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Katalikai paaaullonya tori kilo* oldavlnj, — (neiti J ftvIrnynM lr J rtluornen, Krlataua mokai*, atnaujinti
įmonių dvaalų. Jtzaua Slrdlsa vleipa*
tavlmaa milijonų fclrdyae — tai muaų
uiduotla "Draugai" padia Juma tų
apaitaiavlmo
darbų atlikti.
Ultat,
■kaitykite lr platinkite "Draug*."

atatovauja

organlsuotu

katalikų minti, remia nuoUrdilal katallklikaa draugijai, a*Jungas, para
pijai lr lietuvių kolonljaa “Draugai”
dllauglaal didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prietellikl Jausmai.
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ŠAUNIAI

DRAUGO” RUKO
FRANCUOS KABINĖTA SUDARYTI
PAKVIESTAS SENAT. CLEMENTEL

vanduo užliejo

Floridos

miesteli

MILIJONAI ŽMONIŲ GIRDĖ,
LIETUVIŠKAS DAINAS
Pirmu kartu taip gražy lietuvišką programą teko iš
girsti per radio. Jis buvo malonus kiekvienam lietuviui.
Mišrusis Šv. Cecilijos p. V. Daukšo vedamas Šv. Kry
žiaus par. choras sužavėjo milijonus klausytojų. Stiprus
p. Kasto Sabonio baritonas stačiai stebino klausytojus.
“Draugas” davė klausytojams lietuviško meno ir dai
nų puotą.
Sekantis “Draugo” Radio Koncertas bus ateinantį
trečiadienį 9 vai. vakare.
Ryt apie “Draugo” radio koncertą bus plačiau para
šyta.

Meksikoj Rinkimus “Tvarky
sianti” Kariuomenė
Kinija Nepatenkinta Kelloggo Taikos Sutartimi;
Gal Agrarai Bus Čekoslovakijos Valdžios
Priešaky
ž:.
CLEMENTEL PAKVIESTAS
Į VALDŽIOS PRIEŠAKĮ

KAREIVIAI SAUGOS BALSAVIMŲ VIETAS

PARYŽIUS, spal. 31. —
Naujų kabinėti} sudaryti Ęraneijos prezidentas pakvietė
senatorių E. Clementel, buvu
si iždo ministeri.

MEXICO CITY, spal. 31.
— Meksikos moterų, organi
zacijos valdžiai patiekė pra
šymų leisti moterims balsavi
mų vietas saugoti prezidento
rinkimų dienoje, lapkr. 17 d.,
DALADIER NEGALI SU kad neįvyktų suktybių.
DARYTI KABINETO
Valdžia atmetė moterų pra
šymų. Pareiškė, kad balsavi
PARYŽIUS, spal. 30. — mų vietas saugosianti kariuo
adikalas socialistas E. Da-.' menė.
idier Franeijos prezidentui
ranešė, kad jis negali sūda PANAIKINAMA FAŠISTŲ
nti ministerių kabineto. Jo
PARTIJA
astangoms pasipriešino socilistų partija, kuri atsisakė
ROMA, spal. 31. — Minis
mėti savo atstovų kabinete. terių pirmininko Mussolinio
KINIJA KALTINA KEL
LOGGO SUTARTI

FUČIN, Kinija, spal. 31. —
Kinijos kariuomenės viršinin
kai užl šiandieninį bolševikų
raumojimų Mandžiūrijos pa
sieniais kaltina Kelloggo tai
kos sutartį.
Jie pažymi, kad Kinija tos
sutarties nurodymų laikos,
bolševikų nepuola, tik ginasi.
Gi bolševikai jau senai Kini
jai iškėlė karų ir jų veda.
Jei ne ta sutartis, Kinijos
kariuomenė būtų užėmusi Cha
barovskų ir kitus Siberijos artimesniuosius miestus.
PROTESTUOJA DEL
GASTONIA BYLOS

Andai po smarkaus lietaus iš pelkių pakilęs vanduo užliejo, kaip čia atvaizduo
jama, miestelį Hialeah, Floridoje. Hialeah skaitosi Miami miesto priemiestis.
» ■ -fc—

Iš Pasiuntinybes Praneša, Buk
Voldemaras Neareštuotas
(“Draugui” telegrama).

AVASHINGTON, spal. 30.
— Del pasirodžiusios Associ
ated Press žinios, plaimtos iš
vokiečių Neue Beriiner Zeitung, esu Kaune įsakyta Vol
demarų areštuoti už pasikėsi
nimų nuversti vyriausybę ir
pasisavinimų dviejų milionų
litų, pasiuntinybė patikrinus
Kaune įgaliota pranešti, kad

parėdymu fašistų politinė pa
rtija kaipo tokia panaikina
DAUGELIS NETEKO DI
ma. '
DELIŲ TURTŲ
Pažymima, kad Italijos va
lstybėje negali gyvuoti jokia
PARYŽIUS, spal. 31. —
politinė partija. Fašistų par
tijos nariai bus pakeisti Mus New, Yorko biržoje netikėtas
solinio diktatūros saugotojais. šėrų kainų puolimas daugelį
čia viešinčių turtingų ameri
konų pakeitė neturtėliais. Da
ČEKOSLOVAKIJĄ REIKA
ug jų buvo prisipirkę įvairių
LINGA NAUJO KA
brangenybių ir kitko ir
BINETO
ištekliai gyveno. Šiandie tie
žmonės brangenybes parduo
VIENNA, Austrija, spal.
da, iš puošniųjų viešbučių pe
31. — Įvykusiais Čekoslovaki
rsikelia į pigiuosius, kiti dar
jos parlamentan rinkimais
buojasi kuoveikiau gryžti na
daugiausia atstovų laimėjo amo — į Ameriką.
grarų partija. Matyt, ši par
tija ir bus valdžios priešaky.
Reikalingas naujas kabine
IEŠKOMAS ORLAIVIS
tas, nes senasis atsistatydino.
ATSIRADO

ALliUęUEIUįUE, N. M.,
spal. 31. — Vakarinėj New
BERLYNAS, spal. 31. —’
Mexico valstyliės daly pražu
Del Gastonia bylos Ameriko
je čia Am. J. Valstybių am-' BRADFORD, Anglija, spal. vęs didelis trijų motorų or
basadoriui įduotas vokiečių 31. — Moterys turėjo politi laivis skridęs iš Los Angeles
protestas, kurį pasirašęs žino- J nį susirinkimų vienoj salių. su dviem vairininkais ir trimas Einstein ir keliolika ki- I Kalbėjo Mrs. E. Grandy, dar jmis keliauninkais, pagaliau
tų įžymiųjų vokiečių švietė- bo partijos kandidatė į mies ,Čia atskrido.
Pranešta, kad skrindant oJ*
i to ofisų.
Jai kalbant staiga iš užsta rlaivį pagavo sniego pūga.
ORGANIZUOS AUDIMINIŲ lės išbėgo peliukė. Kalbėtoja Vargais-negalais surasta nu
nublankusi sušuko “Štai pe sileidimui vieta. Pernakvota
DARBININKUS
lė!” Jinai užšoko ant kėdės. vienoj bakūžėj. Ant rytojaus
WASHINGTON, spal. 31. Salėje kilo triukšmas. Didžiu oras prablaivėjo.
— Amerikos Darbo Federaci ma susirinkusių moterų puo
SPEZIA, Italija, spal. 30.
jos viršininkai pranešė, kad lėsi prie durių.
— Italijos narūnas Tito Spė
Susirinkimas suiro.
jie imsis organizuoti audimiri, 830 tonų, išmėginimams pa
nių darbininkus pietinėse val
PLATINKITE “DRAUGĄ” nėrė 342 pėdas jūros gilumom
stybėse.
PELĖ IŠVAIKĖ SUSI
RINKIMĄ
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12 ŽUVO SU GARLAIVIU
WISCONSIN; 60 ŽMONIŲ
IŠGELBĖTA

Su nuskendusiu Michigan
žinia yra grynas prasimany ežere garlaiviu AVisconsin už
mas.
keturių mailių nuo Kenosha
Turint omeny, kas nuolatos žuvo 12 žmonių, gi 60 išgel
stengiasi
pasaulį, kad bėta. Tarp išgelbėtų yra trys
lietuvių tautai nerūpi nepri keliauninkai. Tik tiek.jų bū
klausomybė,' bet tik avanturi- ta. Garlaivių buvo vežami au
stų, vagių šaika kursto jų prie tomobiliai, geležis ir kitokios
to asmeninio išnaudojimo tik prekės. Kilusi audra garlaivį
slais, nesunku įspėti šios ir pradėjo kai pagalį vartyti ir,
panašių žinių šaltinis.
matyt, sukrauta viduj geležis
S Bahitis.
prakiūrino sienų. Tada į vidų
Liet. Pasiunt. Amerikai. pradėjo lietis vanduo.
Garlaivis buvo senas, 1881
metais pastatytas.
Praeitomis 50-mis dienų Mi
'
I
chigan ežere su laivais žuvo
Nukentėję daug ir čika89 žmonės.

CHICAGOJE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LATVIAI ATIDUODA
PLEČKAITININKĄ
MASIULĮ

“E.” praneša, kad šiomis
dienomis iš Rygos į Šiaulius
bus perduotas policijos valdi
ninko Paleckio užmušėjas plečkaitininkas Masiulis. Kad
Masiulis nebūtų Lietuvai iš
duotas, priešinosi vokiečių
reichstago pirmininkas Loebe
ir Belgijos socialdemokratų
vadas Vandervelde, nurodyda
mi, kad suimtasis yra ne kri
minalinis, bet politinis nusi
kaltėlis, kuris dėl to turi tei
ste naudotis kitos valstybės
globa. Bet Lietuvos valdžiai
pavyko išrodyti, kad Masiu
lis yra kriminalinis nusikal
tėlis, ir Latvijos valdžia jį iš
duoti sutiko.

giečių

Ir Cbicagos biržoje šėrų LENKTYNES ORLAIVIAIS
kainų puolimas užvakar skau
CHICAGOJ
džiai palietė nemažų žmonių
skaičių. Prarado visus savo Ateinančiais metais Chiea
įdėlius. Išryto buvo turtingi, goj įvyks “National Air Ragi vakare tų turtų nebeliko ces”, ty. šalies orlaivininkų
nei pėdsakio.
i suvažiavimas ir lenktynės. AŠerams kainos turėjo kris pie tai paskelbė susirinkę Chiti, kadangi ilgas laikas beri cagos pramoninkai ir finan
biai jos buvo iškeltos. Gal sininkai. Tam tikslui jau sutuo būdu bus grąžinti norma , darytas 137,500 dolerių fon
liai ’hikni.
das.

Bonai pasaulio parodai
Pasaulio parodai Chieagoj
darbuojamasi išleisti 10 mili
onų dolerių bonų. Tai bus
pradžia kai-kurių būtų staty
mui ateinantį pavasari.
Patogus ligoms laikas

Cbicagos sveikumo komisionieriu8 skelbia, kad šios die
nos yra patogus įvairioms li
goms laikas.
Jis nurodo tėvams ypač
žiūrėti vaikų. Jei kuriam vai
kų ima skaudėti gerklę, be atidėliojimo reikia kreiptis pas

BIRŠTONO BYLA PASI
BAIGĖ

Spalių 13 d. T7 vai. 37 m.
Kauno apygardos teismas pa
skelbė Birštono byloje spren
dimų.

Einant Baudž. stat. 458 str.
1 p. kaltinamasis K. Olšaus
kas pripažintas kaltu ir nu
baustas 8 met. sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Atsižvelgęs teis
mas į tai, kad K. Olšauskas
yra daug pasidarbavęs Lie
Milleriui byla
tuvos švietimo darbe, bausmę
Pulkininkui Miller dėl dip sumažino 2 metais ir be to
lomų klastavimo byla prasi išskaitė atsėdėtų laikų iki tei
dės lapkričio 18 d.
smo, būtent, 6 mėn. Tokių bū
du K. Olšauskui, lieka sėdėti
Tris kartus pašautas
5 metai 6 mėn.
Piktadariai užpuolė valgo Tardomoji priemonė iki amųjų daiktų krautuvę, 901 No. peliacijos, jei K.* Olšauskas
Campbell avc., ir krautuvini eitų į vyr. tribunolų, palieka
nkų tris kartus pavojingai pa ma ta pati, t. y. kalėjimas.
šovė.
Motyvuotų sprendimų teismas
paskelbs spalių 28 d.

ukštų

namus,

Žemesnieji policijos agen
tai, viršaičiai ir seniūnai gali
daryti atskirus kvotos veiks
mus tik užtikę nusikalstamąjį
darbų bedarant arba tik kų
padarius, jei vyresnysis poli
cijos agentas neatvykęs į ta
vietų, o nusikaltimo pėd akai
gali išnykti arba k
’nkas
gali pasislėpti.
Kvotos ar jų atskiri veiks
mai daromi tomis pačiomis
taisyklėmis kaip ir rengiama
sis tardymas.
Kvotos veiksmai yra lygūs
rengiamojo tardymo veiks
mams.
“R.”
PARYŽIUS, spal. 29. —
Franeijos lakūnas Costc, kurs
nesenai su mechaniku Bellonte iš Franeijos be sustojimo
nuskrido į Mandžiūrijos pa
sienį, iš valstybės iždo gau
sius 40,000 dolerių dovanų. ;
PINIGŲ KURSAS

4325 Cottage

Grove avė., kur buvo naminių

Žvalgyti gali visi policijos
agentai ir valsčių viršaičiai
bei seniūnai, kvotas Bfaryti
gali administracijos organai
— kiekvienas savo srityje —
ir tie policijos agentai, kurie
nežemesni už nuovados virši
ninko padėjėjų, o žemesni, ku
riems bus leista apskrities vi
ršininko valstybės gynėjui su
tikus.

ŽYDAI PUOLA LENKUS

Lenkų laikraščiai praneša,
baldų krautuvė.
kad Švenčionyse įvyko žydų
Vakar Chicago ir apylinkės
ir lenkų gimnazistų susirėmi
buvo apsiausta tirštų miglų.
CHICAGO IR APYLIN mas. Žydai lenkus išsišokėlius
Nemažai nelaimių įvyko.
KES.— Gal lietus ir šalčiau. gerokai apkūlė lazdomis. ‘Tr.’
gydytojų.

Ministerių kabinetas spalių
10 dienos posėdy priėmė bau
džiamojo proceso įstatymo
projektų. Šituo projektu pa
ruošiamasis darbas bylose, ku
rios priklauso apygardos tei
smams, atliekamas žvalgymu,
kvota ir rengiamuoju tardy
mu, prižiūrint valstybės gynė
jams ir jų padėjėjams.

“R.”

Sudegė baldu krautuvė
Gaisras sunaikino dviejų a-

PRIĖMĖ BAUDŽIAMOJO
ĮSTATYMO PROJEKTĄ

Lietuvos 100 litų
$10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Franeijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgą
13.89
Italijos 100 lirų
5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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k&sdlan, Išskyrus Mkmadlenlaa

'pats ministeris tuos “maištus” nori prail
ginti.
Laikraščiai apaštalinio delegato atsa
kymo. karo ministeriui pilnai paskelbė ir
visuomenė juokus daro iš to “mandro” val
džios šulo.

Ketvirtadienis, Spalio 31, 1929

K. V. C. KONFERENCIJA.

katalikai reikalaują tik teisy
bės ir teisingumo.

IŠMINTIES

KRISLAI.

Vyr. valdybos vardu į vlprof. Kuraitis.
J. E. vyskupas Staugaitis
pasakė konferencijai baigia
mųjų kalbų, kurioje pažymėjo,
kad apaštalavimas privalo bū
ti visų mūsų pagrindu. Mūsų
idealas, tai kad Lietuva būtų
šventa. Po to dar kalba pirmisus priekaištus atsako kan.
ninkaujantis prel. Borisevičius ir konferencija baigiama
tautos himnu.
“ R. ”
A. Išganaitis.

Tikruoju keliu geriau eiti,
medžiaga, iš kurios kų kas no
nors jis ir akmenuotas būtų,
Minėsiu! — 76a. Europoje — Metama >7..., Puael Me
netikruoju, kad ir lygiu.
lų — >«.••, Kopija .*80.
,(4
Telšių rajono vardu prane ri, tai ir darytų. Katalikai sa
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųša kun. Budraitis. Veikimas vo teises turi ginti.
Kų auklėjimas mumyse pa
Hna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam
Kaip žinoma, karo ministeris visuomet
tikslui pašto ženklų.
kaip visur, taip ir čia yra la- • Prof. paskaitoj cenzūros iš
lieka gero tų dažnai sugadi
« j
a
.
' .
• .
T.
ReCaktoriua priima — nuo 11: M Iki 11: M vaL turėtų nuošaliai stovėti nuo tos rųšies reika- u •
,
.
.
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’
3ai
a
P
sunai
ntas.
Padaryta
16
brauktų
vienų
vietų
apie
Lie
na draugystės.
kasdien.
lų. Į šalies politikų ir kitus reikalus jis ne
posėdžių. Sušaukta rajono ko tuvos atkrikščioninimų ir po
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Koramann.
turėtų maišytis. Kada gi ima elgtis atvirkš- nferencija. Veikia 80 skyrių.
Skelbimai sekančiai dienai priimama tfd O
licininkas atima balsų. Pada
Su blogais įstatymais, bet
čiai, jis daugiau nieko nevertas, kaip tik pa- jBe to> T#1B
Teikia Vallul_
roma 5 min. pertrauka. Byla
vaL po piet.
gerais valdininkais dar gali
saipos.
čiaus liaudies universitetas.
atsiduria pas apskr. viršinin
ma valdyti, bot geriausi įs
Vilkaviškio rajono vardu kų ir vėl prof. Dovydaičiui lei
tatymai nieko
nepadės, jei
GUDŲ SUSIPRATIMAS KYLA.
“D R A U G A S”
praneša kan. Steponaitis. Yra
džiama kalbėti. Prof. Dovy
bus blogi valdininkai.
87 skyriai. Dar nėra tik 2 pa
LITHUANIAN DAILY FBIEND
Bismarkas.
Lenkų laikraščiai praneša, kad paskutiniu rapijose (Santaikoj ir Taba daitis baigia savo kalbų, kad
Published Daily. Ezcept Sunday.
laiku smarkių agitacijų varo gudų mokytojų riškėse), kurios naujai įsikū
SUBSCRIPTIONS: One Tear —
81x Montks
— >1.50. Three Montha —
One Montk — 71*. draugija. Per trumpų laikų ji suorganizavo
rusios. Veikimas, palyginti,
Burope — One Tear — >7.., 8ix Montks — >>.*>■
Copy — .08c.
362 savo skyrius su 10 tūkstančių narių; turi eina gerai. Gerai veikia pava
Advertising in “DRAUGAS" brings best rssults.
130 bibliotekų ir 40 liaudies namų. Tos drau sarininkai, neblogai dar kat,
Advertising rates on appllcation.
gijos paskatinti 30 tūkstančių gudų valstie-i moterų dr.ja ir įlaivybės dr.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago. čių įteikė lenkų vyriausybei pareiškimus, rei-' ja
kalaudami atidaryti gudiškas mokyklas 501
n ir, apskritai, kat.
tūkstančių vaikų.
Gudų laikraštis “Naša Gazeta” pareiškia, spaudos platinimas yra ’išvyNaudokitės radio laikais, girdėkite ir žinokite kas yra veikiama
kad kova dar nebaigta. Reikalinga esu ko- s^^as neblogai. Kai kurie sky
pasaulyje! Užsisakykite atsakantį radio iš atsakančių krautuvių
voti, kad vėl būtų atidalytos lenkų uždarytos riai, kaip Seirijų, Sintautų,
MEKSIKOS KATALIKŲ VARGAI
Veisėjų, Barzdų, Griškabūdgudų mokyklos.
NESIBAIGIA.
žio, Bagotosios, Šlavantų ir k.
“M. L.” platinime ypač ge
VOLDEMARO VARGAI.
Nors Meksikos valdžia su Bažnyčia pra
rai pasižymėjo. Yra skyrių, •
eitų birželį susitaikė, bet valdžia pasitikėji
kurie kat. spaudos platinimui
Spaudos žiniomis, p. Voldemaras, buvęs
Pasinaudodami žemesnėmis kainomis ir lengvais išmokėjimais
mas jokiu budu dar negalimas. Meksikos vy s
turi kioskus, kaip A. Panemu
Lietuvos
diktatorius,
ne
tik
į
Varnius
išsiųs

kupai visomis išgalėmis prisitaiko padary
be palukų ir be jokių carrying charges.
nės, Pajevonio, Gražiškių ir
toms taikos sąlygoms, bet valdžia išnaujo tas už mėginimų nuversti dabartinės vyriau k. Aplankyta 66 vietos su pa
vyskupams ima statyti kliūčių jų šventoje sybės, bet įsakyta jisai areštuoti, nes reikė mokslais, paskaitomis etc. Su
PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ GERIAUSIŲ
pasiuntinybėje. Iškelia jiems tokių ir. kitokių sią užvesti prieš jį bylų sąryšy su dviejų šaukta 5 apylinkių suvažiavi
priekaištų. Jei ne darbu, tai žodžiu mėgina milijonų litų deficitu, kuris rasta jam iš vy mai. J. E. Vysk. Reinys vedė
riausybės pasitraukus. Spėjama, kad p. Vol rekolekcijas 6 vietose ir ra
vyskupų pareigoms kenkti.
Kaip žinoma, Meksikos vyskupai ir ku demaras tuos 2,000,000 litukų depozitavęs ko jono pirmininkas 3 vietose.
nigija yra perdėm įstatymų suvaržyti. Šiuos kiam nors užsienio banke savo naudai, kad Kliūčių buvo trejopos rū-,
įstatymus išleido ne kongresas, bet pati val “juodai dienelei” užėjus, turėti iš ko savo sies: stoka gero noro ar suge- i
džia. Ne kongresas ir ne teisingumo departa “gyvybę palaikyti”.
bėjimo, vadų neturėjimas ir
Taigi, pildosi mūsų žodžiai. Mes daug trukdymas iš šalies. Mokyto-;
mentas aiškina konstitucijų. Seniau tai aiš
kino diktatorius Gailės, gi šiandie — laiki kartų esame sakę, kad p. Voldemaras ne val jai K. V. Centre neturi gali
stybei ir tautos labui dirba, bet išimtinai sa mumų dirbti. Būdavo ir atski-!
nasis prezidentas Gil.
Vyskupai ir kunigai turi būt užsidarę vo naudai. U ž tat dabar jam gręsia karo teis- rų policijos valdininkų truk- į
» . ' . įi i $ l •
bažnyčiose ir savo namuose. Jų nei vienas lnaS• dymų. Tačiau ateityje rajono
niekur gatvėse negalį pasirodyti bažnytiniai,
valdyba prašo skyrių dokume-1
AKCIJŲ PUOLIMAS.
kadir kunigiškai, apsitaisę. Vaikus tikėjimo
ntaliai pranešinėti apie susi-1
mokinti gali tik bažnyčiose. Vyrų ir moterų
rinkimų trukdymus ir paskiau
Pastaromis dienomis didelę sensacijų ša bus daroma žygių juos paša-1
vienuolijos uždarytos. Nėra dvasiškų seiniNauja pagerinta
Majestic
nari.B^Jaunuoliai į kunigus mokslus eina sve lyje sukėlė nepaprastas akcijų (šėrų) puoli linti.
Į
kombinacijos radio ir gramatimose salyse. Vyskupai su valdžia padaryda mas, kuris tūkstančius žmonių į nusiminimų Prasideda diskusijos dėl K.
fonas parsiduoda už labai nu
mi taikų nieko nelaimėjo, išėmus tai, kad įvarė. Šis įvykis dar kartų skaudžiai įrodė, V. C. vyr. valdybos veikimo.
žeminta kaina.
jiems užtikrinta bažnyčių ribose neliečiamy kad spekuliacija greitai praturtėti neapsimo Užsirašo ištisa eilė kalbėtojų. į:
bė.
ka. Su Šerais, o ypač spekuliacijai paleis Kalba p. Ladygienė, kun. Šal
tais, įtartinais reikia būti atsargiems.
Vyskupai grįžo pareigas eiti tik dėlto,
čius, ats. gen. Galvydis-BikauTie, kurie turi Šerų iš rinitų įmonių, kad skaš, kun. Bumša, kun. Gilys,
kad milionus katalikų aprūpinus dvasiniais
reikalais, kad jų ateitį apsaugojus nuo prie jie tuo tarpu ir yra nupuolę, parduoti neap stud. Bagilis, kun. Ruonis,
šų. Šiandie vyskupai ir kunigija taikosi prie simoka. Be abejo, tokie Šerai ateis į savo kun. Žilinskas, p. Keliuotis ir
tų nepakenčiamų ir neteisingų įstatymų. Val vertę.
prof. Dovydaitis.
džiai ir tas nepatinka. Ieško priekabių ir pro
Daugelio kalbėtojų mintis
vokuoja Bažnyčios vyresnybę.
ta, kad K. V. C. vyr. valdyba
L. Šilelis.
Anų dienų Mexico City laikraščiai paskel
per mažai rodžiusi veiklumo
bė karo ministerio gen. Amaro pareiškimų.
PIRMYN, VAIKUTI!
ir susirūpinimo dėl tų visų
Ministeris puola Bažnyčių. Jis pažymi, kad
dalykų, kurie dedasi Lietuvo-i
kunigija, esu, priešinasi darbininkų revoliu
je ir nuo ko katalikams tenka
Rašyk, rašyk, vaikuti, savo
ciniams siekimams. Tie jų siekimai, tai sau
skaudžiai nukentėti. Tai ypa- i
Mažyte, silpna rankute;
geresnio būvio iškovojimas.
tingai savo kalbose iškelia i
Skaityk, skaityk šių knygų mano
Toliaus jis pažymi, kad Meksikos valdžia
kun. Šalčius, kun. Ruonis ir iš 1
Budriąja melsva akute!
pagaminsianti nuosavų religinių Meksikoj
dalies prof. Dovydaitis. Dau-;
Puikiausis Lietuvių Programa per KYW Radios Stotį yra
kovų istorijų, būtent, remiantis nuosavais
gurųa kalbėtojų reikalauja, kad
Pirmyn varykis, kūdikėli —
rekordais.
K. V. C. pradėtų ofenzyvų.
duodamas kas seredos vakarę. Nepraleiskite neišgirdę!
Tau viskas yr nauja visai;
,
Tas ministerio pareiškimas tarp meksiKun. Bumša, kaip gabus oDaryk, mažyti, žingsnutėlį
konų sukėlė didelę sensacijų. Iš to suprasta,
Ieškokite sau radio Peoples Krautuvėse, nes busite daug ge
ratorius, jau prieš pradėda
Pirmyn į pasaulį! Žinai...
kad pati valdžia stengiasi atnaujinti dar to
mas kalbų susilaukia salės ga
riau patenkinti. Krautuvės atviros Antradienio, Trečiadienio, Ket
li gražu tarp abiejų pusių nepagydytas žaiz
rsių aplodismentų. Jis nuro
Ateis ir tau toji gadynė;
virtadienio, ir Šeštadienio vakarais, Nedėldieniais pagal sutartį.
das.
do, kad mažai stiprinami sky
Krauju širdužė apsipils...
Arkivyskupas Ruiz, apaštalinis delega
riai ir jie kartais nepergeriau
Praneškite Hemlock 8400 arba Lafayette 3171.
Skausmai bevargins tau krutinę —
tas Meksikai, per tuos pačius laikraščius at
siai informuojami. Reikėtų
Pasaulis ir tave užvils...
sakė kuro ministeriui į jo keliamus kunigi
palaikyti tarp skyrių ir vyr.
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ RADIO IR RAKANDŲ
jai priekaištus.
valdybos didesnis kontaktas.
Tat, džiaugkis kol dar tavo laikas —
KRAUTUVĖS CHICAGOJE
Arkivyskupo atsakymas trumpas, bet mi
“M. L.” žmonės turėtų moky
Ateis nelaukiami vargai;
nisteriui ir pačiai valdžiai labai skaudus. Ati drąsos. Reikėtų keisti K. V.
Gyvuok ir augki linksmas, sveikas,
puštalinis delegatus reiškia džiaugsmo, kad
C. įstatai.
Nes laukia ir tavęs darbai
karo ministeris, kariuomenės priešaky būda
Kun. Gilys, kalbėdamas dėl
mas, mėgina briautis į literatinę srytį. Tuo
vyr. valdybos veikimo, atsuko
Še, senio prakaituota knygų
jį daromus jai priekaištus,
būdu ministeris nori save garbingu padaryti
Paimk į rankų ir skaityk:
į Prof. Dovydaitis savo kal
ir kariuomenę išaukštinti. Kuogeriausių jam
“Vargų vargai pasauly yra” —
yboj smerkia neveiklumų ir ap-1
linkėjimų.
Juos nugalėt kelius taisyk!
Įsileidimų. Reikia tik daugiau
Ir tučtuojau* arkivyskupas rimtai pa
į pasiaukojimo. Atkrikščionknireiškia, kad ministeriui to literutinio dar
2536-40 W. 63 St. 4177-83 Archer Ave.
jinui sustabdyti reikia surasti
bo indis — rašyti sakytų savo istorijų — via
Near Maplcivood Ave.
Cor. Richmond’St.'
| naujų kūrybos būdų ir metoperanksti. Jam reikia dar palaukti, nes Mek-,
M,'
Į dų. Katalikai negali būti ta
sikoj religiniai “maištui’’ dar nepasibaigę.
PRENUMERATOS KAINA: Metama — ».••. P»Mt Metų — $3.6*. T runa Mėaeslama — >>■••, Vienam

(Pabaiga)

RADIO GADYNE

Peoples Furniture Company

Amerikos !sdiriqm Mos
R. C. A. Radiolas
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Prašau Į Mano Kampelį

Tuo apsireiškimu reikia tižiau į
gtis ir palinkėti pasisekimo, i

“DRAUGO” VAJUS.

A. L. R. K. P. BLAIVI
NINKŲ SEIMAS

Dienraštis “Draugas” at
SUSIRINKIMAS
—
Ar
tamsta
gaudavai
pi

stovauja organizuotų lietuvių
Prof. Kampininkas
A. L. R. K. P. Blaivininku
nigų iš užsienio?
Vakar vakare Aušros Var visuomenę.
’>'•> lapkri— Gaudavau. Ir to nesigi- ių par. salėj buvo Labdarin “Draugų” remia šimtai dr-į^(‘inias !v.v*<s
jų, visa eilė parapijų, pen-1( ’° (^’0Vt‘i.ib(u ) 28 d., ( I liauk
nu...
gosios Sąjungos centro svarati.’kios eentralinės organizacijos /«''•'"« !>«>') Montello, Mnse.
— Ar nuo sūnaus?
bus susirinkimas, kini
Visos
— Nedidelius pinigus. Taip, darė pirmininkas p. A. Nau ir b. R. K. Federacija Alnesūnelis padeda. Jau, mat, esu
rikoje. Taip-gi “Draugas” re Vlsu rūpestingumu padirbo
sėda.
nūn visas kilniais tikslais su-lkite> kad S-i,net > Blaivininkų
isena...
Šiame susirinkime išreikšta
— Ir laiškus su juo susira- džiaugsmo, kad jau yra nu darytas katalikų organizaci- Seimų suvažiuotų daug ir
'nuoširdžiai blaivybės idėjai
I šinėjai?
pirkta farmų apie korių tiekp0** Vieni kitiems padėdami,
— Labai retai terašė. Sū daug buvo kalbėta, ginčytųsi. sukūrėme garbingas jstaigas 'atsktavnsiu delegatų,
k. a. šv. Kryžiaus Ligoninę,’ Seimas prasidės pamaldorašo, nus labai užimtas: neturi lai ir svajota. ’ Centro valdyba ir
Rytas’
Lietuvos
i mis ŠV. Roko bažnyčioje,
fanuos pirkimo komisija tuoį dešimtis mokyklų etc.
kad sovietuos yra tokia lais ko laiškams rašyti.
9:30 ryto.
vė jog negalima net su savo — Bet visados du tris kar- reikalu išdavė platų raportą,! “Draugas” pasiryžęs ir toKun. J. Švagždys, pirm.
tikrins vaikais susirašinėti. tus Pcr mėnesi susirašinėjot! iš kurio susirinkimo daly-jliau
vlsoma l,et”— Kartais du, kartais ir viams paaiškėjo visos smulk- vi'J kolonijom® orgamzuot.s,
Štai, pavyzdys:
I tris...
burtis krūvon, kurti kultūn- Vizitinės kortelės šu miesto
Rusijos komunistai, maty- i — Taip. Vadinas, pirma:
planu.
Kadangi šis susirinkimas ,nius *-‘<l>nius, palaikyti esą.
darni nesmarkų pritarimų teturį pradeda šalinti nuo
iS U^e"i° ^adaTat! buvo paskutinis prieš labda-l”•nūs.
™®. T,
Tų “Draugas”
’ daro, tai
| P1*"
Londone ir Paryžiuje nese
lurj, pruueua samu nuo
iAntr
nsutikinus
su
įr/sienin
i
.
.
.
'rrirr/io
m
„
t
.
.ironoi!,.
raf santykius su užsieniui
pindamas draugijų, nemnn..
parapijų
1|.tarnybų žmones, bent kiek ■\ T'
;rių metinį Seimų, dėl to daug?
parenglmus gareln. nai pradėtos vartoti, tam tik
ros vizitinės kortelės, kurių
nepalankius savo darbams. I
« •
. ~ .
•
x
įkalbėta apie seimo reikalus, f
Baudžia ir už lai, jei kas toiL
padarė platų apie ^mas bei nurodydamas kata- vienoje pusėje yra užrašyta
stų galim palikti tarnauti val
>likanis kaip galvoti ir spręsti
tai pranešimų.
pavardė, vardas ir gatvės pa
kais susirašinėja su užsie džios tarnyboj.
painius
kartais
socialius
klau

Išreikšta
pageidavimas,
vadinimas,- o kitoje — miesto
niečiais.
— Bet, drauge pirmininke...
simus.
kad, kur galima, dar prieš
plano dalis su pažymėta gy
Nesenai viena mokytoja, 26 — norėjo senoji ginčytis.
“
Draugų
”
skaito
keliolika'
seimų parapijose suorganizuovenamųjų vieta. Turėdamas
metus mokiusi vaikus, pasiro — Prašau be ginčų... Nebe ti
rinkliavų farmos išmokėji-žm»ni9> bet “Drau- j(„kiį’ kortelę asmuo lengvai
dė įrašyta Įtariamųjų surašė, bus leista tarnauti.
'
,__
Igas” norėtų aplankyti kiek-1 ..
. .. v
. .
.
.
.
gali susirasti žmogų, kuris
nes sužinojo, kad ji susiraši Ir žodžiai buvo patvirtinti: ,mo reikalams.
vieno lietuvio kataliko namus i.
..
,
. i jam reikalingas. J okios kornėja su užsienvj gyvenančiu vargšė mokytoja, mokiusi 26
įr ten įnešti kiekvienam prie-i,
.
, .
...
LABDARIŲ SEIMAS.
. ..
...............
.
.
į teles busiu vartojamos ir ki
sūnum.
metus be jokių priekaištų,
________
lankios lietuviškos dvasios. I
tuose didmiesčiuose.
Tuojau tam tikra komisija! staiga pasijuto išmesta. Už Dabar draugijų susirinki-'“,,rauSas” I'rabiio I*r radio
(“M. R.”).
pradėjo jų tardyti:
“santykiavimų su užsieniu”. urnose yra skaitomi kvietimai Pasauli,,i ir milijonai žmonių
išgirdo lietuvių vardų ir mū
į Seimų. Kvietimai tokie
ATYDŽIAI PERSKAITYKI
sų dainas.
Lietuvių R. K. Labdaringo
TE BIZNIERIŲ BARGENUS
“Draugas” parodė jau ne
sios Sąjungos metinis Seimas
įvyks 1929 metais, lapkričio
saVO
ir
mo,
kad
realizavus
naujai
iš-j
24
d
.
;
o
vai.
po
pietų,
švenč.
v,sa0,nenes
P
ara
'
ATGAIVINAMOS KUOPOS.
-----------kilusius sumanymus ir varius' Panelės Gimimo par. salėj, į mą.
Dabar centro valdyba yra j toliau pradėtuosius vykinti. Marąuette parke 6820 So. Dabar, kuomet lietuvių var
RINKIMŲ DIENOJ
das,
“
Draugui
”
pasidarba

užsiėmus! atgaivinimu užmiru Kaip žinome, labdarių cen Washtenaw Ave.).
Utarninke, Lapkričio 5, 1929
sių Labdaringosios Sąjungos tras yra nupirkęs patogioj I Seimo tvarka bus tokia: vus, plačiai skrieja per pa
kuopų. .Jau kelios yra atgai- i vietoj ūki, ant kurio užtrauk-* 1) 10:30 vai. ryte šv. Mi sauli, kuomet visi domisi mū ir užtikrinkim laimėjimų mU\into-. Lonn of Lake irdBri-Įta skola ir jų neužilgo reikia šios (suma) ir iškilmei pri sų dienraščiu “Draugu”, — sų draugui
j į>oi t<> ki pos susitvarkė, į išmokėti, kad išvengus mokė-, taikintas pamokslas. Delega mes skelbiame
“Draugo” Vajų.
išsirinko valdybas ir išsiri-Įjįni0 didelių nuošimčių. Išmo-'tai renkasi į salę 10:00 vai.,;
Į
“
Draugo” Vajų kviečiak moja į naudingų x^ouaryl»ea Į kėjus ūkį, reiks eiti prie sta-į'užsiregistruoja, susitvarko iri
, v „.
.me visas kolonijas, visas draudaibų. St iprina savo pozicijų j tymo senelių ir našlaičių prie- in corpon
__-r„e eina bažnyčion.
...
.
..
ir gyvuojančios kuopos.
glaudų, kurios mums lietu-į 2) Po pamaldų bus bendri
•
Del ko Labdaringojoj Sa-i vianis Amerikoje yra labai rei delegatu ir svečiu pietūs, su-i ,.°5.
raudas toiau ei.
v,, a
ZTLabdarių
1 1 • padidintas
bet
jungoj atsiranda naujo gyvu 'l-niino-nv
Kalingos.
ruošti
Sv. rr
Kryžiaus
, .
...ir, pagrąžintas,
.
m • , . . .
, .
1 x x x
i• •
•
Įmina pasilieka ta pati
mo, atsigaivina veikimas, ne
turint tai visa galvoj, ne-, pastatytos ligonines vajaus i ,
...
,
$6.00 j
, ,
. ....
, J , , ’ . , , X •
z.
-Amerikoje: metams
sunku bus Įspėti. Mat. atsira tenka
stebėtis, kad labdariu darbuotojų pagerbimui.
I
$3.50 1
. I 3)
... n
. x prasidės
-i-l'
do naujo darbo, kuris reika sąjungoj ir visam jos veiki-i
2 vai. po pietų
.
.pusei ,metų
$7.00
. .
,
.
J .
..
Užsienyje, metams
lauja didelio pajėgų įtempi- me atsiranda
naujo gyvumo, seimo posėdžiai.
t
pusei metų .... $4.00
4) Vakare, 7:30 vai. toj paj Prenumeratas, žinias, P»___
,
___ ____ _ čioj salėj įvyks gražus vaidiklausimus etc. siųskite:
Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse nimas ir koncertas.
Gerbiamoji draugija širdin-'"Draugas” Pub* Co’
Į MAJORUS
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda giausia
2334 So. Oakley Ave.,
i yra prašoma daly
Chicago, Illinois.
Detroito Miesto
vauti seime, išrenkant dele-'
Geriausį Budą Palengvinimui
gatus. Šis Seimas ypatingai
Teisingas visoms srovėms, vi
Geliamy Muskuly!
yra svarbus, nes labdarių Cen
soms tikyboms ir visoms
Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui,, tras jau nupirko gražų ūkį
tautoms
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių ant kar’°s reĮkes statyti sesąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- ne,’”I ir naslaicių prieglaudų
Daliai* yra vedama rinkliava, Pirm. A. Nausėda
ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.
PILNAS EGZAMINAS
1024 Center St.
kad kuogieičiausia būtų gali
$5.00 TIKTAI $5.00
Tel. Lincoln 3044
Viskas ko jums reikia nuo tų tenkinti su jokiais kitais vaistai* ma pradėti statymo darbų, TiSPECIALISTAS
virpančiai skaudamų muskulų ir palaikymul jų muskulų ir sąnarių ]{jniasj, ųaa kaip iki šiol. taip Rašt. P. Fabijoną i tis
T».lgi nenusiminkit, bet eikit
geliančių sųnarių po sunkaus die
pas tikrą specialistą, ne pas koki
2350 So. Oakley Ave.
Jei^norite, jpalfte^mokėti šimtą ’r i°Hau> gerbiamieji, savo

,nenos.

, M,

LABDARYBĖS SKYRIUS

VISI BALSUOKIME

JOHN W. SMITH

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

nos darbui, tai Pain-Expellerio su
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra
neperviršijamu linimentu, naud®jamu nuo 1867 metų beveik visose
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių farmerių namuose, Alaskos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir
miestelėnų namuose — jis visur
atlaiko savo pozicijų!
Pain-Expelleris su Inkaro vaisbaženkliu įsisunkia į odos sky
lutes, palengvina kraujo sukepimų ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.
Garsus kumštininkai, basketbolo lošikai, Olympiškų ristikų
čampionų treniruotojai nėra pa

dolerių už gydymų nuo reumatiz- darbu, patarimais ir aukomis
mo, neuraicio, neuralgijos, tačiau
. .
.. _ ■ .
niekas nesuteiks tokio naudingo 'PĮ18,desite pne to* didelio ir
ir umaus palengvinimo, kaip 35c. kilnaus darbo. Prašome į Seibonka Pain-Etpellerio su Inkaro
vienybėje — galybė,
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda
.
.
J
kiekvienoje pasitikėtinoje vaisSu aukšta pagarba,
t inėje.
i
Nepalieka plėtmų ant drabu- Labd. Sąj. Valdyba ir Seimo
žiu, nedegina ir nesudaro pusliuRengimo Komisija.
kiu ant odos — neturi to nemalonaus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expelleris kuo- •
. ..
.
_
.
,
tikriausiai prašalins is jūsų siete-Į Išmintingųjų žmonių draumos kiekvienų skausmų ir gėlimą.1 gystėje mes pasistipriname;
Jus jausitės stebėtinai energingu/tarifln j išrnintingų draugys
taip atnaujintu ir sustiprintu.
|
J
°
Apgr.—No. 88 tėję — nuvargstame.

Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Ave.
AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Ave.
A. Valančius
1226 S. 50 A v.. Cicero, iii
I. Dimša
3221 Lime Street,
M. Šlikas
10555 So. State St
'Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba

Lina Buettner.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS

i

Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

Kirpykloj nepapiauna.
Greičiausias gyvas daiktas
yra vadinamoji Cepbenemyia
Pas kirpėją; — Atsargiai
musė, kuri skrenda 840 mylių ponas — tamstos rankos dre
per valandą.
ba.
; \
Grobikas dovanomis talki — Nebijok, svety, už tat
skutu, atšipusiu skauatuvu. ’j
ninkų ieško.

nepatyrėlt Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
Jums kenkia, ar kur akauda, bet
pasakys pats. po pilno lfiegaamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką lr
p'n'srua. Daugelis
kitų daktarų
fuąalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
lie neturi reikalingo patyrimo, sursdymul žmogaus kenksmingumų.
Mano l;udto — Sccpe — Ragg*,
X-Itay Roenįgano Aparatas Ir vtslAkas bakteriologiftkas egi*mina
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, ir Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
Ir gyvumas sugryl Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu ketičlac nuo
Ilgų skilvio, tarnų. Inkstų, odoa.
kraujo, nervų, ftlrdlea. renmattamo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kią
užslsanėjusią.
(atkerėjusią,
chronišką
ilgą. kuri nepasidavė
net gabiam ėelmynos gydytojui,
neatldėlloklt neatėlą pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8
I n ėjimas Rumas 1*1
<• W. JACK8ON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki T
Nedėliomis nuo 1* ryto Iki 1
po pietų.

1

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

£Viua'-ttmal y Coltimhia
TS

' .-‘V

VANAGAITIS

BABRAVIČIUS

MAHANOJAL'S LIETUVIŠKA MAINIERIV ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevlčlus lr Marė Urbas, Fr. Yotko. Lcader
10’’ 75c.
16137F Ža'.ia Girelė
Lik su Dievu Panltelia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
1613SF Kačiuskas (A. Vanagaitis)
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELIUNIUTE ir F. STANKŪNAS
Su Orkcst.ros akompan.
16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš
MUSV PILNO KATALOGO
F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkcstros akompan.
10’’ 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAL'S LIETUVIŠKA MUNIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius lr Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
G1004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Vesel ia. Ketvirta Dalis
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
16129F* Dariau Lyseles, Valcas
•
Jonelio — Polka
MAIIANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader
16135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
12” $1.25
61002F Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
16041F Mes Be VUniaus Nenurimsim
Girtuoklio Daina
K. MF.NKEI.IUNIUTĖ Ir F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės
"Valia Valužė"
RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkcstros akompan.
16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKI.YNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka
1C131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė) .
O Jus Kriaučlai (A. Vanngaitls)
16088F Lietuvoj Mados
į
Pus Draugų Ju'.ių
160S5F Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę .Prigavo
Eina I’nti i Karčiamų
16071F Karvutė
Doleris
16072F Sharkey Daina
Munšainukas
1607 3F Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis )
I.IETITVIŲ TACTIfiKA ORKESTRĄ
1611 $F Pulki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JŪS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.,

Chicago, III. |
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l rais, dirbo nežmoniškai žiau
rų darbi). Ateitininkų organi
zuotas veikimas buvo slopina
4. Ateitininkai Didžiojo karo sunkus, nes ir sociališkoji mo- mas ir trukdomas. Bet, juo
metu
I ksleivija, kuri Rusijoj buvo labiau ateitininkai buvo per
Didžiojo karo kraujo ir ug-jBerokai stil>ri’ taiP P“1 smar- sekiojami, tuo jie darėsi drųPolitikos kliubas.
nies bangos užliejo ir Lietu-'klal velke’ Bel at<-‘ltlniJlka> >»■- sesni, nuolat stiprėjo ir įlauvos fclllV.
Drebėdami prieš “"'‘j0' Tuo 1,0Čiu laiku atciti- giau dirbo. Tuo tarpu Lietu Lietuviai šio miesto, tarpe
Šie asmenys gyvenų Ameri
mirties ir bado šmėklų, tūk- ‘“"kal *»val Plat“° Lietuvos va jau buvo paskelbta laisva kitu organizacijų, turi sutvė- koje yra ieškomi:
ir nepriklausoma. Prasidėjo J rV *r didelį politiškų kliubų
staibiai žmonių, palikę savo nepriklausomybės mintį ir kaBurbonavičiaus,
Bonifaco
sunkus valstybės statymo ir'prie kurio priklauso beveik
da,
po
pirmos
rusų
revoliuci

tėvynę, išbėgo j tolimuosius
laisvės gynimo darbas. Atei-Į visi vietiniai lietuviai gyven- mirusio 1924 m., Mihvaukee,
jos,
susirinko
lietuvių
seimas
Rusijos kraštus. Persikėlė Ru
Wisconsin., įpėdiniai.
sijon ir didžioji moksleivijos Petrapilyj, jis viešai paskel tininkų širdis traukė gyvieji tojai. Prie kliubo dedasi ir
Gotautas, Kajetonas, l’aeičia augę jaunuoliai. Kliubo
dalis. Tenai susibūrė žymiau bė pasauliui, kad Lietuva tu tėvynės reikalai ir jie viso
tikslas yra, kad lietuviai bū-!™
Vaiguvos vals., Šiaulių
sios ateitininkų pajėgos, tenai ri būti laisva ir nepriklauso mis pajėgomis pasiskubino jų
tų žinomi politikoj ir kadjaPs^<r* Lrieš karų gyveno Chi
prasidėjo
smarkiausias jų ma. Tai didele dalimi ateitini gelbėti. Jų būriai plaukte plau
įkė j Lietuvų ir vienijosi su kiekvienas šio miesto lietuvis, caS°«Je*
nkų nuopelnas.
veikimas.
kuris nemano grįžti į Lietu-Į Gotautytė Jogana. Paeina iš
Visuomeniškas ateitininkų vietos jau taip pat stipriais
Pradžioje ateitininkai dirbo
vų, paliktų Amerikos pilie- J Vaiguvos vals., Šiaulių apskr.
veikimas labai iškėlė jų var ateitininkais.
tiktai lavinimosi ir auklėji
čiu. Kliubo pasidarbavimu, ;Pri©š karų. gyveno Chicagoje.
Sugrįžo ateitininkai į savo
mosi darbų. Susidurdami su į- dų. Jie įgijo daug šalininkų
bei rėmėjų, bet daug ir piktų tėvynę kūnu suvargę, sveti dabar Gary beveik visi lietu
vairiomis pažiūromis j žmo- i
viai turi pilietiškas poperas
, . I priešininkų. Ateitininkų drau moj šaly nukankinti, bet ne
gaus gyvenimų, i tikybų, atei-, *
• • . . .. ;
ir balsuoja per rinkimus.
tininkai turėjo susidaryti sa gai buvo visi dorieji žmonės, paprastai galingos dvasios — Nors čia, kaip ir kituose
vo tvirtų nuomonę, nustatyti kurie karštai mylėjo savo tė- užgrūdinta- valia, milžiniška miestuose, lietuviams kandi
vynę, troško jai laisvės ir vi energija ir meilės ugnim liep
nepajudinamus pamatus, pa
siškos nepriklausomybės. Jų snojančia širdimi... Tiktai to datams kartais nenusiseka
gal kuriuos paskui galėtų ir
priešai buvo socialistiškos ir kia jėga ir galėjo išgelbėti laimėti rinkimų, vienok mie
savo veikimų tvarkyti. Tie
komunistiškos pakraipos žmo ant bedugnės krašto kaban sto vyriausybė visuomet pas
dalykai dar labiau vertė juos
nės, kurie, svajodami apie pa- čių tėvynės laisvę ir nepri kiria kelis lietuvius į valdiš
įsigilinti į krikščioniškų j į mo
kus darbus.
, .
3
...
v . v T- į šaulio revoliucijų ir komunis- klausomybę.
kslą, dar labiau uzgrudrnti I ....
.
.
Gary miesto valdžios rinki
savo dvasių. Tačiau neilgai tiškųjj rojų, buvo ir Lietuvos
(Bus daugiau)
mai
bus 5 d. lapkričio. Tai-gi
nepriklausomybės aršūs prietrukus ateitininkų veikimas
politiškas kliubas turės balių
įšai. Kada suliepsnojo antroji
persimeta į visuomenės gyve
prieš
pat rinkimus, ateinantį
Pasiaiškino.
nimų. Tuo laiku Rusijoje pra 1 rusų revoliucija, kada valsty
nedėldienį, 3 d. lapkričio (NoKartų važiuoja per kaimo veinber) ir yra užprašyti visi:
deda reikštis revoliuciniai ju bės vairų paėmė bolševikai, adėjimai. Įvairūs agitatoriai iš- teitininkams atėjo sunkiausios laukų apskrities viršininkas kandidatai, kuriuos lietuviai
dienos. Jie smarkiausiai per- pora gerų arklių ir sutinka
siblaškė po žmones ir, juos
.
. .
remia, kalbėti. Į balių atsi•
... j
sekiojami, vadai gaudomi ir
kaimietį važiuojantį su men ankys didelis būrys lietuvių
suv<
apgaulingai
suvedžiodami,
v . .
...
kemšami į kalėjimus, marina kute kumelaite. O kelias la
ruošė dirvų baisioms suirutė
ir bus proga pasirodyti, kiek
mi badu, už kitų galvas ski
ms. Šitos agitacijos darė įta
bai blogas.
vietiniai lietuviai turi balsuo
kos ir lietuviams tremtiniams, riamos didelės pinigų sumos
Viršininkas. — Kodėl jūs tojų. Būtų gera, kad ir iš apiekurių Rusijoje buvo labai da ((Voroneže, šiaurės Kaukaze,
Petrapilyje ir kitur). Visa tai netaisot kelių, tiesiog, išva linkių kolonijų lietuviai atvyk 1
ug. Ateitininkų tikslas buvo
tų į šį balių. Balius bus lie- į
darė dažniausiai tie patys a- žiuoti negalima.
tuos žmones suorganizuoti, ap
teitininkų mokslo draugai, ku Kaimietis (kasydamas pa tuvių parapijinėj svetainėj. I
saugoti juos nuo pragaištin
N. Valasina.
rie pirma priklausė laisvama kauši). — Ponui su tokiais
gų agitacijų ir išlaikyti kata
likiškoj ir lietuviškoj dvasioj. niškai “aušrininkų” organi arkliais išvažiuoti tai ne bė
Tas jiems puikiai pasisekė. zacijai, vėjiau pasidavė bol- da, ot man su ta kumelaite.
Žinoma, darbas buvo be galo ,'ševikų įtakai ir, virtę komisą-'tai tikras vargas.

ATEITININKAI

LIETUVIAI AMERIKOJE

GARY, INDIANA.

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Gubavicius, Jokimas. Paei-Į atvažiavo iš Rusijos Prieš
na iš Ukmergės miesto. Ame-! karų gyveno Chicagoje.
rikoje vadinosi “Hobson”.
Savickas Jurgis. Kilęs iš
Pirm karo gyveno Chicagoje.
Skriaudučių k., Kvietiškio
Kančauskas Pramuš (Frank vals., Mariampolės apskr.
Kanz). Paeina iš Kelmės
vals., Raseinių apskr. Gyve Vasiliauskai Leonas ir An
tanas (Petro sūnūs). Kilę iš
no Detroite.
Karbauskai, Juozas ir Ka- PancvMio'
dagoje,
zys (sūnūp Adomo). Kilę iš Aukščiau išvardyti asmePanevėžio. Gyveno Chicagoje. nys yra prašomi atsiliepti ir
Keršulienė Savickaitė Pet kiekvienas kas kų nors apie
ronė. Paeina iš Skriaudučiu juos žinotų yra prašomi suk., Kvietiškio vals., Mariam- teikti žinių. Bet kokia žinia
polė-s apskr.
bus brangiai įvertinta. •
Kabei ienė Stasė.
Gimusi
Lietuvos Konsulatas,
Vasiliauskaitė. Gyvena Chica
Raom 1032
goje.
I
608 So. Dearboru St.,
i
Kulbis Petras. 1913 metais!
Chicago, Illinois.

NAUJAS

SPARTON

EQUASONNE
MODELIS 931

SHEBOYGAN, Wl$.

Sheboygano Lietuvių, gyveni
me graži retenybė.

SUDRIKO
Badio KraM
Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti.
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia,
Brunswick, Bosch, Spartan, Zenith, Kolster, Howard, Majestic, Gulbransen, Crosley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Budrik. Inc.
3417-21 S. Halsted St.
Telefonas BOULEVARD 4705
m r 1/

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir

M ST

W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK
Corporacijos.
... ~~d-— ——-fr———4-

—-fr —

Sheboygano lietuvių katali
kų daugelio metų troškimas
išsipildė.
Spalių 20 d., 2 valandų po !
pietų, Jo Ekscelencija vysku
pas R bode iš Green Bay, Wis.,
dalyvaujant keletui svečių k u '
nigų ir visai parapijai, pašven
tino lietuvių parapijos kapi
nes. Tai buvo graži reteny
bė sbeboyganiečių gyvenime.
Po pašventinimo, choras su
iedojo kelias giesmes ir, pri
siminę savo mirusius, visi su- į
giedojo “Angelas Dievo”.
Kapinės nepaprastai gra
žioje vietoje, arti miesto. Že
mės 5 akeriai. Aptverta nau
ja gražia geležine tvora su
mūriniais stulpais, o viduryje
pastatytas didžiulis kryžius
(Toje vietoje manoma staty
ti koplyčia).
Musų klebonas, kun. P.
Garmus, daug triūso padėjo
įgijime šių kapinių. Gavo au
ką $500 dėl kapinių nuo vie
tinio turtuolio Reiss. Pats į
nenuilstančiai ieškojo vietos
iki rado tinkamiausių ir, nu-i
pirkus žemę, prižiūrėjo visų
aptvėrimo ir įrenginio darbų,'
tuom sutaupydamas parapijai Į
daug pinigų.
Mes, sheboygnniečiai, turi
me būti labai dėkingi mūsų
klebonui už daugel jo gražių
darbų atliktų mūsų naudai.
Bet šis didelis ir svarbus įvy
kis liks Sheboygano lietuvių
katalikų istorijoj auksinėms
raidėms įrašytas.
;

Rap.

Puikiai padalytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu,
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis

spgjo
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo

Lengvus išmokėjimai

J. F. Budrik. ik.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705

■"'V'"
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lietus. Tam darbui laiko tu- noti su klebonu arba su lite- ’
irime užtektinai. Tat dirbki- ratine komisija da šį mėnesį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel. Vlctory 2687
Telefonu Boulevard 1989
me, kad džiaugtumėmės gra4601 South Ashland Avenue
Of. Ir Bes. Tel. Hemlock 2274
Vyčių 5 kuopos Dramos
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS. fronte su bolševikais ir kitais žiomis sėkmėmis.
Telefonas Boulevard 7820
South Albany Avenue
Viena iš Komisijos. Kutelis su pp. Maskolaičiais Res. 6641
priešais.
Tel. Prospect 1980
priešakyje pradėjo mokintis Valandos 2-4, 6-S Nedėlioj 10-12 Ofiso Valandos; 9 Iki 11. 1 Iki 8
Spalių 24 d., sugrįžo iš Žiūrint į jo praeitį, didelę,
dienų, Lr 8:80 Iki 9:80 vakare
labai gražų ir pamokinantį
8133 8. HALSTED STREET
RADIO ŽŽŽ.
Lietuvos p. Jomrs K. Milius, darbuotę, netenka abejoti, kad
Antru ofisu lr Residencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
veikalų
“
Moterims
Neišsimenes. tel. Van Buren 6868
lietuviškų filmų gamintojas.! ir §is taip naudingas darbas
8504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. IU.
luosi
”
,
kurį
mano
lošti
1
d.
'Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
P. J. K. Milius, kaipo gabus, pilnai pareis į jo rankas, nes ; Town of Lake. — Spalių 27
j vak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-4 po
Į piet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak.
ir patyręs kinomatografas,^ jo troškimas yra — nešti mū- d. prie Šv. Kryžiaus bažn. bu- gruodžio. Patartina visiems
Rea. Tel. Mldway 5512
Šventadieniais pagal sutarimą.
nepraleisti
tos
progos
ir
pa

parvežė daug įdomių paveiks sų išeivijos jaunajai kartai Įvo rinkliava Šv'. Pranciškaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lų, kokių da mes, amerikiečiai, tų tyrų dvasios penų: kultū seserų vienuolijos naudai. Su matyti veikalų. Pelnas eis pa Sulte 208 1570 Milvraukce Avė.
Tel. Brunawick 0624
Republic 8464
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rap. naudai.
nesam matę.
rinti jų sielas dorais ir nau rinkta $153.00.
Oakley
Avenue
lr
24-tas
Street
Valandos; nuo 2 Utį 7:10 vai. vak
Telef. Canal 1713-0241
Kam teko matyt pernai dingais vaizdais.
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki I vai
X Spalių 27 d. parap. salėValandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Lapkričio 10 d., visos North į po pietų.
jo rodomus paveikslus, visi 1 žtat mūsų pačių pareiga,je įVyk0 gv. Pranciškos R.
lr Ketvergais vakare
buvo patenkinti vaizdų gražu yra remti jį skaitlingai atsi- jjraUgįj0S “bunco”. Nors ne Side draugijos sujungtomis
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
jėgomis ruošia didelį vakarų Ofiso Tel. Canal 2118
mu. Gi tpereitų vasarų jis nu lankant.
4 / .visai buvo pilna salė, bet žaiNamų Tel. lafayette 6198
IR OBSTETRIKAS
dėl įtaisymo parapijos svetai
filmavo daug daugiau. Aplan
'[dejų buvo daug. Pelno pa da
Gydo stalgias ir chroniškas ligas
kė visus Lietuvos kampus, nu
vyrų, moterų lr vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
rė nevisai pusę šimtų dolerių. nėj daugiau kėdžių ir kitokių )
reikalingų daiktų. Kaip ži
traukė atskirus kaimus, pa CHICAGOS SĄJUNGIEDARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
X Varge esantieji našlės, ar nom, visos draugijos naudoja
vienius ūkininkus, miestus,
TĖMS.
Kertė So. Wcstern Avenne
Ligonius priima kasdieną nuo
! seneliai, bei suvargusios šei- visokiems
Tel. Prospect 1028
savo reikalams i 1900 S. HALSTED STREET
miestelius; žodžiu, negalima
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
'mynos, patys arba kiti paduo kaip svetainę, taip ir visus k
Nedėliomis ir seredomls tik
_
namai
:
Priklausančioms prie Mot.
visų įdomybių čia suminėti.
Tel. Canal 2330
iškalno susitarus
kite kun. A. Linkui vardus, kitus daiktus. Todėl ir visos j
Valandos:
2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
4193
ARCHER
AVĖ.
Tuoj turėsime progos patys Sų-gos Chicagos Apskričio
Nedelioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
pravardes ir adresus. Reika- draugijos smarkiai ruošiasi, I , .
.. , ,
. . ..
kuopoms jau nuo senai žino- .
—
pamatyti ir persitikrinti.
° d
>. • Valandos: prieS pietus pagal sutarti.
Ir X-RAY
Turiu pažymėti, kad p. J. ma, kad musų Apskritys yra ,hngl j?aus Kalėdoms dovanų, kad padarius tų vakarų vyku-jiNamuose 2-4 po piet, ofise €-8 ▼. v.
Ofiso Tel. Vlctory 6893
2130 WEST 22nd STREET
— pašalpos.
SIU ir įsigijus reikalingu >|
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
CHICAGO
K. Milius yra didelis patrio nutaręs įrengti Šv. Kryžiaus
daiktu.
X
Kiti
susirūpinę,
kad
lapTel.
Hemlock
8161
tas, daug pasidarbavęs Aine- ligoninėj kambarį už 500 doBijūnėlis.
Tel. Lafayette 6793
rikos lietuviams ir pačiai Lie- Įerių. Nutarimas gražus ir kričio 3 d. važiuojant į katedtuvai. Tarnavo Amerikos ka-į kilnus, tik reikia įvykdinti. Irų įgijimui jubilėjaus atlaiRusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, VyriSkų
riuomenėj pasauliniam kare. Aišku, kad patys pinigai ne-įdų, bus susigrūdimas ir varGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Valkų lr visų chroniškų Ilgų
2435 West 69 Street
važiuoti gatvekariais. GaGrįžęs iš Amerikos kariuome suplauks. Reikia juos uždirbOfisas 3102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vale.
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
arti 3 lst Street
nės organizavo “Liuosybės ti, tačiau be visų kuopų ko- Įima važiuoti bile gatveka
v. v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
PASKUTINĖS DIENOS.
Sargus”, partizanus ir pats peravimo, be bendro darbo riais, kurie eina į vidurmiesNedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
parvykęs į Lietuvų įstojo ka sumanymas nebus įvykintas. jtj, kaip State, Indiana, Asli10-12.
VVentworth,
riuomenėn, ten grūmėsi karo
Apskrityje priimtas nuta- į land, Halsted,
Šio miesto majoro rinkimų (
rimas, kad tam tikslui būtu Bacinc- Vidurmiestyj nuo Ma agitacija eina prie galo. Jau i
7
J*
A A Į• všiaurę
*
• iki
I * 1 kate
A 
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
dison,
State
pradėta šis-tas veikti, reng
atėjo paskutinės kampanijos
Rez. Tei. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ADVOKATAITel, Kenwood 5107
dros
yra
septyni
“
blokai
”
,
X — Spinduliai
tis prie kokios nors pramo
dienos. Kandidatai jau spėjo
Ofisas
2201
West Z2nd Street
gos. Veikimo darbui išrinkta |nuo ten J!,U
gatve- balsuotojams išaiškinti tų, Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6213
JOHN B. BORDEN komisija, kuri, kaip pereita- į kari« gaUma « Pėstiems nu- kų jie darytų tapę išrinkti ir'nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
eiti per 10 ar 15 minutų.
Tel. Republic 7868
žmonės
jau
suspėjo
sužinoti,
■
šventadienio
ir
ketvirtadienio
me
Apskričio
sus-me
pasiro

6558 SO. HALSTED STREET Avenue
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 v. v.
(John Bagdzlunas Borden)
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
dė, jau paruošė tam darbui
X Spalių 31 d. Šv. Kryžiaus-į ko katras kandidatas yra verVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
ADVOKATAS
planus, būtent: padaryta 200,mokyklos mokiniai turės “Ha;tas.
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6911
105 W. Adams St. Rm. 2117
Tel. Canal 0267 Rea. Prospect 6669
serijų su trijų dovanų laimė-!lloween party” ir programėlį
po teisybei žmonės jau yra
OFISAI:
Telephone Randolph 6727
jiinu. Kiekviena serija turi [tarpu savęs.
į. į parodę savo palinkima. Pilie1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
3464 SO. HALSTED STREET
Tel. Cicero 662 Tel..Kedzie 2450-2461
X ^Šv. Vardo draugijos na-j čiai parodė#, kajfcįjįe pritaria Ofiso
X
tll ti.k 10 biletęlių, o kiekvienas
valandos nuo 1 iki 3 po
Telepbeae Roosevelt 9090
biletelis tik 10 centų. Platini-į rįaį prašomi lapkr. 3 d. at-Įper kandidatų skyrimų. Tada
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
mas tų serijų atrodo labai vykti prie bažnyčios prieš 2'.JOHN W. SMITH pasirodė Res. 8201 S. WALLACE STREET
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas ir Chirurgas
lengvas ir vienas geriausių. !vak p, pt> kad nežinantiems! turįs pirmenybę žnionių tar-;
Rezidencija 8600 S. Arteslan Ava.
REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto iki S po pietų
Taigi privalu kiekvienai Chi-Įnurodžius kelių Į katedrų
! pe. John V. Sniitli tada gavo: OPTEMITRISTAI 4729
W. 12 PI.
Nedėliomis
6 iki 8:89 vakare
eagos sųjungietei išplatinti
Susitarus '
Tel. Cicero 2888
v 18,000 balsų daugiau, negu joj
nors po vienų serijų. Tiesa, pe
LIETUVIS ADVOKATAS
į artimiausias oponentas.
MUSŲ ŽINELĖS.
reitame Apskričio susirinki-!
2221 West 22nd Street
DKNTISTAI
------------- .
j John VV. Smith nuo senai
me
kurios
kuopos
dalyvavo
Arti Leavitt Street
Perkėlė savo ofisų po numeriu
North Side. — Vyčių 5 kuo-i yra žinomas Detroito žnionėvisos
pasiėmė
po
keletu
seri

Office
Boulevard
7042
Telefonas Canal 2552
pos Įvyksta šokiai 30 d. spa-'mis. Jisai tame mieste yra gi4729 S. Ashland Avė.
jų — gi kitoms komisija išValandos 9 ryto, iki 8:00 va siuntinėjo paštu, bet, anaip lių, Šv. Mykolo parapijos sve- męs, visų laikų veikė tarpe tų
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
kare. Seredsoois ir Pėtnyčio- tol, da ne visos serijos išda-i tainėj. Kviečia apielinkių kuo Detroito veikėjų, kurie išauLIETUVIS DENTISTAS
▼ak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pų Vyčius atsilankyti ir sma- Igino miestą, praplėtė jo pramis nuo 9 iki 6.
lintos. Taigi, brangiosios sų-,
pietų: 7—8:29 vakare
4645 So. Ashland Avenue
...
.,
... 'giai pašokti prie geros muzi- monę ir visada stovėjo už žmo
Nedėliomis 10 iki 12
LIETUVIS
AKIŲ
jungietes, geda mums butų,' 7 f
1
.“ v.
Ant Zaleskio Aptiekos
TELEFONAS M1DWAY 2889
,
,. kos. Taip pat kviečia visus nių teises. Jisai žiurėjo, kad
SPECIALISTAS
kad toks musu būrys negale-j
......
1 1•
, •
northsiuiecius, jaunus ir se- augimas ir gerovė vienu ne- Palengvins aklų {tempimų kuria Tel. Canal 6222
tų išplatinti tokiam kilniam!
. 1
‘
.
Tel. Boulevard 1401
... , .
..
,
nūs, didelius ir mažus, ir vi-,butų su skriauda kitu. Todėl esti priežastim galvos skaudėjimo,
tikslui 200 serijų. Šiuo kar’
.
’
.
,
L ..
. v
„
svaigimo, akių „„„„
aptemimo, nervuotu(Juozai) J. Grišius)
tn rpikstn
vknmc
Kp inlrin SUS teVellU« bei mamytes; VISI | Visada stovėjo prieš varžymų įmo, skaudamų akių karšti. Atitai'
•
■
J
__________________ ’i.;i.. i___ _______ __________________ t: 'sau kreivas akis, nuimu cataractua
DENTISTAS
ADVOKATAS
.»
... ...
...
, , būsite maloniai priimti ir pa-,bile kurios piliečių dalies. Ji- Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
įssikalbinejinio imtis darbo j . v .
.
I
.
2201 WEST 22nd STREET
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
regystę.
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) ir
ir jį
atlikti
Šis
pasidarbavi
j
sl
S
rozt
‘
sit
savo
jaunuomenes
įsai
griežtai
priesmosi
ateiviui
(Kampas
Leavitt
St.)
jį atlikti. Šis pasidarbavi- C b
Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
Telef. Boulevard 2808
^teisių varžymui.
į atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Valandos*
Nuo
9
Iki
12
ryto
mas
nebus
kreditas
vienai,
kia
P
e
J
lluu
RESIDENCIJA:
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
mas su elektra, parodančia mažiau
nuo 1 iki 9 vakare
6616 So. Rockwell Street
7—9 vakare
sias
klaldaa
Todėl
diduomenė
Detroito
tai, bet garbė bus visoms Chi
Telef. Republic 9722
visu piliečių, kaip mūras stovi už Speciolė atyda atkreipiama moky
cagos sųjungietėms, kad, štai, Visi Northsidiečiai
klos vaikučiams.
Tel. Brnnrwlck 6684
ant kambario durų bus gra smarkumu ruošiasi prie Šv. John W. Smith ir ateinanti
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
DR. A. J. QXJ8Sm
Tėvo paskelbtų jubilėjaus at antradienį lapkričio 5 d. iš kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
žiai. įrašytas jų vardas.
Lietuvi* DentletM
12 po pietų.
laidų. Jau veik visi užsiregis rinks jį savo majoru.
16 RUSIJOS
ADVOKATAS.
1679 MILWAUKEE AVENUE
Vėliau pranešime šiame dar
Velendos;
8-18,
1-1,
6-9:88
travę pas klebonų bei komite
4712 S. ASHLAND AVĖ.
52 East 107th Street
Gerai lietuviam* žinoma* per SI
■ekmadleniale Ir trečladleniale
be kuopų lenktiniavimų, taip
metua kaipo patyrę* gydytoja*, chi
pasai raažtartmą.
Kampa* Michigan Avė.
tų dėl dalyvavimo procesijo Thono Aųpiitagc 2822
Tel. Boulevard 7589
pat žymėsime, kurios kuopos
rurgą* ir akušeris.
Tel. Pullman 6950 lr 6377
je 3 d. lapkričio į Šv. Vardo
dirba kurios ne.. Dabar kolGydo staigia*
lr chroniškas li
Miesto Ofise Pagal Sutarti:
katedrų.
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
Tel. Lafayette 8899
kas paslaptis. Kuopos, kurios
127 N. Dearborn Street
jausius metodus X-Ray lr kitokiu*
elektros prietaisu*.
1145 MIIAVAUKEE AVENUE
Rooms 928 ir 935
da serijų neturi bei pritruko,
Valandos: 12 Iki 2 ir 6 iki 8 I’. M.
Tel. Franklin 4177
Ofisas ir Laboratorija
sekančiame Apskričio sus-me A. a. Pranciškaus Aleknos
Seredos vakare uždaryta
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS X-RlY
Nedėlioj pagal sutari)
Netoli Morgan Street
galės pas komisijų gauti. Be- Ihiidotuvese dalyvavo
taip
Telephone Central 6926
4193 Archer Avenne
je, sųjungietė išplatinus dau-'skaitlinga žmonių minia, kad
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
giausia serijų, gaus gražių do bažnyčia buvo pilnutėlė. Iš to
VALANDOS: Nuo 19 — 18 pietų H
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakara
venų,
kurių
aukojo
komisijos
-matosi,
kad
velionis
tikrai
buBoulevard
7639
ADVOKATAS
Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. khore
Res.
Hemlock
7691
Del
Prašalinimo
šalčio
narė p. R, Maziliauskienė. Tai’vo malonus, draugiškas. Visų
2238, arba Randolph 6800.
184 North LaSalle Street
bus gražus iš Lietuvos audi-[aky«c
gailestis netekus, Kas yra tas T. A. D.?
CHICAGO. ILLINOIS
Nuo 9:30 iki B vai. vak.
nys
gražiai
apnertas.
Mraugo
ir
žymaus
veikėjo lieT. A. D. yra liuosuojantis,
Local Office; 1900 So. Union Ava
DENTISTAS
Tel. Roosevelt 8710
Serijų laimėjimo dienoje, G,V1U tarpe.
valantis ir taisantis vidurius
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
4712 So. Ashland Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
gruodžio 29 d., Aušros Var-----------vaistas, T. A. D. tūkstančiai
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
tų VVest Sidėje parap. salė- Parapijos 25 metų paminė žmonių vartoja, o milionai
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ekspertą* tyrimo aklų Ir pritaikymo
ję įvyks kartu ir “bunco” „jiniui
leidžiamai
knygai ren-.
akinių
___ ___
_______________
. dar nežino.
Phone Cicero 721
Tel. Yards 0994
pramoga.
įkainos paskutinės žinios ir ' Jeigu arti nėra galima gau- 1801 South Ashland Avenue
ADVOKATAS
Rezidencijos Tel. Plaza 8206
Platt Bldg.. kamp. 18 8t. S aukttae
11 So. La Šalie St.. Room 2001
Kuopų sųjungietės prašo-‘manoma artimiausiu
laiku Į Ii, tai kreipkite-) po num.
Pastebėklt mano Iškaba*
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
VALANDOS:
LIETUVE DENTISTfc
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 8:86 va
mos šį-tų aukoti “bunco” dor duoti į spaudų. Kas turite l
5221 So. Halsted Street
Vakarais
Nedėl. nuo 10 iki 18 dieną.
X-Ray
karo. beredomla nuo 9:16 Iki 18 v.
3241 SO. MALSTED STREET
Nuo 7 iki 9 vakara
2137 S. CICERO, AV. CICERO. ILL.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
Vanotus — “praizams”, taip kokių reikalų kas link mini-Į
Chicago, III.
TeL Vlctory 0562
Nuo 10 Iki 12 dieną
Valandos: 9-12 A. M. 8-6, 7-9 P. M.
valandų. Room S.
pat platinti ir “bunco” bi- mos knygos, prašomi susiži-1
Tel. Boulevard 6631
7-> v. ▼. apart Tanedėllo ir
Nuo 2 iki S po pietų,
Trečladiena pagal eutarbna
rkoae Canal 9889

CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL

E

OR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. L. YUŠKA

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

DETROIT, MICH.

S°

A. L. DAVIDONIS, M. D.

,

DR. S. BIEŽIS

DR. H. BARTON

j

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

JOHN KUCHINSKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. L VEZELIS

JDSEPH J. GRISH

DR. G. I. BLOŽIS

. DR. HERZMAN ,

J. P. WAITCHUS

DR. W. F. KALISZ

F. W, CHERNAUCKAS

DR. V. A. ŠIMKUS

25 MET|Į PATYRIMO

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

IMK T. A. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. MAURICE KAHN

A. A. OLIS

DR. HELEN M. WISNOW

Pėtnyčios
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ketvirtadienio baliui. Komisi-]
CHICAGOJE ja turi paruošus užkandžio,
žaislų, juokų ir kitų dalykų.
Lietuvių kliube, Universal ban Taip-gi bus ir “praizų”: pir
mas už geriausį aprėdalų dėl
kc name, vakare.
Lapkričio 3 d., 3 vai. po
“Halovveen Party”, o kiti,' pietų suvaliuoja iš North SiX Plačiai žinomas dailinin
DOMĖS!
penki už įvairies lenktynės. Į-Įj^ West gidės. Dievo Ap
kas piešėjas p. T. liekis, dir
ėjimas nariams ir tiems, ku- veiados Town of La^, Brigbęs Chicagos Dailės Institute,
North Side. — Procesija į rie ateis sykiu su nariais, tik hton Parko, Roselando ir Briišvažiuoja Į Lietuvų. Nevv katedra įvyks 3 d. lapkričio, 25c. Nė narys, atėjęs vienas, dgeporto kolonijos lietuviai
Yorke i laivų Bremen sės ]ap- 1:30 valandų po pietų. Kurie turės užsimokėti lc. “war į Šv. Vardo Katedrų, N. State
kričio 15 d. Kelionei visus rei esate užsiregistravę, malonė tax”. Taip-gi jei kas ateis be & Superior Str.
kalingus dokumentus parūpi site susirinkti į bažnyčių ir tam tinkamo aprėdalo ir-gi
Pamaldos prasidės lygiai 3
no laivakorčių agentas V. M. iš čia visi važiuosime į kate turės užsimokėti bausmės lc.
valandų ir bus tokioje tvarStulpinai“.. Artisto išleistuves drų, kad paskirtų valandų da. Taigi, visi kviečiame ateiti ir
koje:
*i<
įvyks nedėiioj, lapkr. 3 d., lyvavus iškilmėse. Pavėlavę ne Į praleisti “Old Time Halovveen
1. Vargoninkų
choras pa
galės dalyvauti kompanijoj. Party.”
giedos: “Pulkim ant kelių“.
Vyčių Naujokas.
1 Klebonas deda pastangų, Į
2. Kun. D-ras J. Vaitkevi
GRABORIAI:
kad viskas pavyktų ir mūsų
čius, M. I. C., pasakys iškil
WEST SIDE NAUJIENOS.
kolonija gražiai pasirodytų.

LlETUViy PAMALDOS
KATEDROJE.

ŽINiy-ŽINELĖS

mei pritaikytų pamokslų.

JBSBM———W

PARSIDUODA PIGIAI
gijos Tovvn of Lake vardu į- North Side. — šv. Juozapo
teikė dovanų gerb. kun. Jur draugijos susirinkimas, kuris
Biznio lotas prie 1416 So.
gaičiui.
Rap.
turėjo įvykti 3 d. lapkričio, Cicero Avė. Kreiptis
perkeltas į 10 d. lapkričio iš
3632 Taylor Street
priežasties ruošiamos procesi 1-iiias flatas,
Chicago, III.
jos į Šv. Vardo katedrų. Na
riai prašomi įsidėmėti ir 10
Del geriauaioe rųSIea
d. lapkričio skaitlingai susi
Ir patarnavimo, Saukit
rinkti. Yra daug svarbių rei
GREEN VALLEY
Giliai liūdinčiam komp. p.
PRODUCTS
kalų svarstymui. Visi žinot,
Olaella Šviežių kiauli
A. Pociui, netekus savo myli
nių. sviesto lr sūrių.
kad netekom darbštaus pirmi- j
mos draugės a. a. Onos Po-, . ,
...
. .
Wm.
J. Kareiva
. .
. _, tt
• • i Ininko a. a. Aleknos, kuris uo
Savininkas
cienes, A. L. Vargonininkui ...
. ..
liai darbavos. Mirtis jį atsky
Sųjunga reiškia širdingiausių
4644 So. Paulina St.
rė nuo mūsų. Tegul Dievas su
TeL Boulevard 1880
užuojautų,
teikia jam savo karalijoje am-

UŽUOJAUTOS KOMP.
A. POCIUI.

V«g. Są-gos Valdyba. >jna ramybę ujJ darbavim9si

Kompozitoriui Antanui Po
ciui dėl jo mylimos žmonelės,
kurių pažinojau nuo 1914 m.
tik atvykęs į šių šalį, mirties,
reiškiu nuoširdžiausios užuo
jautos.
' • ! v.t
.
*ti

čia, ant žemės. Draugijos

Rap.

Ramova

Jei kas da dėl kokios prie
X V i s ų šventės dieno- 3. Giesmės: “Prieš taip di
3518 So. Halsted Str.
žasties ne užsiregistravo, grei- je visiems yra pareigos įs- dį Sakramentų”, “O Salutatai užsiregistruokit, nes komi įklausyti §v. Mišias, užtat Au- ris Hostia”, “Tantum Er
Gražiausias Teatras Chicagoj
Lietuvis Graborius
Antanas Stanšauskas,
Dubai tavas kranas dėl rinkos, ku
ris maišo šiltą ir Saitą vandenį. La
Patarnauja laido
tetas nori žinoti, kokia koni- §ros Vartų bažnyčioje pirmo go”, palaiminimas šv. Sakra
Nevvark, N. J. SEREDOJ ir KETVERGE bai geras daiktas dėl kuknios.
tuvėse kuoplglausia.
panija
turėsime.
Be
to
tiems
Tik ..................................................... *3.98
sios
šv.
Mišios
bus
laikomos
Reikale meldžiu at
mentu; “Garbinkime šv. Sa
Spalio
30,
31
sišaukti,
o man n
bus teikiama informacijos
ryto 5 vai., antrosios 6, tre kramentų”.
Balto ąžuolo bačkutė šėlais lan
darbu busite užga
“HARD TO GET”
kais išdeginta.
nėdinti.
Rap.
čiosios 7:30 ir suma 9 vai.
............ .'.................................. *3.10
Vargoninkų choras pabaigo
Tel. Roosevelt seisj
į Parodoma apie tai, kas atsi-' 106 Gal
Gal................................................. *2.39
X Ryt šv. Ražančiaus pa je pagiedos giesmę: “Garbę
arba 251C
tinka, kuomet paprasta mer
APB RADIO STOTIS.
1314W. 2Srd Plae«
maldos bus tuojau po sumos, ir šlovę”.
Stogui popierius 3 ply raudonas
Liet.
Moterų
Verpimo
ir
,
Chicago, I1L
gina pamėgsta milijonierius. lr žalias su smala ir vinims.
nes vakare po Visųšventė’s
Celebruos: D. G. prei. M. L. Audimo dr-ja turės susirinki- Dalyvauja Dorothy Mackaill Rolls ................................................. *1.98
Dievo Apveizdos Par. — mišparų tuojau bus gedulingi
PRI8TATOM VISUR
Krušas, asistuojant gerb. kun. (1,ui šiandie spalio 31 d. Gage ir kiti pasižymėję artistai.
JSekmadienio vakare naujoje už mirusius mišparai.
._ _
...
. .
_
I J. Pažkauskui ir gerb. kun. J. Park salėj prie 55 ir So Wesi svetainėje Marijonų Kolegijos
Vitaphone Vodevilio aktai
X Ryt Aušros Vartų baž- Svirakui Ceremonijų vedėjas: tem Avė. Narės ir veikėjos
4414 So. Rockwell Street
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. rėmėjai surengė arbatėlę.
nyfioje Marijonų Misionieriai
p Gasimas
Kalbantieji paveikslai, dai
prašomos sueiti.
CHICAGOJE,
Chicago, UI.
X Tų patį vakarų senoje sa kunigai Juozapas VaitkeviLaidotuvėse
pa
nos, muzika, pasaulio žinios.
Telefonas Lafayette 4689
p
,
Visi, kūne norėtų pasinautarnauju
geriausia lėj buvo šokiai
Susivienymc čius ir Antanas retraus
lr pigiau negu kiti
as
pamaldomis ir dalyvauti Bridgeport. — Draugijos Durys atsidaro 1:30 vai. po p
todėl, kad prikiau- Brolių Lietuvių. Svetainė bupradės devynių dienų jubile- procesijoje j
turi bū_ Šv. Petronėlės mėnesinis susiĮVAIRŪS kontraktoriai
eau prie arabų 18vo beveik pilna publikos. Grie jaus atlaidų nupelnymui mi
dirbvstės.
OF.’SAg
ti netoli katedros prie Chica rinkimas įvyks lapkričio 3 d.,
žė Krekščiuno orkestrą.
sijas. Pirmasis sakys pamok
888 West 18 St.
go Avė. bent 15 minučių prieš Šv. Jurgio parap. svet., 32 PI.
Tel.
Canal
8174
X
Pirmadienio
vakare
slus
vakarais
8
valandų,
o
an

SKYRIUS:
8238
ir Auburn Avė. 12 valandų
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
So. Halsted Street “Halovveen Party”
komisija trasis rytais S :30 valandų. Per 3 vai
B Hardware Co.. dabar perėmė visų
dienų.
Laikas
permainytas
iš
Tel. Vlctory 4088
Komisija.
Savininkas R. Andreliunas blsnj | savo rankas lr duos visose Slo
pradėjo puošti naujų svetainę visas šv. Misijų dienas rytais
priežasties rengiamos procesi
blsnlo lakose pirmos klesos patar
ir vakarais bus misionierių
Užlaikau visokių auk navimų.
jos
į
Švento
Vardo
kated

Simpatiškas —
sinių lr sidabrinių dai
HARDWARE PAINTS
šventinami su visuotinais at- prieiti kada tik panorės, nes rų. Narės malonėkite skaitlin
ktų. vėliausios mados
Mandagus —
laidais rąžančiai, kryželiai,1 nuodėmklausiai bus klausykradio, planų rolių, reft WALL PAPER
gai atsilankyti ir nepasivėlin
kordų lr t.t Taisau
Geresnis ir Piges
8
medalikai ir kiti dievotumo J°se Per vakarines pamaldas ti, nes yra svarbių dalyki]
laikrodžius lr mustkos
Palnters Sk Decorators
nis už kitų patar
Instrumentus.
J. 8. Ramanclonls, savininkas
daiktai kurių misijų lankyto ir rytais per Šv. Mišias.
svarstymui.
8147 Sė. Halsted Street
navimas.
2650 West 63rd St. Chicago.
jai galės visuomet rasti Auš X Ateinančiame sekmadie
Ona Taujenienė, pirm.
TeL Vlctory 7281
Telefonas HEMLOCK 8880
ros Vartų parapijos svetainė nyje keliauti su procesija į
je po bažnyčia (2323 W. 23 katedrų jau yra užsakyti trys
mirė po sunkios Ir ilgos Ilgos
PAGRABŲ VEDĖJAI
place).
special karai.
BRIDGEPORT KNITTING
spalio 27, 1929 mi 2 vai.
po
Mamų Statymo Kontraktorlna
pietų, 5 9 metų amžiaus. Kilo
Didysis Ofisas:
SHOP
X Ryt po vakarinių šv. Jė X Šiandie -Vyčių 24 kp.
Statau Įvairiausiu* namu* prieinama
18 Kėdainių Apskričio, Josvai
4605-07 So. Hermitage Avė.
kalno.
nių parap., Macgalių
Kaimo.
vilnonius sveterius — sto
zaus Širdies pamaldų Maldos turi mūsų svetainėje savo sa MODERNIŠKAS TEATRAS rusNeriam
Tel. Tards 1741 lr 1742
Atnerikojc išgyveno 29 metus.
Ir plonus, taipgi ir vilnones pan7217 S. California Avenue
3140 So. Halsted St.
Paliko dideliame nuliudime
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
Apaštalystės brolija turės mė vaitinį susirinkimų, o kliube
SKYRIUS
Telef. Hemlock 55M
vyrą Juozapą, 4 sūnūs, Anta
sulig užsakymų naujus sveterius ir
4447 So. Fairfield Avenus
nesinę konferencijų Aušros savo paprastųjų pasikalbėji UTAR. SER. ir KETVERGE taisome senus. Vilnonio9 gijos dėl
ną, Juozą- Stanislovą ir Pran
SKYRIUS
ciškų, 2 dukteris Mikaliną, Ma
nėrinių ir vilnonės materijos dol
Telefonas Canal 7281
Vartų mokykloje 7 kambary mų ir žaidimus.
1410 So. 49 Ct, Cicero
Spalio 29, 30, 31
rijoną ir Kastanciją, žentą Jo
kelnių vyralms lr vaikams. AtsilanTel. Cicero 2794
ną Stankūną,
brolj Mateušą,
je, kur bus išdalinti ir šio ■ X Aušros Vartų mokyklos “SMILING IRISH EYES” kykit lr jsitlkrinklt musų prekių ge
seserį Graciją, o Lietuvoj seną
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
SKYRIUS
mėnesio intencijų lapeliai.
motinėlę, brolį Vincą,
seserį
3201 Auburn Avenue
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
mokinė Šarkaitė sunkiai su
Dalyvauja
James
Hali
Mallavojlmo Kontraktoriai
Marijoną ir gimines.
Te.. Boulevard 3201
tų.
Dažų Ir Popleros Krautuvė
X Jubilėjinės šv. išpažin sirgo ir ėmė karščiuoti, ina-\ Visiems patinkantis paveiks- i Siunčiam užsakymus j kitus miesLaidotuvės
jvyks šiandie,
1**4 8. LEAVITT ST.
Ckloago
spalio 31. Iš namų 9 vai. bus
j tus.
ties visi be ilgo laukimo galės tomai influenza prikibo.
las
atlydėta į Mt. Carmei bažny
F. SELEMONAVIČIUS
Phone Boulevard 4139
Phone Virginia 2054
čią, kurioj
jvyks
gedulingos
X
P.
Radoinskienė
taipos504
W. SSrd St. Prie Normai Avė.
pamaldos už velionės sielą. Po
NAUJAUSIO IŠRADIMO
JOSEPH VILIMAS
Tel. Vlctory 3486
pamaldų bus nulydėta į Mt.
P.VDĖKONĖ
gi dėliai drėgno oro ėmė ne
VITAPHONE
Carmei kapines.
Namų Statymo
Nuoširdžiai
kviečiame visus
sveikuoti ir iš namų nebega
Kalbantieji
Paveikslai
gimines, draugus
ir pažįsta
Kontraktorius
JOHN SLEGAITIS
GRABORIUS
li išeiti.
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Graži
Muzika
4556 So. Rockwell Street
Ilsėkis musų brangi 'moterėlė
Graliam Paige Automobilių
Husų patarnavimas
ir motinėlė šaltoj žemelėj.
visuomet sąžiningas lr
Pardavėjas.
Nuliūdę:
VYČIŲ PIRMININKAS
Tol. Boulevard *114

S. D. LACI!AWICZ

PRANEŠIMAI.

JOHN DERINGIS

J. F. RADZIUS

MARQUETTE JEtfELRY
& RADIO

J. S. RAMANGIONIS

A. + A.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

URŠULĖ
PRANEVIČIENĖ

M. ZIZAS

MILDA

PETRAS CIBULSKIS

A. MASALSKIS

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

vyras vaikai, žentu® broli-“.
sesuo Ir gimines

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
lies sutei

kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Kampas 48th lr Paulina Sta
Tfcl. Blvd. 6208
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatllkal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

BUTKUS

Patairnavimas
visose Chica
gos dalyse lr
prletnlesėuose.
Graliai
pigiai
net už *25.
OFISAS
8A3S South
Halsted St.
Vlctory 408R89

UNDERTAKINO CO.
P. B. Had’ey LlC.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

3181

Telefonas Yards 1188
4424

So.

Rockwcll

Vlrglnla 1290

St.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8

A.

A.

ANTANAS
AIŠMENTAS
Mirė spalio 26 d. 1929, bū
damas Oak Forest prieglaudoj.
Buvo visiškai blednas lr be
giminių. Jo laidotuvėmis rūpi
nomės mes žemiau paslralę.
Atrirp.do geradėjų, kurie pri
sidėjo prie
to mielaSirdlngo
darbo. Tiems tai norime ’SrelkStf padėką. Plrbntausla turime
paminėti gerb. kun. Vaičiūną,
šv. Antano par. kleboną, kurs
ne vien dykai patarnavo, o Ir
stambią auką dėjo. Toliau Concrete Eng. Co. aukojo *10.25.
Chas. Bakery 5.00, L. Florlsh
6.00, Drugeklenė 5.00, J. Že
maitis 8.00, A. Petkevich 3.00,
K. Gllvidienė 2.00, A. BernodiSius 2.00, A. Ūsas 6.00, A.
Rožlckis 6.00, K. Žakas 3.00,
P. Muštu 2 00. Daug kitų gerodejų aukojo po dolerinę lr
kiti po mažiau. ISvIso sudėta
*88.85.
Visiems geradėjams lai Die
vas gausiai atlygina,
Kentcių Aeimynn.

BUČERIS,

atsišaukti:

Liet.
Vyčių 36 kuopos pirm Zig.
Vyšniauskas spalių 28 d. su
grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės, kurioj spalio 11 d. buvo
Dr. Zalatoriaus padaryta dvi
sunkios operacijos. •
Vyčiai laukia, kad jų pirm.
greičiau pasveiktų; jo parei#
gas dabar eina vice-pirm. Lindžaitė.
Brighton Park.

3307 Auburn Avenue

REIKALINGAS

SUGRĮŽO.
—

1645 Wabansia Avė.

Tel. Brunswick 2545

ARCHER MOTOR SALES
610 West 35 Street

Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

BRIDGEPORTAS
Lašiniai iš Lietuvos.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu Gerbiamai
Širdingai kviečiame jus at
Chicagos Lietuvių Visuomenei, jog lašiniai, ir kitokie į silnnkyti ir pamatyti veliau1930
mėsos produktai jau atėjo iš S1OS mados naujus
. __
A < /IfTTT
)
ATocilv
lrnmn
c-n
Lietuvos. Todėl iamstos esa 400” Nash karus su vėliau
te kviečiami atvykti irpasi- siais pagerinimais pas
A BALZEKAS MOTOR SALES
Ligonis dabar yra namuo pirkti gardžios mėsos.
4030 Archer Avenue
Taip pat galėsit gauti iš J
se 2517 W. 43 St. Draugai-ės
Tel. Lafayette 2082
Lietuvos įvairios rųšies labai
prašomi aplankyti.
skanių Birutės saldainių, gin
Gintauto Ainis.
taro karolių, brasletų, špilkų -Tel. Victory 5371
ir kitokių dalykėlių. Užlaikau UNIVERSAL RESTAURANT
NEPAMINĖTA.
taipgi saldaus medaus ir gar
A. A. Norkus, Savininkas
džiu gryįių. Krautuvė atdara
Bridgeport. — Gražioje suGardus ir sveiki valgiai,
iki 9 vai. vakaro. Nedėliomis
rašytoj korespondencijoj apie
nuo 10 vai. iki 4 po pietų. Vi- greitas ir mandagus patarna
gerb. kun. Pr. Jurgaičio pa-,
vimas.
,,
.
, , ,
... 'sus kviečia atsilankyti.
gerbtuves vienas dalykas liko ■
pamirštas, tai dovana, kuriją
V. M. STULPINAS
750 West 31 Street
Arti South Halsted Street
p. J. Sucilla Nek. Pras. P. 3255 So. Halsted St. Chicago
Chicago, UI.
Šv. moterų ir mergaičių drau-1
Tel. Victory 6122

M. YUSZKA ft CO.
FLUMBING A HEATIKO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausia
4844 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLDS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Parkams real estate kontraktus.

Internationl Investment

Corporation
Kapitalas *500,000 04
2804 SO. KEDZIE AVENUE
Tsl. Lafayette *728-8718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Ęarma*
Bisnlus visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa
rų pi n am 1, 2nd morgage lengvoms
lilygoms.
Teisingas lr greitos patarnavimas

<425 So. Fairfield Avė.
Tel. iMfsyclte 0455

