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Katalikai paaaullonya turi kllnq oldavinį, — (neiti J Šeimynas Ir 1 vl■uomen* Krlataua mokai*, atnaujinti
įmonių dvasią. JSaaua filrdlea viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
ulduotla "Draugaa" padto j urna t*
apaAtaiavlmo
darbų atlikti
Užtat,
■kaitykite Ir platinkite "Draugą."
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■■ ■ X

“Draugaa" atstovauja organlsuotų
katalikų minti, remia nuoAlrdžlal katallklAkaa draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas"
dllauglaal didele katalikų parama te
nori kad toliau paallalkytų tla prle-
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METAI-VOL. XIV

Daugiau 33 Žmonės Nuskendo Nchigano Ežere
BRITANIJA IŠNAUJO INDIJAI ŽADA
AUTONOMIJA

PIRM 50 METŲ IR ŠIANDIE.

APLANKĖ RAUPUOČIŲ
KOLONIJĄ

i

SKELUNG,

Pietų Kinija

j— Skelung yra raupuočių ko-j

«

J Jonija, netoli Kantono. Ją įkū-Į
rė belgas kun. Conrardy, kurs
i kituoinet darbavosi indionų'
[tarpe Oregone, Amerikoj.
| Pastaraisiais laikais šią ko- į
iloniją aplankė kun. J. P. RyRINKIMUOSE an iš AVorcester, Mass., Mary-

Visi Belgų Kareiviai Apleido
Pareinj
. . .

I.

,

•
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ONTARIO PROVINCIJOJ

sausieji įgavo smogį
BRITANIJA INDIJAI TEI
KIA AUTONOMIJĄ

LONDONAS, lapkr. 1. —
“India Gazette,” oficialiam1
Britų administracijos Indijoj
organe, vice-karalius lordas
.v _
,
Irviu liepiamas is Londono
paskelbė ilgą į Indijos gyve
ntojus atsiliepimą.

Jis praneša, kad Britų ka
rališkoji valdžia pildo savo
1917 metų pažadėjimą — In
diją pripažins dominija. Ta
atmaina bus Įvykinta ne vė
liau kaip 1931 metais.
ONTARIO PROVINCIJOJ
SAUSIEJI PRALAIMĖJO

TORONTO, Kanada, lapkr.
1. — Ontario provincijoj įvy
ko parlamentariniai rinkimai.
Svarbiausias klausimas buvo
svaigalai. Sausieji pralaimė
jo. Gyventojai išsprendė, kad
svaigalų pardavimas ir to
liaus pasiliktų provincijos va
ldžios žinyboje.

fe.

knoŠioj
11 nkolonijoj
,isionieriusyra
-
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ŠIUOKART SUSIDAUŽĖ DU LAIVA!
MLUIAUKE ŠONE
Vakar dar viena didelė ne
laimė įvyko Michigan ežere.
Apie 29 mailių nuo Milwaukee pakraščio susidaužė du
(laivai: prekybinis Senator ir
j vežiojus rūdą Marąuette.

Anas pirmasis greitai nų-,
skendo. Žuvo 33 vyrai įgulos.
Penkių savaičių laikotarpiu
Michigan ežere žuvo virŠ' JOO
žmonių. Nei vieneriais metais^
ko panašaus nebūta.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

feraupuočių.
tiii
PASKUTINIAI BELGAI
Kun. Conrardy, kurs šią ko
SULAIKĖ GAIRIŲ PERIŠLAUŽĖ KRAUTUVĘ
APLEIDO PAREINI
loniją įkūrė, kituomet darba
STATINĖTOJĄ
Atvaizduojamos elektrinės lemputės šviesai išradė
vosi Molokai kolonijoj su kuŠiomis dienomis Pakruojuje
BERLYNAS, spal. 31.
;nigu Damien. Kada pastara- jas Edisonas. Parodoma jo išrasta pirm 50 metų elektri
Juliers, Pareiny, tomis dieno-'sįs mįrė kun Conrardv išvv- nė lempa. Rankoj jis laiko šių dienų ištobulintą lemputę. Šiomis dienomis adminis- nežinomi piktadariai išlaužė
... 450
__ .belgų
.
.karei- ■ ko į Amerikos
’
* J. Valstybes.!
J
J Koks skirtumas.
x____ Taip __
__ i:__ • ka-gracijos linijoj mūsų policija krautuvę ir pavogė įvairių
mjg gpĮgįjo
yra su visais kitais išradimais,
• •
. • _
. .„ .
,
m • ••
...
, ... t• rio iin irrn loin lori'nc onirn lzit rli Ir a «n
'sugavo civilį Stanislovą Man- prekių apie 5000 litų vertės.
vrų. Tai paskutiniai belgu ka- Tenai jis negalėjo ilgai būti, da jie yra, taip tarius, savo kūdikystėje.
“M.”
•, v,
A • r.
kauską, kuris perstatinėjo gai- Vagys ieškomi.
reiviai atšaukti iš Vokietijos, kažkas jo sirdj trauke rauPENKI MILIONAI DOLE jres iš lenkų į mūsų pusę. Ta
puočiams tarnauti. Pasimokiplotų.
RIŲ PRADŽIAI
APIPUOLE PLĖŠIKAI
rdomas Mankauskas prisipanęs medicinoje, jis išvyko į
įžino esąs plečkaitininkas. ‘T.’
Kantoną ir įkūrė šią koloni
FORDO DARBININKAI
Chicago pasaulio parodos
Rugsėjo 23 d. 18 vai. Rad
SAKOMA, KAD 15 ŽMO
ją. Tam tikslui reikalingus
STREIKUOJA MEK
NIŲ‘NUSKENDĘ
viliškio
Šiaulių kelyje pikta
rengimo komitetas pranešė,. SUS,pAŽINIMO VAKARAS
(fondus
jis
įgijo
Amerikoje.
SIKOJ
kad parodos pradžiai jau tudarių buvo apipultas pil. PuVedamūh tardymais ikišiol rimą penkių, milirmus dolerių
klevičius, kuriam ėmus šauk
Įvykusiam teol. filosofijos tis pagalbos, piktadariai pa
MEXIC0 CITY, lapkr. 1. KARDINOLUI SUTEIKTA nepatirta nuskendusio garlai
fakulteto susipažinimo vakare sislėpė.
— Fordo automobilių dirbtu- j RAUDONA SKRYBĖLĖ
“M.”
Eina šaltesnis oras
vio AVisconsin prakiurimo prie
į studentus kalbėjo universi 1
vėje sustreikavo 300 darbini-1
-----------žastis.
Iš federalio oro biuro pra-||e|o prorektorius kan. B. Če
nkų, kada dirbtuvės valdyba! ROMA, spal. 31. — Kardi- Patiriama, kad garlaivy buROCKEFELLER PERKA
nolui Segura y Saenz, Toledo,l
*j, • 4 n I nesa’ kad siandie vakare oras , snys, dekanas kan. Pr. Kuraiatsisakė pripažinti uniją.
Ispanijoj, arkivyskupui, šio-1
nn S1®! kiek ^prablarvėsią,8 ir rytoj . tis, prof. Dovydaitis ir prof.
ŠERUS *
Fordaa kituomet buvo pa- ““”X^veZ!“
į J. Eretas. Iš literatūros skai' žmonių išgelbėta, tad 15 nu
reiškęs, kad jis verčiau dirb
NEW YORK, lapkr. 1. —
Įtė — A. Vaičiulaitis, P. Kajo Tėvo konsistorijoj suteik
skendo.
tuvę uždarysiąs, negu uniją
Uždaryta 26 vietos
įmža, Iz. Matusevičiūtė, dek- 3°ckefeller, senesnysis, pata raudona skrybėlė.
Wiseonsin
nuskendo
audros
pripažinsiąs.
Kardinolas y Saenz kardi- , -kll v , m
nnn Kpnn 1 Už nusižengimą prohibici-' lamavo p-lė Mejeraitė ir Tve- gaustas ką jis manąs apie
laiku i..z 4 mailių nuo Keno- jaį Chicagoj 26 įvairios vie-< „kaitė. Be to, kol. Sipavičius «erams kainiJ
parernolu paaukštintas pirm dvie-Įgha pakragčio. Sakoma, tenai
KINIEČIAI SUKILĖLIAI
tos laikinai uždarytos, einant paskambino keletą muzikos škė’ kad nieko ypatinga,
jų metų.
ežeras yra 200 pėdų gilus.
federalio teismo “indžiunhši-,dialykų. Paskui buvo šokiai ir' ^ako> šaly ekonominė paATSIMETĄ
nais.”
,
‘žaidimai. Bendrai, susipažini->dėtis ^geriausia. Jis ir ja
ITALIJOS KARALIUS AP
Miesto
savasčių
pa

------------------Imas buvo labai draugiškas ir sūnus
paprastuosius šėSHANGHAI, lapkr. 1. —
LANKYSIĄS ŠVENTĄJĮ
taisymui
Pietinėj miesto daly auto-J jaukus.
“R.”.rus’ nes žiną, kad nepralai
Šiaurinėj Honan provincijos
TĖVĄ
mėsią.
daly eina dideli mūšiai vald
Michigan ežero audra an- mobiliu je nužudytas “raketižios kariuomenės su sukilėlių
ROMA, lapkr 1. __ Laik- da* Chicago miestinėms sava- ninkas” Cannaven, gi vakariDIDELĖS IŠKILMĖS
ŽUVO 9 ŽMONES
generolų kariuomene. Gauta ’ rastis Giornale d’Italia pra- sdms Pa(‘ar« didelius nuos-;nėj daly mirtinai sužeistas
ROKIŠKY

Toronto kituomet per 10
metų turėjo amerikonišką prohibiciją, kuri pirm pustrečių
metų sugriauta ir įvesta val
žinių,
džios
kontrolė parduodant
nti.
svaigalus.

CHICAGOJE

kad pastaroji atsimeta-Įneva, kafj Italijos karalius a- to^us- Pataisymui reikalauja- Roceo Maggio.

rtimiausiomis dienomis for- ma 310,000 dol. Gal to neužmaliai aplankysiąs Šventąjį ‘eks‘
Tėvą Pijų XI.
i Privatinės savastys taipat
____________
: daug nukentėjo.

ALGIERS, Algeria,
jkr.
1. — Arti Sakmodi ant aukš
tai iškelto šalę pakalnės vieš
kelio busas susikūlė su auto
mobiliu. Abi mašinos nusirito
į pakalnę. 9 žmonės žuvo.

/

Rugsėjo 1 d. Rokišky buvo
ŽIEMOS LAIKU PRAMA- minimos 10-ties metų RokišSUKĖLĖ MAIŠTUS
TOMAS VEIKIMAS
kio atvadavimo iš Bolševikų
SUTIKO SKRISTI I
SARGYBA
-----------ir 10-ties metų rokiškėnų šauŠIAURIUS
FUČIN, Mandžiūrija, lap-jjįų sukaktuvės. Iškilmėse —
j 11 KUNIGŲ PAAUKŠTINMANAGUA,
lapkr
1
•
-Į
TA
MONSIGNORAIS
Bombų
dirbėjams
byla
'
kr.
1. — Kinijos kariuomenės [paminklo atidaryme, šaulių
BERLYNAS, spal. 31. —
Cook apskrities kriminali-. vadai yra nuomones, kad bol-!parade, žemės ūkio parodoje,
Orlaivio “Graf Zeppelin” į- Telpaneca garnizono šalies__________ _
SNIEGAS IR LIETUS
gulos nariai pagaliau sutiko sargybos 44 kareiviai su ser- it BALTIM0RE, Md. — Vie- niam teisme vedama byla ševikai imsią toli smarkiau j šaulių sporto mankštose ir
skristi į šiaurinį žemgalį, ka žantu• priešaky sukėlė mais- į08 arkivyskupas Ilurley pas-.dviem bombų dirbėjam. Kai- veikti atėjus žiemai, kada uz- dainose dalyvavo apie 20,000
SI0UX CITY, Iowa, lapkr.
< 4 Tr, M
da padidinti užmokesniai ir tus ir atsimetė į artimuosius! Relbė, kad jo valdomoj dioce- tintojas teisme skaitė abiejų šalsią visi ežerai, upės ir pel- žmonių,
1. — Čia ir aplinkiniuose plo
apdraudimas. Kelionė įvyks kalnus. Spėjama, jie bus pe- ’ zį joj 44 kunigų paaukštinta prisipažinimą. Paaiski, kad kės.
tuose tris dienas lijo ir sni
tėję Hondūras sieną.
SVARBIOS ITALIJOJ
monsignorais ((Popiežiaus Na kaltinami bombas krautuvėlėPIRKS RUGIUS INTEN
ateinantį pavasarį.
go, taip kad automobiliais ir
ATMAINOS
miniais Prelatais). Dar kitu se pardavinėję taip, kaip ki
DANTŪRAI
Į busais susisiekimai nebuvo
TURĖSIĄ TRUMPESNES du kunigu — Popiežiaus ša- tus daiktus.
KARALIUS PILNAI
galimi.
ROMA, lapkr. 1. — Fašis
mbelionais.
DARBO VALANDAS
Netrukus bus pradėtas ruPASVEIKĘS
tų valdžia panaikino prisie ,gių supirkinėjimas kariuomeBus naudojami busai
LONDONAS, lapkr. 1. — DAUGIAU TARNAUTOJŲ
Šiaurinėj miesto daly, kur kasiųjų teisėjų klausomas liy- nįs in,c„dnnlflro8 reikalams. | CHICAGO IR ApYLINLONDONAS, spal. 31. —
yra reikalingas gatvekarių į- las ir grąžino mirties bausmę. ųž tįnkamu8 rugiu8 bus mo-l KĖS- ~ Nusakomas lietus ir
Anglijos karalius pilnai pa Britanijos darbo valdžia iš
PASTOJE
vedimas, gatvekarių kompani Be tp įvestos aštrios bausmės kjama ftpie 20 Htų centneriui.8alčiausveiko ir ėmė eiti kaip ėjęs sprendė anglekasiams sutru
vietose
“Tr ”|*■ ==
-■—*
WASHINGTON, spal. 31. ja išsprendė naudoti busus. už nusižengimus fašizmui.
mpinti darbo valandas nema
valdovo pareigas.
žinant užmokesnio.
Prieškalėdiniam laikui, Tie busai bus ypatingi tuo,
PINIGŲ KURSAS
HOOVER
’
O
PROTĖVIAI
kaip praneša paštų sekreto kad sau jėgą gaus iš vielų
DIDINA KARO LAIVYNUI
SUDEGĖ NAMAS
—
VOKIEČIAI
rius,
į
paštas
bus
paimta
dau

Lietuvos 100 litų
$10.00 J
KARO LAIVAI J KINIJĄ
kaip gatvekariai.
IŠLAIDAS
giau apie 70,000 tarnautojų,
ROMA, lapkr. 1. — Italijos
BERLYNAS, spal. 31. — Rugsėjo 30 d. Joniškyje už
Britanijos 1 sv. sterL 4.1
MANILA, lapkr. 1. — Iš kad apsidirbti su Kalėdų pavaldžia išsprendė padidinti
Chicagos policijos viršinin Žinomasi vokietis geneologas, sidegė pil. Broniaus Žalio gy Francijos 100 frankų 3 91,
_ ______
w___ ________
__ čia į Kiniją pasiųsti trys A- sta. Be to, tam laikotarpiui ko parėdymu vietomis pakei prof. II. Macco, atrado, kad venamas namas. Gaisrininkai
karo
laivynui
išlaidas. Tokiu
Belgijos 100 belgų
13.1
būdu bus didinamas karo lai-(menkos Jungtinių Valstybių 1 bus nusamdyta virš 3,000 ge- sti II kapitonų, 2 seržantai prezidento Hoover’o protėviai greit gaisrą likvidavo. Nuos
Italijos 100 lirų
5.22|
vynas.
karo laivai.
ležinkelių paštų tarnautojų.
ir 54 eiliniai poliemonai.
Vokietijos
100
markių
23.80
buvę vokiečiai.
toliai maži.
“M.’

P R K O O X

Penktadienis, Lapkr. 1, 1920

kurį ji kristalizavosi ir augo. Mūsų tauta kris
savo miestelių pašalindavo. pietinėse valstybėse dar yra
J
talizavosi ir augo apie Vilnių. Su Vilnium yPrieš agitatorius visuomet bu apie 10 mįlionų negrų, kurių
ARBA
IBaloa kaadlen. Uakynu MfcnadtonlM
ra suaugusi mūsų tautos siela. Mūsų tauta,
vo kviečiamas šerifas su gin padėtis tiesiog apgailėtina. Jų
BRUNU MERATOS KAINA; Metama — |I.W,
MI Metų —
Trinus Minealama —
Vienam jeigu ji nustotų Vilniaus, turėtų sumenkėti'
DARBININKŲ SKYRIUS
kluotais, padėjėjais, kai-kada didžiuma išnaudojama plan
■teeini — 75a Europoje — Metams |7.M. Pual **ir
dvasiškai
ir
medžiagiškai.
Ji
smnenkėtų
tų — »< ••, Kopija .»lo.
net kariuomenė.
tacijose. Kiti svetiniuose uBendradarbiams lr korespondentams raitų negrų
DARBININKŲ PADĖTIS
bėgant
tie
gražus
tikslai
pra(
dvasiškai,
nes
būtų
be
centro
apie
kurį
ji
■m,*
Jei nepraioma tai padaryti lr neprlMunAlama tam
Pagaliau vienur-kitur pra kįuose Vergauja.
PIETUOSE.
flkslul pakto lenkių.
nyko. Dirbtuvių savininkai
daug šimtų metų augo, plėtėsi stiprėjo. Ji
sidėjo streikai.
Tais ir kitais kas-nors turė
ReCaktorlns priima — nuo 11:M Iki 11:11 vaL
užsigeidė didelio pelno. Kada,
sumenkėtų medžiagiškai, nes be Vilniaus Lie
kasdien
Kompanijos
streikininkus tų susirūpinti. Kad juos visus,
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalama
..
_ .
tuvos ūkis negali normaliai augti ir plėstis. Amerikos Darbo Federacija' pagaliau nemažus audiniinių. „ ,.
,
-v
v.
.
.
,
.
((pasalino
iš
namelių.
į ju vie kaip baltuosius, taip negrus,
šįmet
suvažiavime
išsprendė
Skelbimui sekančiai dienai priimami iki B Vilnija ūkio atžvilgiu yra organiškai susiju
skaičius iš siaurinių valsty-/
pavyktų suorganizuoti į uni
si su Kaunija, Suvalkija ir Klaipėda. Be to, pietinėse valstybėse darbiniu-tt,j, imta perkelti į pietus,!1*. Pavietė streiklaužius.
vak po piet.
Kilo kova, kuri jau kelinti jas, tada butų kitokis daly
Vilnius yra vartai rytuosna. Be šitų vartų kus suorganizuoti į unijas, č’ia greitai prasidėjo darbininkų
metai tęsias ir nežinia, kada kas. Nebebūtų taęįa streiklau
mums sunku ūkiškai susisiekti su rytais. Mū einasi daugiausia apie audek-, išnaudojimas. Pirm didžiojo
!»>
«i
baigsis.
;
; < žių ir darbįflįųkains sų'lygos
DRAUGAS’
sų šalįs yra natūralus tarp rytų ir vakarų lų gamybos (audįnįinių) dar karo darbinipkai pigiai būva
Čia kalbama tik apie bal butų greitai pagerintos.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
tiįtas. Peja, tame tilte yra išimtas vienas bininkų organizavimų. Tas apmokami. Bet gyvenimas bu
,ona.
Published Daily, Ezcspt Sunday.
darbas — organįzuoti darbi vo pakenčiamas, nes viskas tuosius skurdžius darbinin
BUBSCRIPTIONS: Ons Tear —
81x Montlu straipsnis — Vilnius. Ir kol to straipsnio nė
kus — vyrus, moteris ir vai
— |«.5O, Three Months —
One Month — TSs.
ra, t|įfąs stovi tuščias ir niekas juo nei eiti, ninkus — yra skubus reika- buvo pigiau. Po karo pragy
■urope — One Tear — |7M. 81x Months —
las. Jei to darbo greitu laiku venimas žymiai pabrango, gi kus. Nereikia pamiršti, kad PLATINKITE “DRAUGĄ’
Oupy — .ita.
nei važiuoti negali.
Advertising ln "DRAUGAS’’ brlngs best rtsalts.
Vilnius mūsų tikybinė ir tautiška šven neatliks Amerikos Darbo Fe- darbininkų užmokesniai labai
Advertising rates on application.
deracija, jų pavaduos komu- menkai padidėjo. Iš to kilo
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. tovė. Ten Aušros Vartai, ten Gedimino pilis,
ten mūsų praeities didžiųjų vadų, didžiųjų nistai, kurie senai ten tarp' daug skurdo ir nepasitenkikunigaikščių ilsisi pelenai, ten ne tik senovėj, darbininkų veda savo pra\nimo. Kai-kur tad darbinin
bet ir atgimimo laikais spietėsi mūsų (politi gaištingų propagandų. Kad kai išvesti streikam Jų vietas
tie žmonės nepatektų komu- tuojaus užėmė streiklaužiai,
nis ir kultūrinis gyvenimas.
Kovose už Vilnių padėjo gyvybę ne vie nistų vergijon, jos organizavi- j Prasidėjo komunistų veiki
mas turi būt skubus, ty. turizmas.
AREŠTUOTAS, AR NE?
nas geriausių mūsų tautos sūnų.
NEVV COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS
>| Pirmosios audeklams gamin
Pagerbkim jų atminimų dvasios susi būt pagreitintas.
Pietinėse valstybėse, kaip ti dirbtuvės imta statyti prie
Iš .Rygos gauta žinia, kad p. Voldema kaupimu.
!• Colių 7$c
Ir mums teks dar daug kovoti kol Vilnių tai Tennessee, North Caroli- upių, kad gauti vandens jėras pasiųstas į Varnius, o iš Berlyno, kad
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS
Su Orkestro* Akompanimentu
*
16145-F
valdžia-', įsakiusi jį areštuoti už mėginimų atvaduosim. Kovos būdų yra ne vienas. Beina ir South Carolina, šiandienos ir atokiose nuo miestų
PRAGĖRIAU ŽIRGELI (A. Vanagaiti*)
EISIM LAUKAN (A. Vanagaiti*)
nuversti naujųjų vyriausybę ir rastų deficitų fizinės pajėgos yra ekonominė ir dvasios ko streikuoja apie 10,000 darbi vietose. Dirbtuvių savininkai
KASTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, Soprane
Su Orkestros Akompanimentu
va. Bet nei viena kova neapseina be pajėgų ninkų. Streikas didžiai nera dirbtuves apjuosė nameliais.
valstybės ižde.
16144-F
MERGYTE JAUNOJI
MOTUŠAITE MIELA
Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone šias įtempimo ir aukų. Kovų laimi tas, kas yra mus. Tai dėlto, kad kai-kur'• Įkūrė krautuves, kai-kur bažMAHANOJAŲS LIETUVIŠKA
žinias užginčija. Tas, žinoma, daugelį nura stipresnis, ištvermingesnis ir sumaniau ko į dirbtuves priimti streiklau- j nyčias. Ilgainiui ten iškilo
MAINIERIŲ ORES
Dainuoja Šaukevičius
žiai.
4 \ miesteliukai, prigulį dirbtumins, nes tos žinios buvo sudarę labai sle voja.
16143-F
Fr. Yotko, Vedėjas
Orkestrą su
Dalis darbinnikų susior-^vių savininkams. Dirbtuvėse
PETRO POLKA
Kad būtumėm stiprūs, turime būti vie
giančio įspūdžio.
(
Pripuolamu Dainavimu
VESTUVIŲ
Tačiau, mes laišku esame gavę žinių, kad ningi. Ten kur kovojama turi būti didžiausia ganizavę, bet didžiuma neturi dirbo aplinkiniai skurdžiai
MAHANOJAŲS LIETUVIŠKA
MAINIERIŲ ORKESTRĄ
p. Voldemaras mėgino p. Tūbelio kabinetų nu vienybė ir drausmė. Kur nėra vienybės, ten 'nieko bendra su unijomis, žmonės, kaip vyrai, taip moFr. Yotko. Vadas
16142-F
PAPRIENIOKŲ POLKA
versti ir kad įtarimai dėl deficito yra apy kovoti sunkiau. Tie, kurie ardo mūsų vienybę,'Šiuos pastaruosius mėgina or- terys. Jie buvo apgyvendinti
FRANO POLKA
tikri. Nors ir labai norėtume, kad tos žinios griauna vidaus drausmę, tie yra didžiausi ganizuoti organizuotų darbi-';dirbtuvių nameliuose. Jie perJONAS BUTĖNAS, Baritonas. M Varganų
Vilniaus atvadavimo priešininkai ir okupan ninkų vadai. Jų tarpe sukinę-Įdėm prigulėjo kompanijoms,
nepasitvirtintų.
16141 ■F{ GUL ŠIANDIENĄ
SVEIKAS JĖZAU MAŽIAUSIAS
jas daug komunistų. Darbi- Kiek uždirbdavo, tai visa
to pagalbininkai.
TŪBELIS APIE VILNIŲ.
Siekdami tikslų turime būti ištvermin- ninkai nejaučia savy jokio kompanijoms ir gražindavo
JONAS BUTĖNAS. Baritonu, ir KVARTETAS
Su Vargonų Akompanimento
’* ’’
gi. Eikime prie jo patvariu ir sumaniu dar (patraukimo klausyti komunis- už maistų, rubus ir namukų
16140-F
LINKSMA DIENA MURS NUŠVITO
PULKIM ANT KELIŲ
*
Lietuvos ministeris pirmininkas p. Tū bu, nuolatos lavindami ir ugdydami savo vi tų, kurie dažniausią streiki- nuomų. Kompanijos, be kitko,
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
ninkus kursto dirbtuves pul jiems patiekdavo daržus, mal
belis per radio, anot Eltos pranešimo, apie dujinę drausmę.
Su Orkestros Akompanimento
16139-F
Oi, Skauda, Skauda
Kiekvienas pilietis, ar karys, ar aiųųlįL- ti, viskų griauti, arba riau kas, anglis. Įį" žibąlą., jlų< svei
Liaudos Daina 1
Vilnių yra pasakęs:
«,
>
At Žirgelį Balnosią
Liaudies Dsihs
“Šiandien jau devintų kartų liūdime mū ninkas, ar valdininkas, ar kito verslcrvSioįįrs, šes kelti. Bet jei streikai prar katos prižiūrėti išlaikydavo
A. VANAGAITIS Ir J. OLŠAUSKAS. Duetas
Su Orkestros Akompanimentu
dirbdamas savo kasdieninį darbų tenepamir- sitęs dar ilgiau, streikininkų ir gydytojus.
sų sostinės pagrobimo metines sukaktuves.
161M-F
Kačiukas (A. Vanagaitis)
Komiškas Duetas i
šalta Žiemužė \A. Vanagaitis)
Komitkas Duetas
Taip
tūkstančių
Mes esame vienintelė pasauly valstybė šta, kad jis dirba ir Vilniaus atvadavimui. didžiuma paklius į didelį var
. dešimtys
.
I 1 ’v.
IŠKA
MAHANOJAŲS LIETUVIS
kurios trečdalis teritorijos su sostine jau de- Juo geriau kiekvienas dirbs savo darbų, juo gų, gal ir į alkio žnyples. Ta- darbininkų ir skurdo ligi bu
______ ORKESTRE
IESTRA ‘
MAINIERIŲ
Dainuoja A. Šaukevičius ir Marė Urbas
stipresnė bus mūsų valstybė, juo greičiau ji da jie bus pasirengę glaustis vusio didžiulio karo.
Vyneri metai vargsta priešo okupacijoj.
16117-F
Fr. Yotko. Vadas
kadir prie didžiausių sayo ir Po karo, kaip sakyta, iš
Žalia Girelę
Orkestrą su
Pasaulis tvarkosi nuo didžiojo karo suiru galės atvaduoti Vilnių.
lik su Dievu, Panytčle
Pripuolamu Dainavimu
šiaurinių valstybių daugiau
Sumanūs kovotojai ieško talkininkų. Jie žmonijos priešų komunistų.
tės, pasaulis gydosi nuo to karo padarytų
F. STANKŪNAS. Baritonas
Su Orkestros Akompanimentu
žaizdų, bet Lietuvos žaizda, Vilniaus žaiz reikalingi ir mums. Mūsų byla yra aiški ir Pietų valstybių audiminėse j dirbtuvių ten nukelta. Pa
16186-F
Komiškos
Pirėlybos Amerikoj
pragyvenimas. Gi
da — negyja.*
teisinga. Mūsų šalininkų skaičius ir kituose dirba apie 280,000 darbinin- Į brango
'Dainos
NeitpIMomas Praiymas
mažai
Iki šiai dienai neatsirado dar nė vieno kraštuose yis auga ir didėja. Mūsų sienos yra į kų, arba 60 nuošimčių visoj darbininkams labai
Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba
reikalaukite " prisiųsti iš artimiausios krautuvės
istoriko Lietuvoj, kuris sakytų, kad Vilnius aiškiai nustatytos sutartimis. — Grobuonys' šaly audiniinių darbininkų, daugiau buvo mokama. Štai
ir prašykite pilno katalogo. 1
ne Lietuvos sostinė, nė vieno ekonomisto, ku iš pietų, sulaužydami ir su jais sudarytų su- Tai vieni baltieji skurdžiai. į 1927 metais audiminėse vieĮJĮ COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY
ris mokytų, kad Vilnius nėra ūkiškasis Lie tartį, išplėšė ginklu mūsų širdį — Vilnių. Vi- Pietinėse valstybėse audimi-. nam darbininkui į metus, illl North Canal Street, Chicago, UI.
tuvos centras, nė vieno etnografo, kuris mo so pasaulio akivaizdoj mes reikalaujame ir nės imta kurti po naminio ; mant aplamai visus, išpuolė
kytų, kad žemės apie Vilnių ne lietuvių reikalausime teisėtos taikos ir grųžinimo mū- karo. Dirbtuvių kūrimo tiks-1 apie 640 dolerių uždarbio ar
Įlas dvejopas: turėti pigių ba pustrylikto dolerio savai‘NYK PROCESi*
žemės. Visa tauta reikalavo ir reikalauja, šų sostinės.
3?*“ - Vfra-(una7Recontfng'fye NKtutia irithout Scmtch
Vyriausybė priešaky su mūsų Tautos j darbininkų ir duoti darbo tėję.
į
. grųžinti mums smurtu išplėštų sostinę.
Lietuva negali gyventi be Vilniaus, Vil Vadu, tęs Vilniaus vadavimo darbų ir steng- skurdžiams. Šis pastarasis tik! Atsižvelgus į tokių padėtį,
Nota
"Maįic
• slas buvo pamatuotas dar ir kai-kur darbininkai pradėjo
nius — be Lietuvos. Kiekviena tauta yra or sis pagreitinti darbo tempų.
Vieningi, ištvermingi ir sumaniai kovo patriotizmu, taip pat labda- nerimti. Jų tarpe atsirado ąganiškai suaugusi su savo žeme. Jos kūno nedami, mes tikrai atvaduosime mūsų pagrobtų rybe, kad pagelbėti netųrtin- • gitatorių. Dirbtuvių saviningalima draskyti.
goms valstybėms. Bet laikui kai, ty. kompanijos, juos iš
,
Kiekviena tauta turi savo centrą, apie sostinę.
«

P R A U G A S”

.Naujausi Lietuviški
Rekordai columbia

Columbia Records
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BALTIS TĖVAS.
■ Vertė V. G.------

(Tųsa)
Reikia pasakyti, kad actekai buvo
Bumanus žmonės. Nors jie nebuvo ma
tę ir vartoję lauko, bet pamokyti baltojo,
surado tvirtų žolių, kurios tiko lanko įtempimui. Ant strėlų galų tarnavo jiems
kaulai ir aštrūs akmenys.
Išmokęs dirbti lankų, pradėjo mo
kyti austi drabužius. Tam labai patar
navo žolės, kurias baltasis netikėtai at
rado.
Baltas žmogus, kad buvo dar jaunas,
bet išsilavinęs, savo laiku buvo apvažia
vęs daug valstybių, matęs atskirų vietų
ir klimatų. Jis pastebėjo, kad viduryje
:aimo laukiniai miršta drugio liga. Nūs•rendė visus gyventojus perkelti ant kal
to, kame buvo sausas oras ir patogi gy'enimui vieta. Tuo pačiu galės apsiginti
kitus apginti nuo ligos.
Pasitikėdamas savo autoritetu, jis

surinko laukinius 15 atskirų sodybų ir
paaiškinęs jiems, kad apsigyvenę kal
nuose jie mažiau sirgs, liepė surinkti vi
sų savo mantų ir eiti paskui jį į kalnus.
Laukiniai paklausė baltojo patarimų ir
persikėlė į naujų vietų. Dabar jie apsigy
veno gražioje
vietoje netoli didžiulio
ežero.
Dar prieš persikeliant, baįtųjam bu
vo skyrę jaunų mergaitę kaipo žmonų,
kuri buvo labai apsukri ir per jų jis ga
lėjo platinti šeimyninio gyveninio žinias.
Pradėjo iš molio dirbti indus, siūti rūbus,
prijaukinti naudingus gyvulius ir kitus
dalykus.
Apsigyvenęs naujoje, gražioje vie
toje, jis nebenorėjo gyventi medinėje trolelėje, bet užsinorėjo mūrinės. Nusprendė
pasistatyti puikų mūrinį namų. Tuo bū
du išmokino ir actekus. Pradėjo mai
šyti molį, dirbti ir džiovinti saulėje ply
tas. Actekai jam padėjo. Greitai buvo
pastatytas namas, nors ir nedegtų ply
tų.
Po to, baltasis, dėkuodamas Dievui

už išgelbėjimų, iš tokių pat plytų pasta
tė didžiulę šventyklų. Još viršuje buvo
palikta aikštelė aukurui ir maldininkams.
šventyklų statė daug metų ir į tų
darbų buvo įtraukti visi artimieji gyven
tojai. Tie darbai atvedė daugiau lauki•1
‘
1
nių gyvenančių, tolimuose kalnuose, ir jie
pamėgdžiodami baltojo pavyzdžiu, pradė
jo statytis sau mūrinius namus taįp. kad
greitai aplink šventyklų išaugo tikras
miestas.
Šventyklos statymo metu baltas iš
mokė kelis jaunus vyrus dailės dalykų,
kaip pav. paišybos, lipdytos. Todėl, įs
tatytoji šventykla buvo pagrąžinta, nors
ir nedailiomis, bet jų pačių darbo, figū
romis; sienose buvo nupaišyta keletas pie
šinių. Nors tas visas buvo nedailiai pa
daryta, bet, palyginus su tuolaikiniu lau
kinių žmonių statyba, atrodė gana dai
liai. Kuomet šventykla buvo užbaigta,
o ant aukštutinės plokštumos buyo pa
darytas iš akmenų aukuras, baltas žmo
gus sukvietė visus laukinius, kad išmo
kinti aukoti ir nusilenkti dievybei.

Jis pats buvo iš tokio krašto, kaine
tikėta į kokių tai numatomų dievybę, ku
rios reiškėjais skaitė saulę menesį ir ug
nį. Tokio pat tikėjimo mokino ir actekus.
Palaikymui ant aukuro negęstamos ug
nies, kurių jis pats sukūrė ir auka vi mui
aukų, baltas žmogus išrinko kelis žmones
ir pavadino juos kunigais. Be to, jis įvedė
paprotį: saulei tekant visi laukiniai su
sirenka šventyklos aukštumoje, pasimel
džia dievybei ir tada imasi kasdieninio
darbo.
Krašte, kuriame buvo gimęs baltųsis,
aukuodavo priešininkus, todėl tų įgyven
dino ir čia. Ne tik kad jis nedraudė lau
kiniams aukoti dievams žmones, bet jis
pats davė pavyzdį sudegindamas kokius
tai belaisvius.
Tie žmonių aukojimai greitai prigijo
laukinių širdyse. Jie smarkiai užnuodijo
žmonių būdų, paversdami juos atkakliais
ir žiauriais.
Tuo laiku, kada laukiniai buvo užsi
ėmę vien statybos dalykais, baltųsis žmo
gus vaikščiojo po kalnus ieškodamas me

talų. Kuomet jis parodė laukiniams sa
yo šalmų, jie jam atnešė kelis gabalus
aukso. Nuėjęs į tų vietų, iš kurios lauki
niai atnešė auksų, rado tenai ne tik auk
so klodus, bet ir vario rūdos. Paruošęs
į miestų rūdos ir, padedant laukiniams,
jų ištirpdė, iš ko gavo gryųo vario. Iš
gautojo vario padarė ietims galus įr ke
lis peilius. Tuomet laukiniai ėmėsi stro
piai naujo darbo ir varis įėjo į visuo
tinų reikalavimų.

Baltųsis, vėliau, išmokė juos iš lydi
nio metalo dirbti braižų. Tokiu būdu, actekai, dėka tam atsitikimui, perėjo iš
akmens amžiaus į braižos amžių. Tuo
pačiu laiku iš baikščių, laukinių tapo
kultūringi žmonės.
e

*

Praslinkus dvidešimčiai su viršum
metų nuo baltojo žmogaus ątyykitnoj jo
atneštoji “civilizacija” pradėjo plėstis į
žiemius ir pietus.
t, •
M

(Bus daugiau)

t
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šildymui. Bet iki to laiko
žmonija elektrai gaminti darĮ
ban pakinkys visus vandenius,
o gal dar ir saulės spindulių
Į Šitas, paskutinis pranašavi
Prof. Kampininkas
energiją.
mas būtų tikriausiai išsipil
Tokiu budu žmonijos visa
dęs, ką ir aš bučiau paliudijęs,
viltis yra vandeny ir saulės
ką liudija jūsų veidai, ką tvir
energijoj.
’
tina tūkstančiai lietuvių ir
Kaip žinoma, saulės spinsvetimtaučių, ką, nors baisiai
dūlių energija yra didelė ir
nenorėdami, pripažįsta visi
neišsemiama. Dėja, ligšiol ne-^
“valandos”
organizatoriai,
surasta priemonių, kaip tą
pagalios, taip sako net di
energiją išnaudoti. Gi išnaudžiausi mano ir jūsų priešai.
dojimui yra reikalinga spin— komunistai.
dūlių energiją sugaudyti į
Pradžioje šių metų, vienas
bent kokius akumuliatorius
anglų laikraštis paskelbė tūlo Po nepasisekusio komunis
(kaipir sandelius), kad butų
Turėdami kas šiuo klausiBerlyno “pranašo”,
prof. tų spektaklio, ant rytojaus
galima tai visa iš vienų vie
Kerry, pranašystes 1929 m. prie atstatyto ofiso kalbasi * """""....... '''''■■■■■■■t » Įmu rūpinasi, turėdami moky tų j kitas pervežti ir naudoJos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
Nadir Klian, kuris, jėga at- te'jų ir mokinių daugiau negu
Pasak to “pranašo”, 1929 m. du draugu:
liausius lietuviškus rekordus
Anglijai bus nelaimingi, Pran — Buvai vakar “Kornevilio ėmęs iš Habibullah Khan Af-1 gajįma aprūpinti, turime susi-'
ganistano valdi!*, sava pasi- - in(i tinkamos n,okykte į.j.
išnandoti
euzijoj — daug gaisrų ir ge Varpuose”, kuriuos skambino
i
jau
ir
šiandie
yra
galima.
skelbė tos šalies valdovu.
ruošimu. Dabartinis namas
lvžinkelių nelaimių, Italijoj j mūsų kanklės?
, ,, . , , ,
.-.i Kai-kur jau ir išnaudojama,
nėra mokyklai statytas, todėl i,
.
,
— žemės drebėjimas ir pavo-i — Buvau, — nepatenkintas
Zįfar lifę
.
.
. i lik visas vargas tame, kad
neturi
ne
reikalingų
moky-'
i
..
"
.
.
’
.
atsakė.
jus Mussolinio gyvybei, Rusi
....
.... '• kuomet padanges apsiniaukia,
klai patogumų, svarbiausia gi
. . .v
?
,
»
paliksianti ta pati bol- — Na ir ką, patiko?
joj
...
.
..
i tada ir išnaudojimas nutrau— vietos, kur butų gaUma j .
ševikų valdžia, o Amerikoj —' — Ne! Del vaidinimo, nors
Bernaičių Kolegijos Pažanga.
,
,
tuos mokinius sutalpinti. Nau „ 7,
, .... .
jvyksiąs tautinis perversmas. jis nevykusiai ėjo ir daug Kiekvienas prakilnus
dar-',.
...
i ii •
i Va tad šiame atsitikime ii
.
Ijas tinkamas mokyklai na-!
Jei sakoma, kad to “prana klaidų darė nieko nesakyčiau,
bas
sava
pradz.oje
yra
„
reikalingas. yra r<'ll<alfn^;ls
*»«
šo” spėjimai išsipildą (esą, ale...
per vargus , gar- Tai
lietuviu
iSrasti !*«*»* »»•
1928 m. jo spėjimai išsipildę), — Ale... kas?
lės
spindulių
•
a
x
K?(?Ti6r2riTOs pri- i
bę” sako mūsų. dainius.
. , Taip vemme Amerikoje yra patsai
, a. .
tai tasai “pranašas” turėjo į — Nigerių mačiau publiko
ir pirmoji ir viemntčlč
reikalas. Sav0 tč.i^U$'t‘. la J1**“™ „“'“I
paskelbti ir tą pranašystę, je. Vienas buvo da toks Spėtbernaičių ankštoji mokykla'
kova u- )#fcv jr 1#ig išlaikyti, kai kari prikrautų “
kad rūdienį dienraštis “Drau nas, kad, sėdėjęs prie jo dak
įerikoje per vargus1
... .
‘
. anglių. Nėra abejonės, kad
čia Amerikoje
d
B pasisekimais apsvaiginti, mesi . , v
... .
gas”, susitaręs su didžiausia taras, ar lajeris — nepažįstu,
nes jai yra, , v v . «
kada žmonijai bus, taip ta. žengia į1 garbę,
&
d J .stačiai užmiršome ir pa-i ......
.,, .
I
pasauly lietuviška įstaiga — — neištrivojo ir pabėgo iš
i
i nant,
pnspirtinas
reikalas, ,H
lemta
suvaidinti
patsai
žygpvo
svarbiausius
reika.
.
.
...
Peoples Furniture kompanija savo vietos. Kad taip man,
miausis vaidmuo mūs, iSeivi-|]ūs _ saVQ pa{ių ,aisvės j.tada atsiras ,r genijai,
— per radio duos pasauliui tai aš bučiau...
BABRAVIČIUS
VANAGAITIS
joje: sulaikyti mfls, ifcivijos .vyMs apdrandim4. Ir da.| Anot prof. t.oode žibate
gerą lietuvišką progTamą, ku- — ŠŠ.. — nutraukė jam įSfuiifAiimac- A TnOTiV/via
L,)ar mums fcnka Mu0
..
-klausi
_
. _ , (aliejUUS) ZdTUPJtf UZtOKSliJ. tik
ištautėjimas Amerikoje.
MAHANOJAUS LIETU VISKĄ MAINIERIŲ ORKESTRĄ
ri užtenidins visas išpustas draugas ir, mostelėjęs galvą
Singing by A. Šaukevlčius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
dvidešimčiai metų, gi anglių
10” 75c.
“valandas”; kad klausantiems į ofiso duris, tyliai ištarė —' Kuriant kokią mokslo įstai- mu gyvai susirūpinti,
16137F Ža'.ia Girelė
— gal 300 metų. Kietųjų anLik su Dievu Panitelia
“Draugo” programos: anaun- nekelk revoliucijos, da komi- gą yra reikalingi vadai, mo-. Tėvai Marijonai, matydami glių (antracito) užteksią gal
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
kytojai,
mokiniai
ir
lėšos,
šio
reikalo
būtinumą,
nuskycerių, clionj, solistų, nereikės, sarai išgirs.
16138F Kačiuskas (A Vanagaitis)
dar 90-iai metų.
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
kurios yra reikalingos žemei rė šiam tikslui žmogų —
kuip anose “valandose”, ausis
K. MENKEIAUNIUTE ir F. STANKI NAS
įgyti, namams pastatyti ir J kun. d-r. Joną Navicką, kad
krapštant mąstyti, ar čia ma-'
ĮDOMUS DALYKAI.
Bu Orkestros akompan.
ATYDŽIAI PERSKAITYKI16139F Oi, Skauda, Skauda
juos įruošti, kad atatiktn jisai pervažiuotų Jungtines A- ? ‘
no naujo radio jau tūba suge-'
s
Aš Žirgeli Balnosiu
šių dienų mokslo reikalavi-' merikos Valstybes skersai ir
U 7
<ius, ar pats radio gerai ne-- Visos baltos katės ružavoKELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDU PAIMTŲ IŠ
MUSŲ PILNO KATALOGO
mams. Pirmutiniai žingsniai išilgai, rinkdamas kolegijos,
prisvičiuotas, ar pagalios mis akimis yra kurčios.
F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
padaryti. Tėvai Marijonai sto namams statyti aukas, tam
koks kipšas- viduj spykerio
Mississippi
upė plaukia
10
«5c.
jo šiam svarbiausiam mūsų'namui, kuris turi liktis mū16136F Piršlybos Amerikoj
sėdi, kad, nors kaž ką daryk, prieš kalną.
Neišpildomas Prašymas
RINKIMŲ DIENOJ
tautos
darbui
vadovauti.
Gar-'sų
tautinio
bei
tikybinio
gynei tas anaunceris, nei tos bi
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona U.rbas, Fr. Yotko, Leader
rutės ir biručiai prie širdies Krokodilas yra vabalas, o bingas lietuvių sūnus Arki- veninio židiniu, kuris turi Utarninke, Lapkričio 5, 1929
12” $1.25
vyskupas Matulevičius links-: priminti būsimoms mūsų kar
'ne žvėris.
nelimpa gana.
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Firma
ir užtikrinkim laimėjimą mULietuviška Veseilia, Dalis Antra
mai sutiko, kad jojo atnau-, toms jų senuolių išmintį, nar61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Lietuviška Vesei'.ia, Ketvirta Dalis
jintos vienuolijos nariai šitą sų ir ištvermę tikybiniai tau- sų draugui
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
darbą paimtų į savo rankas, tinėje kūryboje. Kaip kitos
10” 75c.
16129F Dariau Lyseles, Valcas
patsai nurodydamas tam dar- įvairios tautos, atvykusios į
Jonelio — Polka
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
bui kelius ir paskirdamas Ameriką, įnešė savo proto ir
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
Fr. Yotko, Leader
jam reikalingus žmones. Pra-; prakaito, taip ir lietuviai turi;
16135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka
ėjo keletas metų. Pirmutinis įnešti, nes tiktai dvasios ga-J
16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
užsimojimas atsiektas.
liūnams yra lemta gyvuoti ir .
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
To užsimojimo tikslas bu- ? I*1’111? žengti.
12” $1.25
NAUJAS EMIRAS

Prašau

Mano Kampelį

J

rintiems siekti aukštesnio
mokslo! Drąsiai galima tvir
tinti, kad atsiras ją norinčių
lankyti į 300 ir daugiau. Jau
dabar ne mažesnis lietuvių
bernaičių skaičius lanko aukš
tąsias svetimtaučiu mokyk
las. Nepraeis nė dešimtis me
tą ir mes turėsime savų lietuviškų — lietuviškai jaučian
čių ir mąstančių — aukštą
mokslą baigusių žmonių, kurie sukurs galingą moralinę
jėgą atsparai su ištautėjimu
ir nešančių pagalbą pačiai senąjai tėvynei — Lietuvai.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

MUSŲ DARBAI.

VISLBALSUOKIME

Geriau Busite Patenkinti,

JOHN W. SMITH

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

Kipras.
vo pasigaminti tai aukštai mo
’kyklai mokytojų. Jau iš tos
KURO KLAUSIMAS
IA aplaikysite veiklesnį ir
[mokyklos išėjo keliolika jauni
' ATEITY.
kaičių, kurie šiandie lanko
mandagesnį patarnavimą per
pačias aukštąsias mokyklas—
patyrusius pardavėjus ir radio
Chicagos Universiteto geo
universitetus ir baigia pasi-,
mechanikus; kainą rasite vieną ir
grafas prof. J. P. Goode pa
ruošti į bernaičių kolegijos
teisingą visiems - pasirinkimas
reiškia, kad už 300 metų že-'Į MAJORUS
mokytojus.
Viso
jų
yra
16
vy......
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
m
, .
v. meje nebeliks anglių, gi auto
rų. Tai mums lietuviams čia. *
r ;
v
Detroito Miesto
Radio išdirbysčių, kaip tai:
i .
...
.
, .
mobiliams vartojamas žiba- ■
Amerikoje yra jau sulygina.
. ,
.v
’
'mai didelis skaičius. Pačioje
)a" “T bua
, Teisingas visoms srovėms, viTada žmonija nebeturės sianmokykloje šiandie yra 52 mo
soms tikyboms ir visoms
dieninio kuro, koks vartojairgi tikslas yra
RADIOS
y R A D I O S kiniu, kurių
tautoms
......
. . mas pramonėse ir namų apliktis kunigais Marijonais ir
1
*
RADIOLAS
twater ent užimti įvairias mūsų išeivijos
I Y’
darbuotėje vietas: mokyklo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^
se, spaustuvėse, misijose. Ta- 3
S
Iladtos
/ RADIOS
sai dvasinių vadų ruošimas 3
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
nebus sulaikomas, bet jisai i
eis savo nuskirta vaga ir to
liau, nes augant mūsų išeivi-,
Laivu Berlin Gruodžio 7 d. — Laivu Stuttgart Gruodžio =
jai, augs ir jos reikalai.
11 d. ir Laivu Bremen Gruodžio 15 d.
Mokinių arba aukštesnį mo-,
Praleisk Kalėdas savo gimtiniame kaimelyj ir pri- S
kslą norinčių eiti jaunuolių,
sidėk prie vienos iš mus didžiųjų ekskursijų ant bile 3
2536-40 West 63rd Street ačiū Dievui, pas mus lietu-'
4177-83 Archer Avė.
kurio iš minėtų puikių laivų. Trumpiausias kelias yra g
Telephone Hemlock 8400
Telephone Lafayette 3171
vius netrūksta. Dabar, kuo-į
per Bremeną.
• met aukštoji mokykla yra
Keliauk patogiai visu keliu po vadovybe patyrusių S
skirta tiktai vienintėliam iš
palydovų.
imtinam tikslui, turi per daug
Užsisakyk vietas tuojau pas savo vietinį agentą g
LIETUVOS ŪKIO BANKAS 'norinčių į ją įstoti, nes moky arba kreipkis į
kloje tetelpa apie 50 mokinių,
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
NORTH GERMAN LLOYD
tai ko galima tikėtis, kuomet
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
Chicago,
bus mokykla atdara visiems'
130 West Randolph Street
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.
Į lietuvių tėvų vaikams, no-

A

K

KIMBALL

ASMENIŠKAI VADOVAUJAMOS 3 EKSKURSIJOS
{ EUROPI KALĖDOMS
j

61002F Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
Girtu-oklio Daina
K. MENKELIUNILTĖ ir F. STANKINAS
16096F Trys Sesutės
“Valia Valužė”
RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.
16134F Kai Aš Buvąu Jaunas
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros akompan.
1C132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
1608SF Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių
16085F Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo
Eina Pati į Karčiamų
16071F Karvutė
Doleris
16O72F Shiu-key Daina
Munšainukas
1607 3F Reikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalia II
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis )

UETirviŲ

Jautiška orkestrą

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F.
3417-21 So. Halsted St.,

Ine.
Chicago, III.

I

»
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ATEITININKAI

A

a

LIETUVIAI AMERIKOJE

Penktadienis, Lapkr. 1 1929
Lietuvių

5-SS
Auditoriume,

duos Rapolas Juška,

kurį
Phila

delphia operos dainininkas.

Nuoširdžiai kviečiame visas d., Šv. Kryžiaus par. salėje.
Sodalicijos ir vaikinų drau- Jos žada surengti ką tokio
gijas, taip-gi visus Vyčius iš nepaprasta. Nepraleiskite to
visų kolonijų atsilankyti į šį vakaro.
pasilinksminimą.
Prižadam'
Bitutė,
dalyvaujančius
patenkinti.
Kad neužmirštutė, pasi Ačių visiems tiems, katrie
žymėkite ir lapkričio 23 d. ir atjautė našlę ir našlaičius. Vi
visi atvykit į šokius.
sa yra surinkta $206.00. Ačiū
To da negana, Mergaitės ir toms, kurios pasidarbavo
Town of Lake rengia da ne dėl Kotrinos Raštutienės 5335
buvusį dalyką: “arbatėlę” ar Soltli Sliields Avenue.
ba ”Tea Party”, gruodžio 15
A. B.

žinia, bet kad jie negnrbina Malonu pažymėti, kad p. R.
lševikais ir lenkais, šimtai aJuška jaunas, čia gimęs ame
Dievo — tai aišku.
teitininkų metė knygą, ėmė
Apie dvi savaiti atgal vie rikonukas, tačiau dvasioje
1918 m. pabaigoj įvyko ga- šautuvą ir ėjo į frontą. Juos
Jau
artėja.
na šiaudinė katalikė ištekėjo grynas lietuvis; simpatingas,
rsi ateitininką konferencija sekė tūkstančiai kitą savanoVilniuje. Čionai suvažiavo va- rią. Tuo tarpu kai socialistišRockfordiečiai Lietuviai! už vieno tokio pagoniuko. A- malonaus būdo jaunikaitis.
dai Lietuvos ateitininką, ku- koji ir laisvamaniškoji jaunuo Bukite atsargūs. Galite labai, pie jų “šliubą” neteko suži Netik kad p. R. Juška gimęs
rie, naujai Įkurtose lietuviško- menė arba kartu su bolševi- labai skaudžiai apsigauti. Ju noti — kokios ten buvo ap Amerikoj, bet ir jo mamytė
mažytė iš Lietuvos atvežta ir
se gimnazijose, jau buvo tvi-' kais veržėsi j Lietuvą, arba ms gal atrodo, kad “Padėkos eigos ir kas jiem laimino.
rtai susiorganizavę ir susiti-1 su nepasitikėjimu žiūrėjo į Diena” labai toli. Gi ji vis
Iš tikrųjų, ne vien rimtės čia užaugusi. Reikia stebėtis
ko su dideliais iš Rusijos grį-t laisvės kovas, katalikiškasis artėja. Jūs nepasijusite, kaip nieji lietuviai, bet ir daugybė'jų lietuviškumu, gražiu lietužusią ateitininką būriais. Vie- jaunimas, ateitininkams vado- ji ateis. O su ja ateis ir ŠV. svetimtaučių, kurie pažįsta į viškos kalbos vartojimu. Mes
ną ir kitą išgyventą valandų vaujant, stojo į pirmąją ugnį. Petro ir Povylo parapijos va lietuvius, stebisi, kaip lietu- turime didžiuotis, kati mūsų iš
viai, kurių tėvai ir protėviai * eivijos tarpe nuolat randasi
atsiminimai, statomų veikimo Į ateitininkų krūtines atsirė- karienė Unity Hali.
tiek kovojo už tikėjimą, Į naujų žvaigždučių, kurios keplanų ypatingumas, tėvynės ;mė pirmieji Lietuvos priešą
Ar
jau
visi
turite
nusipirkę
prisikėlimo ir laisvės švyste-1 durtuvai, iš ateitininkų rankų
šiandien virsta pagonimis.
i lia tautos vardą ir garbę kitų
tikietus?
Vėliau,
gali
būti
perJie negali suprasti, kokis j tautų akyse. Užtat visų pareiĮėjimo momentas—visa tai ko- ■ pasigirdo pirmieji šūviai, avėlu.
nferencijos dalyviams darė teitininkai pirmi savo krauju
aklumas apėmė juos, kad jie ga yra — įvertinti juos, pa
Keno
kojos
dar
sveikos
ir
didžiausio įspūdžio. Kristaus aplaistė Lietuvos žemelę ir jos
eina stačia galva pražutin ir remti moraliai.
miklios,
galės
grindis
padau

ir tėvynės meilės ugnis degi kalnelius savo kapais nusagdar didžiuojasi.
Reikia pažymėti ir tai, kad
žyti,
Rieliard
’
s
orkestrai
grono jaunas širdis ir dėl to vi stė. Kaip gausiai ateitininkai
Vargšai! Jie mano esą nau p. R. Juška turi nepaprastai
a. U. jųjų amžių didvyriai, o iš tik gražų išlavintą balsą, stiprų
si buvo pasiryžę galvas guldy dalyvavo kovose dėl laisvės j“nL
ir nepriklausomybės parodo
ti.
tųjų — tai didžiausio pasi baritoną.
Spalių
27
d,,
sekmadienyje,
tai,
kad
pirmojoj
karo
moky

Nepamirštama yra valanda,
gailėjimo verti nelaimingi, Tat nepamirškime lapkričio
švenčiant
Kristaus
Karaliaus
kloj
iš
šimto
žmonią
devynios
kada, grįžtant iš konferencisuvedžioti žmonelės.
17 d. atsilankyti skaitlingai,
jos ir važiuojant drauge su Į dešimtys
buvo ateitininkų. šventę, mūsų bažnytėlėje buvo
Ne bereikalo vietinis lietu kad pripildytumėin Auditori
besitraukiančia vokiečių ka Viena Panevėžio gimnazijos labai gražu.
vių katalikų klebonas dažnai ją. Įvertinkim savo talentus,
riuomene, kai kurie ateitinin- ateitininkų kuopa yra davusi Šv. Kazimiero Seserys, mo įagina bažnyčioje žmones už kol jie yra gyvi. Dažnai mes
kai griebė šautuvus ir, pra-i tada 40 karininkų. Daugelis kytojos, gražiai išpuošė alto tuOs nelaimingus “didvyrius suprantame juos tada, kada
tarę — “Sudiev, draugai, tė-Į ateitininkų už narsumą yra rius, o vieną įrengė tam ty ir didžmoteris” pasimelsti. jau būna per vėlu, kada guli
vyne šaukia” — šoko iš va-j apdovanoti Vyties Kryžiais, čia Kristui Karaliui.
Vargas, kuomet žmonės ne karste pašarvoti.
Bažnyčioje
nuo
8
vai.
iki
12
gonų ir nyko nakties tamsoj... Visur jie buvo vadai, todėl
mąsto, nesvarsto, nežiūri į
Laima.
vai.
buvo
išstatytas
Šv.
Sa

daugiausia
jų
žuvo
ir
tai
pa

Toksai ateitininkų ūpas ir pa
gyvenimą savo akimis, bet
Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
siryžimas kilniajame Lietuvos čių žymiųjų organizacijos šu kramentas viešam garbinimui; keršto akimis, to keršto, ku
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
JAUNIMO
DOMEI.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateina be
jaunime stačiai audrą sukėlė. lų, pavyzdžiui: K. Matulaitis, Daugybė žmonių priėmė Šv. riuo jiems užpildo širdis tam
pasargos, bet nuo jų visuomet galima būti
Kada nuaidėjo balsas, šaukiąs V. Dovydaitis, Sidaravičius Komuniją. Būrelis jų negavo tikri pragaro agitatoriai.
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia
Town of Lake. — Visi i šo
greitą palengvinimą. Laikyk bonkutę namie.
į mirtiną kovą su Lietuvos ne Jurgis, Kasparavičius, Ado tos malonės, nes nesuspėjo pri
Su tokiais nepasikalbėsi ir kius! Subruskime, broliai ir se
Nešiok ploną skrynutę kišenėje. Tuomet jums
nereikės ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo
priklausomybės priešais —bo- maitis, Matulaitis A., Styra eiti išpažinties.
nesusikalbėsi.
pareisi.
sutės, nes jau artinas Adven
P., Stapulionis, Rauba V., Po pirmųjų Mišių Įvyko mo
Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik
tas: šokti nebus valia.
nuo
galvos skausmo, gerklės skausmo, ir šal
Kumpis J., Ambrozevičius J,, kykloje “ Intronizacija Šv.
Labd. Są-gos kuopa pasvei
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
Kuomet Vaikas
vinimui neuralgijos, neuritis, reumatizmo ir
Klimavičius S., Vaitiekūnas Jėzaus Širdies”. Visi mokyk kino Bernaičių Koleg. Rėmė Nekalto Prasidėjimo Pan.
kitų skausmų. Atmindamas vienok kad grei
Šv. Sodalicija (I. C. B. V. M.)
J., Kukleris J., Urbelis AI., los vaikeliai, vadovaujant se jų Seimą ir įteikė $5.00.
Karščiuoja,
tas smagumas nuo šių tabletų nėra išgydy
rengia nepaprastus “Tlianks- mas; jei skausmai tęsiasi, matyk daktarą.
Raporteris.
Piktas, Nesveikas Oželis, Tiška J., Saldukas P,, serims ir klebonui atkalbėjo
Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok save
giving” šokius, kurie įvyks
Balsys J, ir daug kitų. Atei garsiai pasiaukojimo aktų,
žiūrėdamas to vardo. Visados to paties. Vi
suomet saugaus. Niekad nekenksmingo šir
tininkų organizacija ant tėvy Intronizacijos iškilmėje da
lapkričio 23 d., J. J. Hali,
džiai.
Dieglys, gesai, iš
nės
aukuro
paaukojo
gražiau

4600
S.
Paulina
St.
Muzika
lyvavo
daugelio
vaikelių
tė

pūtimas,
dažnas vė
mimas, karščiavimas sių savo žiedų, bet toji dide
labai gera; nenuliūskite. Įžan- Į
vai.
vaikuose ir kūdikiuo
*
* ■
se
papi astai
rodo, lė auka atnešė tautai laisvę.
ga tiktai 50c.
.
| Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacidester
Intronizacija įvyko taip pat
kad maistas vidurė
PIRMA NEPAPRASTA
Toje laisvėje ateitininkai jau ir Seserų name.
liuose yra surūgęs.
PROGA CHICAGOS
Kai tie ženklai pa čia savo gyvybės dalelę, ma
sirodo, tai duok vai
LIETUVIAMS.
kui šaukštą Phillips to savo pastangų ir darbų vai
Spalių 27 d. Krikšto sakra
Milk of Magnesia. Įdėk jo 1 pirmu
tinį vaiko maisto
buteliuką
ryte. sių ir todėl jaučiasi esą glau mentas buvo suteiktas dviem
Paaugusiems valkams reikia duo džiais ryšiais surišti su Lie
Praslinkus linksmai vasarė
kūdikiams, Andriukaičių Juo
ti šaukštą vandens stilcl'e. Tas nulei,
atėjus rudeniui, visi su
ralmins valką — palengvins jo vl- tuvos laisve ir nepriklausomy zo ii Emilijos dukrelei ir Jadurėlius. Į penkias minutas jis bus
brusta rengti vakarus, koncer
linksmas ir laimingas.
I’aliuosuos be. Ką tautiškai atgimusi Lie montų Broniaus ir Mortos sū
vidurius nuo visokio surūgusio ir tuvos šviesuomenė skelbė žo
tus, koncertėlius, ir visi rennui.
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro
vidurius
vaiko turintį užkietėjimą, džiu ir raštu, tą tautiškai ir
Motinos ir kūdikiai sveiki. gėjai stengiasi publiką paten
slogas lr tt. Vaikai jį geria delto,
kinti.
katalikiškai subrendusi ateitikad jis skanus.
Sužinok apie jo naudą motinoms
ninkiškoji jaunuomenė įvykdė Rockforde, kaip nekuriu
Tarp tų visų įvairenybių,ir vaikams. Išsirašyk lndomlą kny
gą “Useful Information”. Rašyk į darbais ir kovomis.
žmonių kalbama, yra lietuvių teks užgirsti Chicagos lietu
The Phillips Co., 117 Hudson St.,
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
pagonų, tai yra nekrikštytų. viams nepaprastas koncertas
(Bus daugiau)
KAI.
Ar jie garbina stabus — ne-! lapkričio 17 d., Bridgeporte
Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti.
Pirkdamas
žiūrėk, kad gautum
5. Ateitininkai kovoje dėl
Lietuvos laisvės.

ROCKFORD, Ut

Bereikalingas
Skausmas!

CHICAGOJE

II AVI; It AS PI IRIA
Salicylicacid

SUDRIKO

Ml MM

TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia.
Daktarai ją priraslnėjo per 50 me
tų.
Mlik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas.
H. Phillips Chemical Kompanijos lr
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo
1875.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.
Paieškoma:

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą apeclaliatą, ne pas kokį
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
Jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno išegzamlnavimo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums delto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymul žmogaus kenksmingumų.
Mano Radio — 8cope — Ragg’.X-Ray ftosDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Juaų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai jūsų sveikata
lr gyvumas sugryš juras taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos.
kraujo, nervų, širdies, reumatiamo, kirminų, uždegimo žarnų, ailpnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią
užslsenėjuslą,
įstkerėjuslą,
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėllokit neatėlę paa mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 10H
ia W JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7
Nedėliomis nuo !• ryto Iki 1
po pietų.

Noreikai Kazys ir Jokūbą?.
Kilę iš Kvėdarnos vais., Tau
ragės apskr. Prašomi atsiliep
ti reikale jų brolio Liudviko
Noreikos palaikų.
Savickas Petras. Kilęs iš
Vizbarų k., Vainuto vais.,
Tauragės apskr, Gyv. Chica
goje. Atsiliepė jo žmona Ste
fanija Savickienė.
Zilinskis, Pranas. Kilęs is
Pališkių k., Razalino vais.,
Panevėžio apskr. Atsiliepė jo
žmona ir duktė.

Aukščiau išvardyti asme- •
nys yra prašomi atsiliepti ir
kiekvienas kas ką nors apie!
juos žinotų yra prašomi su
teikti žinių. Bet kokia žinia
bus brangiai įvertinta.
Lietuvos Konsulatas,
Room 1032
608 So. Dearborn St.,
Chicago, Illinois.

NAUJAS KALĖDINIS KLIUBAS
Jau Steigiamas
Daugelis daro gerą pradžią dabar pri
sirašydami prie 1930 Kalėdinio Kliubo. Jei
nori būti vineas tų ankstybųjų, tai gali tą
padaryti prie langų 14 ir 15. Taupydamas
po truputį kas savaitę, kitoms Kalėdoms
atėjus neturėsi piniginio rūpesčio.

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.

Taip-gi Atsimink Perlaidas
Jei siųsi pinigų saviškiams Europon,
tai musų užsieninis skyrius siūlo greitą
ir pigų patarnavimą. Už 50c. extra gali
siųsti pinigus į Lietuvą telegrama. Per
telegramą pinigai nueis į Lietuvą į ketu
rias ar mažiau dienų. Pasiteirauk šiandie.

Central

MANUFACTURING ngnlf
DISTRICT DollR

Jos. F. Budrik. Inc
3417-21 S. Halsted St
/

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir

TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas
•

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Telefonas BOULEVARD 4705

k

Jj

W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK

Corporacijos.
„'„i, r,',"76=^—^---------- |

D

Penktadienis, Lapkr. 1, 1929

R X

O O X S

namuose trečiadienio vakare1
D A K T A R A I
per radio pasiklausyti buvo
Telefonas Boulevard 1888
I Ofiso Tel. Vlctory 8(87
Dievo Apveizdos Par. —'susirinkę visi jų prieteliui ne-, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4*01
South
Ashland
Avenue
Trečiadienio vakare, nuo 9
ligoninės, mei gairių a- praeįt,y sekmadienį Šv. Kazi- tiktai iš Westsidės, bet ir iš
Of. ir Res. Tel. Hemlock 2874
Telefonas Boulevard 7820
iki 9:30 vai., per KYVV stotį kademijos ir visos eilės kul-iJnĮero Akademijos Rėmėjų Town of Lake.
Res. ((41 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1820
milijonai žmonių klausė gra tūrinių ekonominių, finansi-,skyrius buvo surengęs “ArValandos; 8 Iki 12, 1 Iki 8
X Pas žinomus biznierius) Valandos 2-4, 8-8 Nedėlioj 10-12 Ofiso
dien*. tr 8:80 Iki 8:80 vakare
žaus “Draugo” suruošto pro nių ir biznio įstaigų.
batėlę” vienuolyno naudai. pp. Balčiūnus buvo tikras
8138 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVE.
gramo. Tokio programo peri Diemastis
Diaugas, , ruoš "Vakaras
sutraukė gia^ų
irražu bure-'ui
i ,,” kuriam
,k u ■
,. • ža Res. tel. Van Buren 6868
.....
vanaius sunauav
imu, .“kraudas
matėsi
8(04 S. ARTESIAN AVE.
kraudas
Nętoll 4(th Street
Chicago. 111.
radio dar nesame turėję. Nuo damas lietimų koncertus pei
uoiįų rėmėjų šito kilnaus
'
Ofiso
Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8
kviestų ir žymių AVestsidės
.vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po
pradžios iki galo dainos, gkait radio, nori plačiai išgarsinti; darl)0- Gerb> kun< pn Vaitu. I
'plet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
,. . .
,
....
v
,------.veikėjų. Po programos vaišinRez. Tel. Midway (512
liūgai
orkestrai pritariant, hetuvių vardų milijonams žilio k it: • k
Šventadieniais pagal sutarimąy Mikaitis sa-1 ••
» ,*• • • •
v.
r
• r dlUb 11
•
*•
LV11KiUU
»
a
goji p. Balčiūniene visus pavai GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
labai gerai skambėjo.
‘ nių supažindinti su lietuvių vo gražiose kalbose apibuBalte >08
1578 MUwaukee Ave.
šino arbatėle.
Tel. Brunswlek 8824
Tel. Canal 6764
Republic 8466
reiUĮgjų darbuotę. Vaka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Programa
prasidėjo
su, tautos dainomis, su jos piuzi-|
Oakley Avenue lr 24-taa Street
X
Šiandien
vakare
Aušros
Valandos;
nuo
2
Iki
7:88
vai.
vak
v. .
.
. kasdien. Nedėliomie nuo 1 Iki 2 vai.
“suktiniu”, kurį grojo orkes ka ir bendrai su mūsų tautos 'ras Į)UVo paįvairintas gražia
Telef. Canal 1713-0241
kultūriniais
tūliais.
Beto,
dien
'
muzikale
programa.
Garbė
i
X
bazn
>
’
,
‘
Į°.I
e
tuojau
po
! po pietų.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
trą. Užbaigus stoties pranešė
lr Ketvergais vakare
į gedulingų mišparų pamokslų
jui anglų kalba introdukcinę raščiui “Draugui” rupi, kad.'
vietinėms rėmėjoms, 6
• n ,
vi
GYDYTOJAS,
, it
i
».
i
•
•
•
'sako
profesorius
Dr.
kim.
Vait
CHIRURGAS
Oflso
Tel.
Canal
2118
kalbų, mūsų pranešėjas p. J. šie koncertai pasiektų kuo-1 ypač- gerb.
U. Auskalnienei ir
1
i
Namų Tel. Lafayette 8888
kevičius
iv
tuojaus
po
vakaIR OBSTETRIKA8
daugiausia
lietuvių
namų,
kad
Bulevičius gražia ir labai aiš
V. Lukošienei, toms nenuils
Gydo staigias lr chroniškas ligas
musų gabūs dainininkai ir tamoms mūsų
kia kalba kalbėjo:
kolonuos velke-1
konfcrenc
IflYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vyrų, moterų lr vaikų
paštalystės konferenciją
muzikai
keltų
mumyse
tautij
joms.
“Brangus Klausytojai!
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
kykloje.
ofisas
nį
entuziazmų
ir
gilintų
vie-'
Šį koncertų suruošė dien
Vyčių kliubas.
Kertė So. Wostern Avenue
Ligonius priima kasdienų nuo
X Rytoj vėlinės dienoje šv. 1900 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
raštis “Draugas”, 2331 S. nybės jausmų.
L. Vyčių 4 kuopa įsteigė
pietų iki 8 vai. vakaro.
Rezidencija
2359
So.
Leavitt
St.
namai
Nedėliomis ir seredomis tik
Oakley Ave. Chieago, III. susi Pradedami šį svarbų dar pasilinksminimo kliubų. Gerb. Mišios prasidės 6 valandą ir
Tel. Canal 2330
iškalno susitarus
4193 ARCHER AVE.
Valandos; 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
taręs su didžiausia lietuvių bų, tikimės susilaukti plačio klebonas tam tikslui pavedė 'be pertraukos bus laikoma
Nedelioj pagal susitarimų •
Ofisas ir Laboratorija
...
,
.
net 10 sv. Mišių, iš kuriu įsrakandų ir radio kompanija sios visuomenės paramos. Ra vienų iš mokyklos kambariui , ...”
",
Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
Ir X-RAY
“Draugui” 2334 So.
.... , ,
,! kilmingiausios — suma bus Namuose 2-4 po plet, ofise 8-8 v. v.
The Peoples
Furniture Co.,' šykite
x
-----------, ,
*
tu
ir padovanojo biliardų (pooi ■
.
.
. . . \
Ofiso Tel. Vlctory 6898
2130
ĮVEST
22nd STREET
o-op w
p*? i cu
• 41/
.M7-71 Ar-',
\ .OakleyJ Ave., Chicago, III. sa-' table).
,, . „..
, nariai
. . xžada
, sa-j 9 . vai.,’ tuojau
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
2o36
VV. 63rd
St. ir
Kliubo
J,, *po jų, misionieCHICAGO
vo
pastabas ir patarimus.
.
, .
v. . ’ •. ,. naus kun. Petrausko pamok- Tel. Hemlock 8161
vM
cher Ave., Chicago, III.
y
.
ivo kambarį gražiai įtaisyti
slas. Šv. Ražančiaus pamaldų
Skaitykite “Draugų” kuriame .
_ .
Tel. J-afayette 5793
“uraugas
Drnneas” vra
itakinciau-'
,
,
-,ir
aprūpinti
visokiais
zaisyra paKinoiau skeHjlama koncertų progra- . .
v
...
užbaiga vakare po misijų pa
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
sias lietuvių dienraštis. “Dr-I_„„
,«ilais* Grazu Yra matyh sav0 mokslo 8:30 vai.
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
....
,
*) jaunimų liuoslaikį naudingai'
GYDYTOJAS
tr
CHIRURGAS
augas” yra tikru organizuo Šv. Cecilijos choras, muzi
Vaikų lr visų chroniškų ligų
24SS West 69 Street
praleidžiant
po
parapijos
pas!
.
1
1
1
*'
tosios lietuvių
visuomenės kui p. V. Daukšai vadovauHalstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 rak.
j kolekta, kurių veda pats kle Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 8—9 Ofisas 3102artiSo. 31st
Street
atstovu.
Amorikoie
<lau
cr
"ori-?
•
*
» •
,
.
*»tog
’
Gj
o
ncsibustunt
po
viso
disioiu AiueriKoje, uauo pi i , jant> gražiai padainavo Sas-.,..’
t, v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Ave.
bonas
kun.
L.
Draugelis,
seka

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet,
sidėjęs prie pastatymo ir iš- nausko “Karvelėli”. Dainai)Ikias pavojingas vietas.
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėllomls lr šventadieniais
si gerai. Atsiranda ir tokių, į
ugdymo lietuvių parapijų, pritarg orkestra. Solo dalį ge.
Jubilėjus Misijos.
10-12.
kurie nelaukia atsilankant, o
mokyklų, skaitlingų organika-, raį
p.lė Jurgaitė. Jos
Aštuoniolikiečiai skaitlin- ' savo aukų atneša į klebonijų, f
įgai rengiasi dalyvauti jubilė;
balsas gražiai skambėjo.
4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
Jau buvo skelbta, šio vaka- JjLninme lietuvių katalikų ka
Rez. Tel. Stewart 8191 gydytojas ir chirurgab
ADVOKATAI?
Tel. Kemvood 5107
STATISTINES
X — Spinduliai
ro koncertas buvo skiriamas i ^et^ros aplankyme. Kadangi
Ofisas 2201 West 22nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
ŽINIOS
a. a. artistės Onos Pocienės Į^ems ^a^P netoli į katedrų ir
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Gydytojas ir Chirurgas
JOHN B. BORDEN atminimui. Tam tikslui žino-1 susls^c^“uas lenSvas, tai ne'
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
APIE
Avenue
Tel. Republic 7868
šventadienio
ir
ketvirtadienio
6558
SO.
HALSTED
STREET
mas musų dainininkas p. Kas-1 sani(i° specialių karų, bet šu
(John Bagdziunas Bordcn)
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v.
RĖMĖJŲ VAKARAS.

GRAŽUS PROGRAMAS PER RADIO.

DR. M. T. STHIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČKUS

, . —~ ----~

wnxira I

|JtĮ, Al L. TUSU

J'

KOWARSKIS

za

1

»

_

pac VCIMCIO

TI 1

XX

,

MCI l/UX XXII1X0 • į

.

v«

•

a

DR. y. S. NARYAUCKAS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

v

j

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. S. BIEZIS

DR. H. BARTON

Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
tas Sabonis jausmingai ' dai- i brinkę 2 vai. p. p. prie bažOfiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
iI .Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6668
105 W. Adams St. Km. 2117 navo p. Vanagaičio “Kam už- nyčios, i§ ten atskirais būriais
berėt žemėm”. Pranešėjas p. su palydovais keliaus į kated- Įsigykite šių naudirgų kny
OFISAI:
Telepbooe Randolph 0727
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
r’ J . . v
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. Bulevičius tų dainų pasakė ir r$- Daugelis važiuos automo gų, jei norite žinoti:
1O-1'2, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
.8464
SO.
HApgTED
STREET
biliais.
.•
I
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
1. Kokius LiXėva dabarangliškai;
“
Why
did
y.ou
coTelep&ooe Rdfcevelt^POPb*’’ ’
-Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
Po apvaikščiojimo kitų sek- 2. Koks Lietuvos klimatas,
pietų tr 6 Iki 8 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
ver
\vith
eartli
the
goddess
of
Namie: 8 Iki » ryte Tel. Rcpub. 8000
Res. 8201 S. WALLACE STREET
song”. Klausytojuose ši dai- jnmdienį mūsų bažnyčioje pra paviršius, ežerai, upes, dirva.
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas lr Chirurgas
na paliko didelio įspūdžio, jln‘sGos, kulių nekan- Į 3. Lietuvos plotas ir gy
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave.
OPTEMITBJSTAĮ REZIDENCIJA
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų
Toliau p. Sabonis dainavo į tviai laukiamą.
į ventojai : kaimų, bažny tk.ai
4729 W. 12 PI. I
Nedėllomls
6 iki 8:30 vakare
Tel. Cicero 2888
Susitarus
Ąštuoniolikietis.
niiestelil}>
miestų,
lyties,
“Oi Kas” ir “Saulelė Raudo
II.
M—
’
U•
.
a,...
LIETUVIS ADVOKATAS
na”, orkestrai akomponuoamžiaus, luomų, klasių ir tau
2221 West 22nd Street
jant. Dainavo gražiai galin WEST SIDE NAUJIENOS. tų žvilgsniu.
DKNT1STA I
Arti Leavitt Street
Perkėlė suvo ofisų po numeriu
gai.
šėmės ūkį, žemės ūkio pranioX Pereitą trečiadienio vakokia kw žem. jos
Office Boulevard 7042
Telefonas Canal 2552
Toliau, Šv. Cecilijos, Šv.
4729 S. Ashland Ave.
iii’
_ _ _
lietuvių'
Kryžiaus parapijos vyrų clio-!^a1^ "t'stsidiecių
mas,
kainos;
Įstaigos
midui
da
Valandos 9 lyto, iki 8:00 va
SPECIJALISTAS
ras, muzikui p. V. -Daukšai ^'"'.'nose įvyko nepaprastas ryti, alaus bravorai ir t. t.
Džiovų, Moterų lr Vyrų Li<ų
kare. Seredomis ir Pėtnyčio
pramonę,
LIETUVIS DENTISTAS
vedant padainavo “Jau Sla bruzdėjimas. Kurioje tik šei- 5 Apie
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—< po
mis nuo 9 ild 6.
pietų: 7—8:80 vakare
moję
radosi
radio,
ten
vakakainas
prekes
.
vai sukilo” ir “Pasakyk Lie
4645 So. Ashland Avenue
Nedėliomis 10 Iki 12
LIETUVIS AKIŲ
Ant Zaleskio Aptiekos
tuva”. Pirmoji daina sukėlė re 9 valandą susėjo visi ap- 6 Apie kred;t!> (bankus)i
TELEFONAS MIDWAY 2880
i
SPECIALISTAS
J • *3 > r' *. ’ J * ' •
daug tautinio entuziazmo, o'( linkimui gyventojai pasiklau-, kooperacij, ir susisiekimą.
Tel. Canal 6222
aklų {tempimų,
kuris
< Labai „andinga ši knyga estiPalengvins
į programa jI syti
7 “ Draugo” programo.
antroji
inešė
Tel. Boulevard 1401
priežastim
galvos skaudėjimo,
X
Aušros
Vartų
klebonas
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
(Juozas J. Grisius)
visiems, čia Amerikoje gyve mo, skaudamų aklų karšų. Atitai
daug gyvumo. Balsai buvo
kolektuodamas
trečiadienio
nulmu cataractua
DENTISTAS
namiems,,, bet --------naudingiausia
ADVOKATAS
gerai nustatyti, lygūs kas per į
_________
o------- - sau kreivas
— akis,. ---------------2201 WEST 22nd STREET
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
radio
dainuojant
yra
labai
Į
va
^
a
’
ų
turėjo
progos
Liudvi-j
^į
ems>
kurie
mano
važiuoti
trump
*
re
f
y,t
*
lr
tolIm
*
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
(Kampas
Leavitt
St)
3343 SO. HALSTED STREET
svarbu. Gale tas pats choras, j
f (‘Gausko namuose drauj £je^uvon įr įen stoti į ūkį, Prirengiu teisingai akinius visuose
Telef. Beulevard 2808
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
RESIDENCIJA:
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
visa «eimyna išgirsti prekybų, ar kokį kitų užsiėmi mas su elektra, parodančia mažiau
bet mišrus, padainavo: “O !^e su
' nuo 1 Iki 9 vakare
6515 So. Rockwell Street
7—9 vakare
sias klaidas.^
z
per
radio
“
Draugo
”
progra

Telef. Republic 9728
mų.
Lietuva”. Po jos orkestra su
Speclalė atyda atkreipiama moky
Siųskite tik 60 centų
grojo “Noriu Miego”, prane mų. Visiems labai patiko pro
klos vaikučiams.
Tel. Bmnswlck 6686
DRAUGAS PUBL; CO.
šėjas pasakė keletu žodžių,, gramo įvairumas, ypač p
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
DR. A. J. GUSSIN
.*
Daukšos
gerai
išlavintas
šv.\'
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki
2334
So..
Oakley
Avenue
pranešdamas, kad antras “Dr-,1
Lietuvis Dentistas
12 po pietų.
IS RUSIJOS
ADVOKATAS.
1678 MILWAUKEE AVENUE
Chicago, III.
augo” koncertas įvyks kitą lCwili-i»s s'’. Kryžiaus pampi-)
Valandos: 9-11, 1-B. 6-6:68
.4712
S.
ASHLAND
AVE.
52 Eaat 107th Street
■ekmadlenlals lr trečiadieniais
Gerai lietuviams žinomas per >6
trečiadieni, programa pasibai-įJ°s clloras
P- Kasto Sab°metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Kampas Michigan Ave.
pagal susitarimų.
‘-nio stiprus ir gražus barito rhonc Armitage 2822
Tel. Boulevard 7589
rurgas lr akušeris.
Tel. Pullman 5950 ir 6377
nas.
Susitarta
“
in
gremio
”
Gydo staigias
lr chroniškas 11Bendrai kalbant, programa
Miesto Ofise Pagal SutartJ:
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
sekančiame
trečiadienyje
vėli
~Tel. Lafayette 1866
127 N. Dearborn Street
taip gvVai ėjo, kad klausytojausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Rooras 928 ir 935
1145
MILWAUKEE
AVENUE
jai mielu noru dar ir kitol111“"^“ tikrai ™I»stingai
Tel. Franklin 4177
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
pusvalandžio būtą klausę. Betį“Drau«°” ,r Pe,'Ples Farni’
Ofisas ir Laboratorija
Scredos vakare uždaryta
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS K-RAY
Nedėlioj pagal sutartį
Netoli Morgan Street
“
gero
po
biskį
”
.
priežodį
nt-j
turc
Co
™>K»«n>a
radio
proTelephor.e Central 6926
1193 Archer Avenne
siminę, nutarė laukti kito tre-prama*
1025 WEST 18 STREET
0PTOM1TRISTAS
viadi(inio
i x Nikodemo Karlavičiaus
VALANpOS: Nuo 16 — 16 pietų lr
J • A.
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žmonių vartoja, o milionai Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
4631 SO. ASHLAND AVE.
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Platt Bldg.. kamp. 18 St. I auUtfP
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Pęnktadienls, Lapkr. Į, 1929
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PARSIDUODA PIGIAI
rinkimą. Reikia pasidžiaugti, pos susirinkime bus imtasi da
kad šis susirinkimas buvo didesnio kuopos veikimo, tik
Biznio lotas prie 1416 So.
vienas skaitlingųjų. Bravo, nepamirškite visos susirinkti. Cicero Avė. Kreiptis
P-ni Vileišienė, Vilniaus lie Reikia stebėtis, kad lietu
Ta pati.
sąjungietės! Jei visuomet taip
Lietuvių Auditorijoj pereitą
3632 Taylor Street
tuvių atstovė:
viai taip gražiui pasirodo. Be
skaitlingai lankysitės, musų
sekmadienį gerai 'pavyko.
1-mas flatas,
Chieago, III.
‘ ‘ Draugo ’ ’ 1 ietuviško pro to, buvo pas mus atsilankę
PRANEŠIMAS.
kuopoje bus didesnis judėji
X Steponui Rokui, nesenai
X Aušros Vartų par. jau sugrįžusiam iš Lietuvos, bu-: gramo per radio klausiau su ir do pora šeimynų pasiklau mas ir mūsų darbai kur kas
prisirengė vykti ateinantį sek vo surengtos sutiktuvės Mel- didžiu atsidėjimu nuo pra syti. Visi kalbėjo ir sakė, kad labiau kils. Apsvarsčius kuo A. L. R. K. Mot. Sų-go^
Del geriausios rųšies
‘lr patarnavimo. Saukit
madienį, lapkričio 3 d. į šv. dažio salėj. Papasakojo apie džios iki galo ir turėjau di tokio programo, kokį dabar pos bėgamuosius
reikalus, Chicagos Apskričio susirinki
GREEN VALLEY
“Draugas” surengė, da nie
PRODUCTS
Vardo katedrą. Didžiuma vy malonius įspūdžius, įgytus džio malonumo valandėlę”.
priimta keletas ir naujų suma mas, kaip buvo skelbta, kad
Olsella ivletlų klauilkad
nebuvo.
Lauksime
kito
ks su vadovais, bet nemažai Lietuvoj. Pokilėlis visiems pa-'
alų, sviesto lr sūrių.
nymų. Taip pat priimtas kvie- įvyks lapkričio (November)
J.
Mickcliunas,
žinomas
veikė

trečiadienio.
Wm. J. Kareiva
yra tokių, kurie vyks atskirai. tiko. Pokilėyj buvo Stepono
timas ir išrinktos atstovės į 3 d., neįvyks, nes 7 kuopos
Savininkas
jas:
Tokie privalo žinoti, kad ka kelionės draugas Mykolas UYra pageidavimų, kad pro Marijonų Kolegijos Seimą su valdyba reikalavo perkelti j
4644 So. Paulina St.
tedra randasi 750 No. State lis. Surengime to pokilėlio “Sveikinu su šauniai pavy grama butų ilgesnė. Visi nor- auka 5 dol.
kitą dieną. Mat, tą dieną ruoTel. Boulevard 188*
kusiu lietuvišku radio prost. kampas Superior st.
thsidiečiai programa labai pa Išklausius p. Sakalienės ra-'šiama procesija į katedrą jupasidarbavo jo seserys K.!
atlaidams pelnyti.
X Simono Daukanto di-jos į Laurienė ir B. Kučienė ir ki- gramu. Programo gerumą liū- tenkinti, net ir svetimtaučiai portą iš Mot. Są-gos Chica bilėjaus
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rengtas inaskaradinis balius tos. ‘
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. sako, kad lietuviai labai pui- gos Apskričio, buvo išdalin Kokią dieną susirinkimas į! giria ir svetimtaučiai, kurie kiai pasirodė.
tos Apskričio laimėjimo seri vyks, bus pranešta vėliau.
X Nuo paskelbimo, kad jo klausėsi. Kaip lietuviams,
GRABORIAI:
jos Šv. Kryžiaus ligoninės Tėmykite “Drauge”.
“Drauge” galima gauti ku- taip įr svetimtaučiams nema Valio “Draugas”.
B. Bitautienė,
naudai. Kiekviena narė pa
plotkelių, išnešiu
išnešiotojai
C1O111S
pioiHenų,
tojai »ag “pUZ7Je’>
P. P.
žas “puzzle” yra announceApskr. Pirmininkė.
sižadėjo padirbėti.
iš įvairių parapijų ir kitų;ris
jis toks,
Sus-me nutarta rengti “bun
nuėstų kasdien naujų užsaky-jj. kur jis aMrado, Knr J. J. Mockūs, iš Cicero, IU.
co” privaliuos namuos ir, ant
mų atsiunčia.
| “Draugas” jį sugriebė!” GirLietuvis Graborius
Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
“Programas geras, malonu laimės, mūsų nenuilstama vei
X Marųuettepurkiečiai ir
liotuviškai ir angliškai lyris maišo šiltų lr 6altą vandenj. La
Patarnauja
laido
bai
geras
daiktas
dėl
kuknios.
tuvėse kuoplglausla.
buvo klausytis. Daug buvau kėja p. J. Virbickienė malo
visi pažįstami labai apgailes giai puikiai kalba, P,
Tik ........................................................ $3.98
Reikale meldžiu at
3518
So.
Halsted
Str.
skaitęs ir girdėjęs apie p-ną niai priėmė į savo kambarius.
sisaukt!,
o
mano
tauja ir reiškia užuojautos pBalto ąžuolo bačkutė Šešais lan
darbu busite užga
lėms Prosevičiutėms, nukentė Sulaukęs trečiadienio vaka Sabonį, kaipo dainininką. Ir, Taigi “bunco” jau įvykęs; Gražiausias Teatras Chicagoj kais išdeginta.
nėdinti. *
10 Gal................................................... *3.19
štai, pirmu sykiu teko jį iš buvo spalių 24 d. ir davė gra
Tel. Roosevelt >516
jusioms nuo plėšikų.
5 Gal................................................... *2.39
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ro užstačiau savo radio ant
arba 25X8
žaus pelno, nes p. Virbickiegirsti per radio.
2814 W. 25rd Plaee
KYW pasiklausyti lietuviškos
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Stogui popierius 3 ply raudonas
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nės pasidarbavimu žaidėjų
DAILININKAS IŽAS ILE
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programos. Ir ką-gi, p. Dauk
“SKIN DEEP”
Rolls ................................................... *1.98
A. Budrys.
susirinka arti 50. Taip pat
KIS IŠVYKSTA
šos, Šv. Kryžiaus parapijos
Dalyvauja Davey Lee. Be to
PRISTATOM VISUR
girtinas sąjungiečių sumany
EUROPON.
“
Programo
per
radio
ne)Šv. Cecilijos choras, jo solisbus rodoma Crazy Cat ir
mas, — šios pramogos pelną
tė p-lė Jurgaitė, p. K. Sabo- kantriai laukėme, bet sulau“King of the Kongo”.
, .
.....
.
paskirti sušelpimui
savo kp.
4414 So. Rockwell Street /
Lapkričio 15 d. žinomas lie nis labai gražiai savo dalis ,ke> tai
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išklhnseme su didžiu r
r
CHICAGOJE
..........
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Stnaukienės,
kuChieago, UI.
Vitaphone Vodevilio aktai
tuvių dailininkas p. Ižas lie išpildė.
pasigerepmu.
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Laidotuvėse
pa
rios vyras nesenai mirė pali Kalbantieji paveikslai, dai
Telefonas Lafayette 4689
tarnauju
geriausia kis naujuoju laivu “Bremen”
lr pigiau negu kiti
kęs ją su trimis vaikais. To nos, muzika, pasaulio žinios.
todėl, kad priklau plaukia Europon. Chicagą ap
Jo
draugės
ir
gerbėjai
renpuošia
mirusio
rašytojo
kapo
sau prie grabų 16- leidžia pradžioje lapkričio m.,
kiu gražiu sumanymu — pa Durys atsidaro 1:30 vai. po p. ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
dlrbTTstės.
' • ,. duoti pagelbos ranką nelai
OFJSAs
nes mano pakelyje atlankyt gia jam išleistuves sekmadie paminklu.
888 West 18 St.
New York ir nio Vakare, lapkr. 3 d. “Lith. Pono Uekio rafinuota asme mėje savo narei, reikia džiau
Tel.
Canal
8174 AVasliingtoną,
Chamber of Commerce” kliu nybė, gilus protas, nuoširdu gtis.
BKTRIUS:
8238 kitus miestus.
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
So. Halsted Street
be, ant viršaus Universal mas ir didelis draugingumas
tt Hardsrare Oo., dabar perėmė visų
Tel. Vlctory 4088
Tikiu, kad sekančiame kuoblsnj j savo rankas lr duos visose Mo
State Bank.
blsnlo Sakose pirmoe klesos patar
jį
padaro
rinktiniu
svečių
ge

Savininkas R. Andreliunas navimų.
I. J. Z O L P
Pono
Iz.
Eekio
prieteliai
riausiuos lietuvių namuose ir
Simpatiškas — GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
HARDWARE PAINTS
Užlaikau visokių auk
kviečiami
užsisakyti
vietas
iš
VEDĖJAS
žymiųjų svetimtaučių tarpe.
Mandagus
—
sinių lr sidabrinių dai
A WALL PAPER
anksto telefonu: Canal 1504
1650 West 46th Street
ktų, vėliausios mados
Dailininkas mano Europoje
Geresnis ir Piges
radio,
pianų
rolių,
re

Kampas 4tth lr Paulina Sts.
(Mr. Bulevičius) arba telef. išbūti visą metą. Pirmiausiai MODERNIŠKAS TEATRAS
Palnters A Deeoratons
kordų lr LL
Taisau
nis už kitų patar
Tel. Blvd. 5203
J. B. Rapianelonls, savininkas
3140
So.
Halsted
St.
laikrodžius
lr
musikos
Nubudimo valandoje
kreipkite Victory 1233 (Mri KapJakis). lankys Lietuva, paskui kitas
navimas.
8147 So. Halsted Street
instrumentus.
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
šalis.
f
Ponas
I.
Eekis
nuo
seno
PETN.
IR
SUBATOJ
TsL Vlctory 7241
kai, mandagiai,
gerai
ir pigiau
2650 West 63rd St. Chieago.
lietuvių socialiam
negu kitur. Koplyčia dei Šermenų Chicagos
k
Lapkričio 1 — 2
Telefonas HEMLOCK 8888
dykai.
gyvenime plačiai žinomas ir Linkime jam laimingos ke
“THE 3 PASSIONS”
PAGRABŲ VEDĖJAI
labai populiarus. Tai aukš lionės ir lauksim laimingai Dalyvauja Alice Terry, Ivan BRIDGEPORT KNITTING
Namų Statymo Kontraktorius
Didysis Ofisas:
Statau įvairiausius namus prieinama
tos kultūros ir didelių gabu sugrįštančio.
4605-07 So. Hermitage Avė.
Petrovitch.
Paveikslas
iš
šių
SHOP
kaina.
X.
UNDERTAKING CO.
mų
jaunikaitis.
,
Tel. Yards 1741 lr 1742
Neriam
vilnonius
sveterius
—
sto

laikų
jaunimo
gyvenimo.
7217
S.
California
Avenue
P. B. Hadley Llc.
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panSKYRIUS
Jisai baigęs Dailės Institu
Koplyčia Dykai
Telef. Hemlock 55M
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
4447 So. Fairfield Avenuą
NAUJAUSIO IŠRADIMO
SĄJUNGIETĖS DIRBA.
710 West 18th Street
tą
pakviestas
buvo
Field
Musulig užsakymų naujus sveterius ir
SKYRIUS
Canal 3161
taisome senus. Vilnonios gijos dei
VITAPHONE
Telefonas Canal 738*
1410 So. 49 Ct, Cicero
zejin kur iki šio laiko darba
nėrinių ir vilnonės materijos dol
Tel. Cicero ?794
Kalbantieji Paveikslai
West Side. — Spalių 13 d.
kelnių vyrakns ir vaikams. Atsilanvosi. Ne vieną namą puošia p.
SKYRIUS
kykit lr jsltikrinkit musų prekių ge
Graži Muzika
3201 Auburn Avenue
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Uekio pieštas paveikslas ar M. S. 55 kuopa turėjo susiTelefonas Yards 1188
Mallavojlmo Kontraktorius
Te*. Boulevard 3201
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
Dažų Ir Popieros Krautuvė
ba daili skulptūrėlė. Musų
tų.
1**4 8. LEAVITT 8T.
Ckloago
Siunčiam užsakymus i kitus mies
dailininkas Dievo apdovano
tus.
Phone Boulevard 4139
Phone Virginia 2054
tas gausiais talentais. Jisai
F. SELEMONAVICIUS
GRABORIUS IR
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
JOSEPH VILIMAS
piešėjas, skulptorius ir poe-1
' BALSAMUOTOJAS
Tel. Victory 3486
Namų Statymo
Turiu automobilius
visokiems tas.
•i

CHICAGO J E

BALSAI DĖL “DRAUGO*’

ŽINiy-ŽINELĖS

S. D. LACHAWICZ

f

Ramova

JOHN DERINGIS

J. F. RADZIUS

j jv

J. S. RAMANCIONIS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

MILDA

J. F, EUDEIKIS KOMP.

M. ZIZAS

BUTKUS

PETRAS CIBULSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Didelis Rožinis

A. MASALSKIS

reikalams.

GRABORIUS

3319 AUBURN AVENUE
Chieago, EI.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

Nauja,
plyčia

Kaina prieinama.

Jojo vėliausias skulptūros , j
darbas, tai “bas-relief” ra
šytojo “dėdės” Šerno kuris,

graži ko

dykai.

Kontraktorius

JOHN SLEGAITIS

BALIUS

4556 So. Rockwell Street

Graham Paige Automobilių
Pardavėjas.

TsL Boulevard 9214

M. YUSZKA 6 CO.

ARCHER MOTOR SALES
610

West 35

PLUMBING A HEATING
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausia
4884 BO. PAULINA_________

Street

Tel. Yards 0699

RENGIA

Jau turime naujus 1930
modelius.

3307 Auburn Avenue

MRT6EBIAI-PASKDL0S

Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas

A. PETKUS

A.

|

A

Graborius ir Balzamuotojas

KAZIMIERAS ZUBI

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Patajrnavlmas
Visose Chica
gos dalyse ir
prlemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted St.
Vlctory 40 8889

4424

So.

RorkwcU

SL

Virginia 1238

E7E R S KI
LIETUVIS GRABORIla
O f 1 ■ a ■:
4888 R. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard >17 7

mirė spalio 31, 1929 m.. 1:30 vai. ryto. 42 metų am
žiaus. Kilo iš Kretingos Apskričio, Salantų Parap.,
Saučėščių Kaimo. Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Stefaniją po
tėvais Bučinskaitė, 3 dukteris Stefaniją, Oną ir Te
resę, sūnų Kazimierą, 3 brolius Antaną, Aleksandrą
ir Juozapą, seserį Kotriną, švogerį Antaną Žąsytį,
2 švogerkas Bronislavą ir Marijoną ir gimines, o
Lietuvoj 3 brolius.
Kūnas pašarvotas 12022 So. Halsted St., West
Pullman, 111., Tel. Pullman 3641.
Ijaidotuvės įvyks panedėlyj, lapkr. 4. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo par. bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, dukterys, sūnūs, broliai,
sesuo, švogerkos, švogeris ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Pards 1741

PRANEŠIMAS.

Sub., Lapkričio 2,1929
M. Meldažio Svetainėje 2242-44 W. 23 PI.

Širdingai kviečiame jus at-1
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas
BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c.

Tel. Lafayette

2082

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dienų

Perkame real estate kontraktua

Intemationl Investment

Oorporation
Kapitalas *808.009.88
8*0) 80. KEDZIE AVENUE
Tfrl. Lafayette 8788-8718

Tel. Victory 5371

Nuoširdžiai kviečiam publiką atsilankyti į musų
balių. Atsilankę nesigailėsit, nes kliubas stengsis visus
užganėdinti ir galėsit linksmai pašokti prie puikios mu
zikos muzikantai yra parkviest! iš Paryžiaus ir jie grajis lietuviškus ir amerikoniškus šokius.
Virus kviečia

KOMITETAS

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.
750 West 31 Street
Arti South Halsted' Street
Chieago, UI.

PAUL M. SMITH A OO.
REAL ESTATE
Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
botus, Farmas
Etinius visokios rųSicg
Nėra skirtumo
Apielinkės ir kur yra lr kas yra
Perkam notas 2nd morgage Ir pa
rapinėm 1, 2nd morgage lengvoms
Teisingas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

/->

