Now the second game coliu “j

for Bridgeport vs. West Side 
Boy what a game this ought 
to be a real natūrai Bridgc- 
ports reports thus far have 
been showing quite favorable 
though claimant that people 
have forgotten that they are 
the eliampions of this years

■ RsufliatizraissausgBlB ■■baweba11 ]eagu*there out to
■ ° repeat in basketball and 

sliould tliey knock this "Weat 
Side team off it will put plen
ty of creeps i n many a Ma- 
nager. Now comes that gruel- 
ling tliird game with Brigb- 
ton Park nleeting Providence 
it seems that Stanley Stockus 
feids a trifle too confident of

_ his bąli te«m for be seems toBa (• sonta
• play all of his stoeks on his 

bąli team and predieto tlpat 
Brighton this year will ifi- 
nish on top and that Provi-

Vardas

Adresas

Miestas. Valstija.

rga skaug- ■
Hauagėle, ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _ 
—- raunanų sukimu: aw akau- 1 
dėjimai naikina kūno gyvybą ■ 
Ir dainai ant patalo paguldo. a 

CAPSICO COMPOUND mo- _ 
■tla lengvai prašalina viršml- 1 
Oėtaa llgaa; muma šiandie dau- ■ 
gybė įmonių atunčla padėka- g 
ronea paarolkp Kaina Ho par 
pašta Ho arba dvi nš ll.ll. ■ 

Dukart tvirtesnė 76c. ■
Knyga: “SAL/TINIS SYKI- a 

KATOS” augalala gydytina, kai-

and many others wliom the 'their superb five man defen 
managment purkšės not to į se are assured that this is a- 
mention there alksteamed uip • notiier year and quote that 
and it may be so that there Cicero will no longer hold the 
will be an up.se|į About the Iimelight of the K. of L. Mu-

Egypto Sfinksas sutrupėtų nuo juoko jeigu pamatytų.

MOTERIMS NEISStMELUOS!
Triveiksmę Komediją

kada vaidins ją
i

L. VYČIŲ 4-tos KUOPOS
DRAMOS RATELIS

Sekmail., I#r. - to. 24 d. 1929
PRADŽIA 8:15 V AL. VAKARE.

Dievo Apveizdos Parapijos Salėj
Kampas 18-tos ir Union Avė.

Garantuojame, kad juoksies per tris dienas!

ROŽIŲ BALIUS
Rengia

Lietuviška Teatrališka Draugystė Rūta No. 1

NED., LAPKRIČIO 24 D., 1929
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South Halsted Street

A

Pradžia 6:30 vnl. vakare Įžanga fiOc,

Gerbiamieji: Visados rutiečii; parengimai huną skait
lingi ir linksmus. Taigi užprašome visus atsilankyti ant 
muKij rožių baliaus, kur gaišit*praleisti linksmai laikų 
ir paMHf&tiit prie geros muzikos.Justin Kulis

KO^UTĘTAS.

getting a little nourishment 
etc. Yes that gives all the 
boys a chance to run acrosn 
that battlefield of sport and 
ask of the young lady who

ny predictions on Sundays 
games, būt it seems that we 
wili not have the room to 
publish them the unanimous 
of them is Lhat the first gante 

(Tąsa ant 8 pusi.)

Saniausi Agentūra Brirtgeporte C-
IR

Pirma Lietuvio Apntnra General Motor Products
Šiuomi pranešu Chicagos ir apylinkių lietuvams, 

kad mes atidarom Oakland-Pontiac Agentūrą. Pardavinė
jime Oakland-Pontiac automobilius, su kuriais tikimės 
pasiekti plačią lietuvių visuomenę, nes lietuvių agentū
rų su dideliais karais yra daug, o su mažais labai ma
žai. O Pontiac pilnai atsako už save su savo, dideliu mo
toru ir Fisher Bodv.

Keturių durų Seda n atvežtas jums prie durų $964,00.
Dviejų durų Sedan tik $884.00.

Pontiac turi Livejoy Sock Absorbers ir Spring Co- 
vers skuras. Viskas taip įrengta yra, kaip ir už du tūk
stančius dolerių 2 durų Sedan, tik reikia inešt $288.00.
Likusius net ant 18 mėnesių išmokėjimui. D. KURAITIS

General Motor Korporacija atpirko Oakland Co. 1924-tais metais ir nuo to lak
to jau gerai pavarė pirmyn, įdėdami L. Head motori, Fisher Body ir visus kitus 
įrengimus, kas tik geram karui reikalinga.

Atidarymas įvyks subatoj Lapkričio-Nov. 30 d. šių metų. Visi draugai kostome* 
riai ir pažįstami kviečiami dalyvauti atidaryme ir pamatyt naujus karus.

Milda Auto Sales
806 W. 31 St.

D. KURAITIS SAVININKAS 
Tel. Victory 1696

-i ,, <!>
■ wM

Chieago, III.



»

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

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

Gerb.: ,
Negaliu nepareikšti dėkin

gumo “Draugui” ir Peoples one of the best and we spe-
Furniture Co. dėl gražios pro-icially Lope to hear Mrs. Be- Pel

aaitiH and Mrs. Sarasevičins I™1 P"“B» s0Prarti a»vo dai, 
nų gražumų, pradės remti sa-

gramos kurias aš klausiaus 
trečiadienio vakare. Labai 
man malonu buvo klausytis 
dainų ir muzikos. Labiausia 
man patiko “Močiutė mano”, 
kurių vyrų kvartetas daina
vo.

J. Kiikunienė.

Dear Sir’s:
We liave been listining in on 

your Concert programs and

GRABORIAI:

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o inaao 
dar t u busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 38161 
arba 261<
M14 W. 23rd Place 

Chlcago, HL

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, UI.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 8o. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero P794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau neiru kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų U- į 
dlr^vstės.

OP.’SAS
• 88 West 18 St. 
Tel. Canal (174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
akyrlų.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų. draugiško 
patarr.avi mų.
Patarnavimas 

▼Įsose Chica 
gos dalyse Ir 
prlemleečuoee. 
Grabai pigiai

net už $26 
OFISAS

93SS South 
Halsted St

Vlctory 4088- 
81

4494 So. RockvreU HL 

Virginia 1298

enjoy tliem ever so much. 
Your recent program was

again.
Very RespcctfuUy

Mrs. E. R. Būras.

Gerb.:
“Draugo” ir Peoples Furni

ture Co. programos per radio 
sujaudina visus lietuvius Ame 
rikoj. Mes klausome tų kon
certų nuo pat pradžios. Pe
reitų trečiadieni dalyvavo ir 
būrelis svečių, kurie btivo at
vykę net iš Wasbingtono, tai 
L. Krekščiunienė ir daugiau 
svečių. Valgydami vakarienę

I

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 6203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatlS- 
kal, mandagiai, • gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 31(1

E7ERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas:
4(01 8. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

JIEVA
MARKUNIENĖ

Po pirmu vyru Aluttenė
mirė lapkr. 20, 1929 m., 10:85 

» vai. vak , sulaukus pusamžio.
K l'o iš Telšių Apskričio, Rie- 
tavos Parap.. Vatušlų Kaimo.

Paliko dideliame nuliudlmo 
du sunu Antanų, ir Vladislovų, 
marčių Kastanciją, brolj Domi
nika. Svogerlus Pranciškų Alu
ti Ir Juozapų Markūnų, ftvogor- 
kų Petronėlę Ir gimines, o Lie
tuvoj 2 seserį tr 1 brolj.

Kūnas pašarvotas 3309 Au
burn Avė. iAldotuvės (vyks u- 
tarnlnke lapkr. 26. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta j Sv. Jurgio 
bažnyčių, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta J Sv. 
KazInMero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drengus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nultud*:
Bonai, Mart|, Brolis, Svogcrlal, 

švogerka Ir G lininės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika, Yards 1118.

■WėB !Wį*šHSi
klausėmės gružių dainų ir Tį

siems patiko. P. Krekščiunie- 
nė sakė girdėjus AVashingto- 
ne visų lietuvių programų.

Tarp kitų svečių dalyvavo 
ir p. Lauraitienė, kuri dainą- 
vo per rųdio.

Linkime “Draugui” ir Peo* 
plės Furniture Co. kuodau- 
giausia rengti gražų koncertų 

radio ir tokiu budu lietu-

vo biznierius ir patys organi
zuotis j biznius.

Ačiū programų vedėjui p. 
A. Pociui, visiems choristais 
ir visiems, kurie prisideda 
prie taip gražaus darbo.

A. E. Nausėdai.

SEIMO DELEGATŲ ŽINIAI.

Labdarių seimo atstovai, 
kurie atvyks į bažnyčių, po

WEST SIDE.

Paukščių bazaras Aušros 
Vartų par. salėj prasideda 
šiandie lapkričio 23 d. su. šo
kiais.'

Štai kaip tame bazflre prie, 
puikios muzikos šoka Pane
vėžietis su dzūke ir žemaitis su 
zanavyke.

■f"

Telšių kupčius, dažinojęs, 
kad AVest Sidėj bus didis su-
ėjimas žmonių, tai ir jis sku- 7221 So. Francisco avė.
biai su savo ekspresu atvyk
sta ir atsiveža “Rūtos” sal
dainių.

A. j" A.

MYKOLAS
KERULIS

Mirė lapkričio 20, 1929, 8:30 
vai. ryte, (3 nietų amžiaus

Kilo iš Panevėžio Apskričio, 
Ramygalos Parap., Butkunų 
Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Marcljonų, sūnų Povilų,
2 dukterį Bronislavų Donahul 
Julijonų Putrament, žentus 
Dantelių Ir Stanislovų. 2 broliu 
Petrų Ir Simonų, seaer) Para tų 
ir gimines, o Lietuvoje brolj 
Kazimierų. Priklausė prie Tei
sybės mylėtojų Ir šv. Jurgio 
Dr-Jų.

Kūnas pašarvotas 3222 IJ- 
me Str.

Laidotuvės Įvyks Pirmadieny, 
lapkričio 2 5. Iš natftlų 8 vai, 
bus atlydėto* J Šv. Jurgio pitr. 
bažnyčių, kurtoje Jvyks gedu-, 
lingės pamaldos už velionio' 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuošlrdtial kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Zeniai, Broliai, Sesuo Ir Gimi
nė*.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika. Yards 1188

sumos prašomi susirinkti j sa
lę, iš kur eitame j 6v. Kryžiaus 1 
ligoninę, kame bus paruosti 
pietus tiems, kurie iš kitur 
anksčiau bus atvažiavę.

Taip-gi prašomi susirinkti 
visi ligoninės kontesto daly
viai, kurie bus atatinkamai 
pagerbti už jų pasidarbavimų 
ligoninei ir bendrai labdary-
bei. Centro Valdyba.

“ROŽIŲ” BALIUS.

Bridgeport. — Lietuviška 
Teatrališka draugystė “Rū
ta” No. 1 rengia “Rožių” ba
lių nedėlioję, lapkričio 24 d., 
Ciiicagos Lietuvių Auditorijo
je, 3133 So. Halsted st, 6:30 
vai. vakare. Įžanga 50c.

Rutiečių parengimai visa
dos ,būna skųitlingai ir links- 
mūs. Tai-gi užprašome visus 
atsilankyti j mūsų balių, kur 
galėsite pasišokti prie geros 
muzikos. Komitetas.

BALIUS
SU IltAlMĖJIMAIS

PUIKUS PIRKIMAI.
Parduosiu arba mainysiu 

naujų namų, tai yra didelis 
j storas su bučemė ir grocernė 

Rengia j bizniu. Viskas puikiausia j-
Dr-stė Sv. P. M. Ražančavos rengta, 3 flatai po 5 kamb. ir 

Panų ir Moterų j 2 mašinų muro garadžius.
SUBATOJ, LAPKR. 23, 1929 Randasi labai geroj vietoj.

Antras namas, tai yra 2 
Storai 5 flatai ir 2 mašinų 

Pradžia 6 v., v.. Įžanga 35c.1 muro garadžius, abu namai 
VisUs maloniai prašome at- j pilnai.išlendavoti, priimsiu 

silankyti, išgirsite puikiausių į mainus nuo bungalow iki 8 
muzikų, kokios dar nesate gir- flatų arba lotus, biznį arba 
dėję, nes ihuzikantai bus at- mortgičius. Matykit savininkų 
vykę iš Katino. Nepraleiskit JOHN PAKEL
tų progų. Tą vakarų bus įs- 2621 West 71 Street 
tojimas dykai nuo 16 iki 40 j Arba pašaukite
metų. Kės norėsit tų vakarą, Hemlock 0367
įsirašyti nialbnėkite alvažiuo-;
Ii į balių iiN'prislrašyti į tų J
puikių draugystę. Tik tų vie- j---- -  ----------- -- ■■ • “=
nų vakarų bus uždvkų. Bus į R A D I Oft
lalimėjimų arbatinis setas iš •' Taisau ir perdirbu battery 
Franeijos pertrauktas, bus 9 setus į elektrikinius. Pas ma

terijų laiinėjifrrhi. Ine galite gauti Įvairių išdir-
Višus kviečia • ‘ .byščių setus, tūbas ir įvairias

DiėVo Apvaizdos Par. Salėj
Prie Union ir 18-tos g-vės

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

įce-
ap-

PARDAVIMUI 2 naujų bun 
galow, po 6 kambarius, tilė 
maudinės, elektrikiniai 
boxiai, karštu vandeniu
šildomi ir visi reikalingi pa
togumai. Parduosiu už labai 
prieinamų kainų. Taipgi pri
imsiu automobilių, kaipo dalį 
įmokėjimo. Randasi "7219 ir

Savininkas ir būdavote jas
J. A. JONIKAS 

Hemlock 3699

A- | Al
MATEIKAS OLECKAS
t.’.lrė lapkr. 22, 1929 m. 7:20 
vai. ryto. 74 metų amžiaus. 
Ki:-o Iš Pilviškių I’arep, Baltru 
šių Kaimo. Amerikoje išgyve
no 28 metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterj Petronėlę po tčvatsr Jur
kevičaitė, 2 sūnų Mateušų Ir 
Jotui, 3 dukteris Marijonų, 
Margnretų Ir Petronėlę, 3 žen
tus \V. Cappel, F. Dengler, J. 
SlmanauskJ ir gimines.

Kūnas pašarvotas 9024 Es- 
eanaba aVc. ljaldotuvėp Jvyks 
panedelyj, lapkr. 26. Iš namų 
8 vai bus atlydėtas J Sv. Juo
zapo (Ho. Chlcago. III.) bažny
čių. kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už vellotjlo sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kurihtilero kapines.

Nuoširdžiai 'Kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Motevlo, (taftai, Dukterys.

Beatai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grUK?" 
Eufteikia. Yards 1741

SPORtAS.

(Tąsa nuo 7 pusi). 
will be won by North Side the 
second game by W. Side and 
tliird sekins to be a wager witli 
Brighton at the odds the 
fourth for Town of Lake to 
win something likę 20 to 18 
So you can just smoke all 
this dope and see how they

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

NED. IR PAN. LAPKR. 24-25 
“MISTER ANTONIO”

Įspūdinga meiliška drama. 
Dalyvauja Leo Carrillo ir Vir
ginia Valli,

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika •

Arba
GrovehiU 1680

Neriam vilnonius sveteriup — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones paB- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterlus ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl

Komitetas. 1 dalis daug pigiau nėkad nerimų' ir vilnonės materijos dci
• * kelnių vyralms ir vaikams. Atsilan-

kykit ir Jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien Ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų. '

Siunčiam užsakymus { kitus mies- 
itus. »

krautuvėse.
Šaukit

A. J. ŽVIRBLIS 
6707 S. Maplewood' Avė. 

Chieago, Iii. 
Republic 9275

2 biznio lotai ant Atcher 
avė., 50x175, Apylinkė apgy
venta ir tinkama dėl biznio.

Didelis rezidencijos lotas, 
201x272, randasi geroj . ir la
bai gražioj vietoj. Mainysiu 
abu arba skyrium ant gero 
tautoniobiliaus.

Savininką galima matyti 
rytmečiais nuo 10 iki 12 vai. 
ryto ir nuo 4 iki 7 vai. vak.

2839 W. 63 Street

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 

ELEKTRIKINIS GYDY- 
MAS

Treatmentai visokių Ilgų, raut 
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai,

Minorellnėfl. sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, ku-omi galima išsigelbėti nuo 
visokių ilgų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
nlnkals nuo 8 lkl 12 vai. nakties.

Kambarini dėl pergniėjimo.

A. F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto iki 1 v. naktie*. 
Nedėlfoml* Iki 2-ros vai. po pietų: 

Phone Boulevard 4852

•» sfcl
• šeštadienis, Lapkr. 23, 1929

come out and i f you care to 
send i n your predietions, you 
niay nuiil tliem to Paul Salti- 
mimeras 1715 So. Union Avė.

Ąfter the gamos Sunday 
Prov. of God Council 4 is 
sponsoring a three act eomedy 
wliich Avilį be fentured with 
added attrations. Your all 
invited to be tbere 18tb and 
Union Avė.

Paul B. Saltimieras.

PARSIDUODA Delicatessen 
mokyklų reikmenys ir saldai
nių krautuvė. Geras biznis, 
galima sutaupyti po $75.00 
savaitėj. Yra gyvenimui kam
bariai.

2650 W. 63 Street

Ramova
3518 So. Halsted Str.

į Gražiausias Teatras Chicagoj

NED. IR PAN. LAPKR. 24-25 
“LUCKY STAR”

Dalyvauja Janet Gaynor 
ir Charles Farrell. Ir komedi
ja “Ladies Man”.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir sida- 
ortnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chlcago.
Telefonas HEMLOCK 8888

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3436

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at- ( 

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chieago, III.

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos Yeal estate.

JOHN OUSKA 8i CO..............
, 3501 Weet 26th Street

REIKIA vyrų ir moterų par 
davinėti propertes pietvaka
rinėj miesto’ dalyje. Alga ir 
komišinas. Proga išsidirbti.. 
Matykit:

Mr. MALKIN 
2341 West 95 Street

Del geriausios rųšiea 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells tvležlų klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1389

Electric Heateris tiktai .... 81.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. Ir aukščiau 
Quortines bonkos dėl alaus tik

59c. doz.
Pečiaus paipos 6x24 tik .... 15c. 
Taipgi užlaikom boileriam cino-

tas paipas vsokių šaižų.
z PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, Hl. 
Telefonas Lafayette 4689

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

TsTramancionis
Buvęs vųdėjas Bridgeport Painttof 

< Hardirara Co., dabar perėmė visų 
Man} | savo rankas Ir duos visose šio 
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER

Pųįnters (k Decoratons 
J. 8. Ramanclonls savininkas
8147 So. Halsted Street 

Tel. Vlctory 72<l

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorins 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 551d

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 
"Nainį}; Statymo

Kontraktorins 
4556 So. Rockwell Street

Tai. Boulrvard d>14

M. YUSZKA & CO.
FLCMDING A HKATIBG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausla \ 

4<84 bo. Paulina

M0RT6EŠIA1-PASK0L0S
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontčaktua 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalo* 1800,000.0S 
8804 80. KEDZIE AVENUB 

TsL Lafayette 8788-8718


