“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mint}, remia nuoširdžiai katallklikas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonljaa “Draugas“
džiaugiasi didele katalikų parama
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle--

nl-

Katalikai paaaullonys turi kilnų
davln|, — ineiti J Šeimynai Ir j Tl■uomeną Krlataua mokalą, atnaujinti
įmonių d vaitą. JCzaua Sirdlea viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai muaų
ulduotla “Draugas” padia Jums t*
apaštalavimo
darbų atlikti.
Ultat,
■kaitykite Ir platinkite “Drau**.**

t»-

tellikl Jausmai.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 267

CHICAGO, ILLINOIS,

3fc A COPY
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TARP FRANCUOS IR VOKIETIJOS IMA Misiji Onoje
KILTI NESUSIPRATIMAI
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UŽ NETARNAVIMĄ
KARIUOMENĖJE

I

NAUJOVINIAI SUSISIE
KIMAI MISIJOSE

Telefonas: Roosevelt 7791
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MONTPKLLER, Francija,' BERLYNAS, Vokietija. — LABDARYBĖS LOTERIJA IŠTREM.TAS “T. KELIO”
lapkr. 10. — IS Amerikos J. Visi Vokietijos kunigai ir pa- DAVĖ 1,000 LITŲ PELNO
REDAKTORIUS
Į Valstybių parvvko J. Barral, J rapijos paraginti savo aukoSpalių 18 d. ištrėmė “T.
ANKUO, čihli provincija,
Amerikos pilietybę mis sukelti fondą Miva orga- Viduklė. Viduklėje jau nuo
FRANCIJA SULAIKĖ KARIUOMENĖS
senų
laikų
gyvuoja
LabdaryKinija.--Kinijos valdžios in.Priėm«s francūsas. Jis tuo-, n.zac.jau S. organ.zac.ja daKelio” redaktorių. Kauno ka
ATŠAUKIMĄ IŠ PAREINIO
špektoliai patikrino" idniežį j*“8 suim,as ir •“"> teism° ro
.»» "aujovi-'bės Draugija, kuri užlaiko ro komendanto nutarimu “T.
katalikę parapijinę mokyki,• ""baustas pusei met, kalėji- man, susisrek.mats matuose,,vargius senel.ua. Dr.ug.ja tu Kelio” redaktorius pil. Algi
_ i ibuvusio
• ikaro Afrikoj.
A ivibni Tinmn
o i o i nln m r* o ri trinnno
Ire-i
in
mu užv 2tai,• ikad
Tiems csi-i
susisiekimams
vienus Yinrvnto
namus, kuriems
iš- rdas Sliesoraitis už skleidimų
mergaitėms Tahynan mieste-.
pradžioje šaukiamas kariuo- t>us panaudotas orlaivis ir laikyti reikalingos lėšos. Del visuomenę kurstančių žinių iš
i ly tikslu įregistruoti. Po vi...
.v.
menės tarnybon visai neatsi- motorinis laivas. Jei tas bus to čia. kasmet ruošiama loteri siųstas 6 mėn. iš Kauno į Bi
jos eiles mergaičių klausine1
wou*
. ,.
. „ ,
’ įimo vienas inspektorių paga- liepęs- Nei vienas francūzas Paranku lr ydinga, tada mi- ja. 8. m. spalių men. G d. per ržus. Sąryšy su redaktoriaus
negali išsisukti iš verstinojo sionieriams bus parūpinta be Angelų Sargų atlaidus kun. J. išsiuntimu “T. Kelio” reda
liau atsiliepė i susirinkusį kiLIETUVOS UŽSIENIŲ
IŠKILO DAUG NEPASI
į didesnio skaičiaus automobilių Stelmoko rūpesčiu buvo su- kcijoj padaryta krata. Elta.
■ kareiviavimo.
nįečių būrį;
____________
'dar
orlaiviai ir motoriniai lai- ruošta didelė loterija. Fantus
REIKALŲ MINISTERIS
TIKĖJIMO
“Jei visi Kinijos miesteliai I
TIKRAS SKAIČIUS NEBUS^ vai.
aukojo apylinkės žmonės. Iš LENKAI ŠAUDO VIRŠ KA
turėtų tokias mokyklas, šaliai'
(“Draugui”’ telegrama)
PARYŽIUS, lapkr. 10. —
ŽINOMAS
--------------------(loterijos gauta pelno apie SANČIŲ BULVES ŽMO
Mirus Vokietijos užsienių mi AVASHINGTON, lapkr. 9. būtų išganymas.”
■
___
UŽ PAGROBTĄ REIKA- 1000 lit. Šioje loterijoj buvo
NIŲ GALVŲ
Mokykla
yra
kiniečio
kuni

nisteriui Stresemann, kurs — Pranešama iš Kauno, dak
GVATEMALA CITY, lap- LAUJA 500,000 DOLERIŲ .labai gražių rankšluosčių, kugo Yuan žinyboje.
daug darbavosi sutaikinti Vo.riuos ausdamos žemaitės, makr. 10. — Vgnekalnis Santa
Spalių 18 d. 15 vai. iš lentaras Dovas Zaunius yra paTIENTSIN, Kinija, lapkr. tyt, nesigailėjo padirbti ir pa- kų sargybos atėję prie demakietiją sn Francija, tarp Siy „kir,„„ „&ienių reikahi nnm- i Takyuan yra Ankuo apaš-^ar’a apsistojo veržlusis, bet
valstybių ir vėl ima kilti
taliniam vikariate. Darbuojasi;
g™ žmonės bijo naujo 10- — Plėšikai pagrobė ame- ;rodyti savo meniškus sugebė-; rklinijos 8 lenkų kareiviai patieji nesusipratimai.
.
.
.
Ikunigai Lazaristai. Vikariate 'veržimosi.
i rikonę Aaronę Brenner, tnr- jimus.
“R.” .do ties Zailgų kaimu mūsų
*
„ katalikai
! Pranešta,
''ranešta. k»<j
žuvusių
tik-,tingų
Hn
Yorko
pirklį.
Pa
Nesusipratimus iškelia Vo Zaunius kilęs iš Prūsų Lie-,
kad žuvusių tik
I pusėn 6 šūvius. Kulipkos pra’
kietijoj vedama propaganda tuvos užsienių ministerijos
NUBAUDĖ “23”
ras skaičius nebus žinomas, grobėjai reikalauja 500,000
j švilpė virš Zailgų km. pilieuž visuotinų gyventojų baisa-, tarnyboje yra nuo 1918 meGalėjo
žūti
ligi
700
ar
daudolerių
išpirkimo.
Pagrobtojo
! čių galvų, kurie tuo laiku ka
SAHAROS PIRMIEJI
vimą klausimu nemokėti tole-jtU- Buvo atstovu Rygoje, prie
Kauno karo komendantas sė bulves. Ko lenkai tuo no
giau žmonių.
brolis,
sakoma,
su
piktadariais
MISIONIERIAI
sniai karo atpildymo.
Tautų Sąjungos ir Čekoslogarsiųjų 23 žmonių grupę, cla- rėjo pasiekti, tikrai nežinoma.
turįs derybas.
vakįjoj.
------------------Gyvavusių nelegalime susirin“R.”
Francija tame planuojame
GHARDIA, Sahara, Afrika. DĖDĖS ŠAMO IŠLAIDŲ
MIRĖ SENYVA VIENUOLE kime šaulių sąjungos namuobalsavime pramato pavojų tai
SĄMATA
Pastaruoju laiku buvo už- — Saharoje pirmieji misio
-----------;se, jau nubaudė. Du nubausti
kai, dėl kurios padėta daug sienių ministerijoj generali nieriai buvo Baltieji Tėvai.
BOMBUOTOJAS YRA
1IAT.FA,
Palestina.
—
Mirė
po
100
litų
arba
14
parų,
o
lipastangų.
niu sekretorium.
MIRĘS
Kardinolas Lavigerie 1876 me WASHINGTOX, lapkr. IG.
Sesuo
M.
Blandina,
Šv.
Kakusieji
po
50
litų
arba
7
pa(Lietuvos Pasiuntinybė * tais prisiuntė čia pirmuosius — Iš Baltųjų Rūmų sužinoR n DAYTON, O., lapkr. 10. —
SULAIKYTAS KARIUOME merikai).
tris Baltuosius Tėvus. Per ma> kad ateinančiais adminis- rolio Borromeo Gailestingųjų ras arešto
1 F. O. Stevens, Šalies ICareiNĖS ATŠAUKIMAS
tyrynus jie leidosi į Timbttk- i tmeini&iš
Kbriė^ptasi- SesertykungTegacijos nare. Arti
60
metų
išbuvusi
vienuo

SUDEG
ė
VISI
NAMAI
vių namų įnamis, pažymi, kad
KRUVINI MŪŠIAI
tu. Visus tris nužddė noma-Į^sių liepos l-,d., šalies vaid
BADEN-BADEN, Vokieti
KINIJOJ
ilai, tyrynų gyventojai. 1882 ,žift turėsianti virš 4 bilionus lės profesijoje ir 43 metus Spalių 15 d. Miegonių kai jis galis parūpinti raštu pa
Palestinoje.
ja, lapkr. 10. — Einant nau
me, Rokiškio valsč., sudegė reiškimų, jog anais metais
i metais tokiu pat būdu ten žu-Į(^0^er^ išlaidų.
jos Francijos valdžios parė HANKOAV, lapkr. 10.
Ragelio Jono visi namai. Nuo- mieste San Francisco į paraA- vo kiti trys Baltieji Tėvai. Ir ■
dymu, Franci jos kareivių iš! not žinių, vienas kruviniausių' gtai jau 1916 nL dar vienas
CHICAGOJ KVĖPUOJA- (stolių padaryta 10 tūkst. su- j dą bombą sviedęs Lev is SmiMAS ORAS
mai. Gaisras kilęs dėl neatsa-įth iš Clevelando, bet ne Tom.
Pareinio atšaukimas sulaiky-’ mū§įų valdžios kariuomenės su mįsįOnierius sutiko kentėtojo
tas. Francijos valdžia gusido- ' sukilėlių kariuomenė įvyko : n,jrti
rgaus apsiėjimo su ugnimi. ĮMooney, kurs nubaustas kalėP. E. Johnson, valdžios me
mėjusi rengiamu Vokietijoj ties Mihsien.
“R.” jimu. L. Smith yra jau miręs.
ŠIANDIE PALIAUBŲ
teorologas Chicagos Universi
visuotinuoju balsavimu karo Valdžios kariuomenė po il
DIENA
SOCIALĖ KATALIKŲ
teto observatorijoje, atranda,
atpildymo mokėjimo klausi go mūšio sukilėlius įveikė. AUNIJA
kad šio miesto kvėpuojamo omu.
biejose pusėse krito keli tūk
Šiandie minima paliaubų ro kubinėj pėdoj yra 380,000
. . I
stančiai kareivių.
PORT OF SPAIN, Trini- diena (armisticija). Visoj ša- dulkių dalelių. Šis begalo su-!
TARDIEU PELNE PASI
Atsimetę sukilėliai užėmė dad, Vakaių Indijos. — Vie-,ly yra legalė šventė. Šiandie terštas oras padidėja ypač aTIKĖJIMĄ
naujas vietas.
tos vyskupui Dowling pasidar paminimi žuvę kovos laukuose pSinau](Usiomis dienomis, ir
LYGIAI 9 VAL. VAK.
bavus, įžymieji Vakarų Indi- Francijoj.
kada nėra vėjų.
PARYŽIUS, lapkr. 10. — ITALIJA LINKSTA J AME- ; jų katalikai suorganizavo o r-Į Šiandie uždarytos mokykNaujo Francijos ministerio
RIKOS PUSĘ
j ganizacijų vardu Socialė Ka- los, visi valdiški ir miesto o- Pašauti du poliemotnai ir
pirmininko Tardieu valdžia,
įtalikų Unija. Pirmąjam tary- fisai, bankos ir kt.
plėšikas
vakar laimėjo parlamento paLONDONAS, lapkr. 10. — bos susirinkime išspręsta ta-į Vidnmiesty įvyks patriotiArti centralinės policijos
sitikėjimą.
Praneša, pagaliau Italijos va rp visų žmonių, neatsižvelgia- niai ėjimai gatvėmis, taipat
stoties — AVabash gatvėje,
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles)
ldžia ėmusi krypti į Amerikos nt į rasę, skleisti Katalikų susirinkimai, prakalbos.
policija mėgino sulaikyti bė
TARPTAUTINĖ BANKA į puse busimoje karo laivynų Bažnyčios mokslą ir brolybę, j Suėjo 11 metų, kai vakarų
gantį įtariamų plėšiką. Pasta
---------- DUODAMĄ ---------BUS ŠVEICARIJOJ
(mnžiniinn
knnfprpnci
inip. Bū
Rū- i
______ __
i fronto
V.nrnnni
pasirašvta.
(mažinimo
konferencijoje.
1
fronte
Europoj
rasis atsisuko ir pašovė poli
t
Į tent, Italija sutinkanti narū- ATSIVERTĖ LIUTERONAS paliaubos, ty. nutrauktas ka- cijos leitenantą ir eilinį policBADEN-BADEN, \ okietija, j nug panaikinti. To Italijos
DVASIŠKIS
ras.
moną.
lapkr. 10.
Tarptautinis ek- krypimo priežastis esanti užŠaudymą išgirdo trafikos
spertų komitetas tarptautinei tikrinti sau naują paskolą.
BERLYNAS. — Liuterionų RAUDONOJO KRYŽIAUS policmonai ir šie bėgantį įta
bankai vietą parinko Šveica
dvasiškių atsivertimas KataKAMPANIJA
riamų pašovė.
IR
riją.
UŽ VALDŽIOS KRITI
likų Bažnyčion yra labai re------------Pašautas pasisakė esųs AnKAVIMĄ
Šiandie visoj šaly prasideda tonius Šarkis iš Scranton, Pa.
tas įvykis, ypač Švedijoj. Čia
UŽ KREIVĄ PRISIEGĄ
gauta žinia, kad pastaromis Raudonojo Kryžiaus kampaniPANAMA, lapkr. 10. — dienomis vienas įžymus dva- ja gauti daugiau naujų orgaAtrastas vaikas
MILAVAUKEE, AYis., lap Laikraščio “Panama Ameri siškis atsivertė. Tai ministe-jnizaeijai narių ir sudaryti reiChicagoj policija sulaikė
kr. 10. — Vietos advokatas can” redaktorius P. Brennan ris Gustavas Beskov iš Jolle-1 kalingus fondus.
Edwardų Hooven, 15 metų, iš
G. C. Stetson už kreivą pri- už Panamos respublikos val ftea, Švedijoj.
Philadelphia, kurs iš namų
siegą teismo nubaustas kalė džios kritikavimą teismo nu
Nusakomas susitaikymas
pabėgęs, paėmęs tėvo 45 do
jimu nuo 2 ligi 5 metų.
taustas penkioms dienoms ka PAGERBIAMA VIENUOLĖ
Cleaners, Dyers and Pres- lerius. Policija susisiekė su jo
lėjimu.
sers unijos viršaičiai turi pa tėvu.
PINIGŲ KURSAS
LAOS, Indo-Kinija. — Fra sitarimų su darbdaviais (Ma
PASKIRTI DELEGATAI
ncijos valdžia išsprendė Gar ster Cleaners and Dyers as.s.).
Pašauta praeivė
Lietuvos 100 litų .. $10.00
bės Legiono ordenų suteikti Nusakomas gražiuoju susitai North Albany gatvėje poli
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
AVASITINGTON, lapkr. 10. Motinai Uršulei, Šv. Pauliaus kymas.
cija ėmė apsišaudyti su ke
DAINUOS
Francijos 100 frankų
3.93 — Karo laivynų mažinimo ko de Chartres kongregacijos se
liais įtariamais plėšikais. Pa
Belgijos 100 belgų
13.98 nferencijai Amerikos delega seriai, kuri virs 50 metų dar
Papiginama gazoliną
šauta tuo laiku tenai sau ra
Italijos 100 lirų
5.23 tais jlaskirti; vaistytas sekre buojasi Indo-Kinijos misijose.
Sinclair Refining Co. pra miai ėjusi Ruth Iverson, 18
Šveicarijos 100 frankų 19.38 torius Stimson, ambasadorius
dėjus šiandie papigina gazo- metų, Carl Schurz auktesnioVokietijos 100 markių 23.91 Dawes ir šen. D. A. Reed.
PLATINKITE “DRAUGĄ” linų 2 centais galionui.
sios mokyklos mokinė.
AUKŠTINA KATALIKIŠ
KAS MOKYKLAS

Lietuvos Užsienių Ministerių
Paskirtas Zaunius

cv

CHICAGOJE

TREČIADIENIO VAKARAIS

Iš KYW Radio Stoties

"DRAUGO”

Peoples Furniture Go.

KONCERTAI

Lapkričio 13 d.

L Vyčiu Apskrities-OaiiHis Choras

I

I

Linnadienis, Lapkr. 11, 1929
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“DRAUGASn
KAINA; Metanu
P**
Mt Metų —
Tunu MAneatanu — •>.••. Vienam
■taMtm — 7Sa Europoje — Metanu |1.M. Pnaei Me>
M —
Kopija
Bendra ilThieme lr Karenondentanu raitu aeou*
Mae* Jei neprašoma tat padaryti lr neprlatunčlama tam
tlkalui pašto lenkiuBačaktedna p**1^"* — nno
Iki ll:M vaL

protestuos prieS kiekvieną valdovų pasikėsi
nimų uždegti naujų karų, tuomet pasauliui
taika bus labjau užtikrinta.

{VAIRUS STRAIPSNI Al

mašina panaikins “sborthand” (trumparaštį), nes jųKai-kurių pramonių darbi- ja galima per minutę atspauKoiuunistai (bolševikai) yra ypatingi!nįflkai Amerikoje šiandie dir- zdinti 233 žodžiai. Bet reikia
gaivalai. Europos valstybėse jie kai pakvai- ba penkias dienas savaitėje, aukštai išlavintų žmonių, kad
šę kelia demonstracijas, triukšmauja, jei jų Tai yra įvykę iš dviejų prie- galėtų šias mašinas operuoti, i
prlatunClamoa
šalininkai vienur — kitur suimami ir uždą- žasčių. Pirma, pakilęs darbi- Laikui bėgant tos rųšies
Skalbimai sakančiai dienai priimami iki S
romi į kalėjimus už priešvalstybini veiki- nįnkų darbo išnašumas, antra, Į ekspertų atsiras. Paskiau at-į
▼aL po piet
mų. Jų veikimas sukask aplink vienų tikslų:! inašįnų įvedimas. Kai-kurie siras dar daugiau kitokių
išgriauti valstybėse gyvuojančių tvarkų, į- darbininkai taip įgudę savo mechaniškų mašinų. Tada, su
vesti visur raudonųjį terorų ir žmonijai ver darbuose, kad jie šiandie gali prantama, ofisams nebus rei
giją
atlikti darbus greičiau ir tin kalingas didelis klerkų skai
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Visi jų veikimo planai jiems pristatomi kamiau. Automatiškomis ir čius ir ilgos darbo valandos. į
PuhUshed Daily, Ezcept Bnnday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear —
Slz Montha iš Maskvos, kur yra vyriausias “pasaulio re kitokiomis mašinomis trumpu
“National Business Ass’n”
|I.W. Three Montha — tS.M. One Month — IK
voliucijos
”
centras.
Užsienių
komunistams
laiku
atliekama
darbas.
Bwnpe — One Tear — tf-M. Slz Montha — «AM,
tomis dienomis Chicagoj turės
Copy — .Mo.
veikėjams tas Maskvos centras žada gausiai Kitų pramonių darbininkai, parodų, kurioj bus rodomos
AdrertlBlnK ln “DRAUGAS" brlasa bent reaalta.
atpildyti, jei jie kurioj kokioj šaly galėtų kurie šiandie savaitėje dirba įvairiausios ofisuose naudoja
AMrerthdn* rate* on appHoatton.
f
pusšeštos dienos, taip pat dar mos mašinos ir naujai išras
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chioago. įvesti raudonųjį terorų.
—
....
....
.
"■
-j—
Delto užsieniuose komunistų veikimas buojasi darbo savaitę sutrum tos, bet kurių operavimui dar
labai karštas. Ir štai kada tie “veikėjai” pinti. Netolimas tas. laikas, neturima ganėtino ekspertų
vienoj — kitoj valstybėj patenka į kalėjimus, kada jų tikslas bus atsiektas skaičiaus.
visam pasauly raudonieji kelia baisų triukš — dirbs jie tik penkias die Sakoma paroda įvyks Stemų. Šaukia savo šalininkų susirinkimus, de nas savaitėje. Ar bus iš to vens viešbuty lapkričio 11 —
PALIAUBŲ DIENA.
j
monstruoja. Tie jų triukšmai dažniausia bai naudos pramonėms ir jiems
Gerb. kun. J. Valaitis, pasekmingai pasidar
gias kruvinomis riaušėmis, kada įsimaišo po- Patiems, tai kitas klausimas.
S.
bavęs Telšių vyskupijos seminarijos statymo
Šiandien sukanka vienuolika metų kai licija. Po to jie vėl triukšmauja prieš policijų.
Bet štai nusakoma, kad ar
naudai, vakar išvyko iš Chicagos į New Yorkų,
Užsibaigė pasaulinis karas, kuriame milijonai
timoj ateity ir darbininkai PO 40 METŲ AMŽIAUS
iš kur laivu Breruen grįžta Lietuvon. Kun. J.
Ir taip be paliovos.
žuvo žmonių, sunaikinta daug turto, ilgiems
Valaitis, pagyvenęs Amerikoje porų metų, lie
(klerkai) ofisuose susilauks
DARBININKAS NE
Bet
tie
patys
pašėlę
raudonieji
gaivalai
tuvių tarpe paliko daug prietelių ir draugų.
metams Europos valstybės įtrauktos į vargų.
penkių dienų darbo savaitėje.
TINKAMAS?
akis
nuleidę
ir
nosis
pakabinę
tyli,
kada
pati
Kai 1914 m. prasidėjo tasai baisusis ka
Tai įvyks, kada į ofisus bus
Maskvos
valdžia
skerdžia
Rusijos
gyvento

ras. daugelis manė, kad jis negalės ilgai tęs
įvesta daugiau mašinų ir ka-[ Kada žmogus sulaukia 40 patyrimų ir jų didžiuma yra kai atlieka suaugusių darbi
jus
dešimtimis
ir
šimtais.
Jie
tyli
apie
tai,
ninkų darbus.
tis. Moderniškos karo priemonės per keletu kad bolševistinė Maskvos valdžia dešimtis tuk
ats“as atat’n^aan? ^nional įlietų, ar jis jau daugiau no savo profesijos specialistais,
Jei po 40 metų amžiaus
mėnesių išnaikinsiu ištisas armijas, miestus
tas masinas operuoti.
i tinkamas nei pramonei, nei prieš kuriuos jaunesnieji pro žmonės
stančių
žmonių,
darbininkų,
valstiečių
ir
ki

“akmenėja”,
kaip
fesionalai lenkia savo galvas,
ir t. t. ir dėl to karas negalėsiųs ilgai tęstis.
Jau šiandie ofisuose yra ma profesijai?
tų
kankina
kalėjimuose,
Sibirijos
tundrose,
Tačiau išėjo kitaip. Išrasta būdai, kaip gin
šinų, ypač knygvedystės šako Į šį klausimų griausmingai klausia jų patarimo ir seka kai-kurie pramoninkai pro
kad
ir
baisiausioj
musų
laikais
katorgoj
—
tauja, tai kokiems galams patis, kaip nuo pragariškų naujų karo įrankių
je, kurios daug klerkų pava atsako “ne” II. A. AVagner jų nurodymais.
Soloveckio
saloje,
Baltojoj
juroj.
Ir
tik
už
apsisaugoti. Taip kad; karas tęsėsi net iki
duoja. Deja, išrandamos maši-[j§ Cbicago, “American Asso- Neatsižvelgiant į tai, Ame- naudojama bilionai dolerių
tai,
kad
tie
žmonės
įtariami
bolševikų
sovie

1918 nt lapkričio 11 d.
nos, kurias tik patys išradę-1 cįaįįon of Engineers” žurna- rikoj tarp pramoninkų iški- išmonių gyveninių piailginti:
tams neištikimybėje.
Jei ne Jungtinės Valstybės, be abejo, pa
jai gali operuoti. Kornplikuo- le “Professional Engineer”, lęs judėjimas sulaukus 4$ [klausia AVagner. Ar tik delPasaulio
raudonieji
nei
pusės
žodžiu
ne

didžiuma dai apie
saulinis karas būtų tęsusis daug ilgiau. Ameti jų mechanizmai ne dauge- kuriam tuo klausimu vedamos metų amžiaus darbininkus !^°’ ^at^'
iškelia
protesto
prieš
Maskvos
valdžios
bai

paliuosuoti ir anų vietoje pametų ai ilgiau turėtų ue
rikos pajėgos laimėjimų nulėmė į vienų pusę,
liui prieinami. Bet kada di- diskusijos,
sių
tiranijų.
Rusija
jau
dvylikti
metai
dejuoja
į prancūzų talkininkų pusę ir dėl to karas
dėsnis žmonių skaičius su jo- j AVagner pareiškia, kad pro- imti jaunesniuosius, neturin- ^ai^° gyventi ir skursti?
bolševikų
žabanguose.
Visų
laikų
ten
žmonių
čius darbuose patyrimo ir nevisuomenė turėtų
turėjo baigtis.
kraujas liejamas latakais. Jie prieš tai nieko mis apsipažins, suprantama, fesionalas ir, pjaprastas darbi- atsakomingus.
\
- atsifcuUi prieš tuos visus praNieks tiek daug turtonin žmonių gyvy vių
tada darbo laikas tuojaus bus ninkas 40 metų amžiaus yra
nesako.
.
..
r
. -.r i
moninkus, kurie sakomo amneprarija, kiek karas. Del to ne vienų šiur
, , . . ,
. , .
trumpinamas.
j pa^įam
savo stiprume. 40 Amerikos Jungtines \ aisty- v.
. .
.
ziaus darbininkus niekina ir
Taigi,
ypatingesnių
gaivalų
už
komunis

pulys sukrato, kai jį prisimena.
, v
Yra naujai išrasta mašina metų amžiaus profesionalo bes yra vienatine pasauly sa,
, , .n
,
tai tik aukstesmo pelno mo
tus
niekur
nerasi.
Nežiurint
to,
jie
visose
šasulaukę 40 metu am- .
Dabar daug kam ateina galvon klausimas
,
pasirašyti čekius. Į vienų va- protas pilnai išmiklintas, gi lis, kur ......
. . . tivais.
lyse
mėgina
žmones
įtikinti,
kad
Rusijoj
vallandę
ta
ma5ina
ne
tjk
gaU
darbininkas
,
izi5
.
ziaus darbininkai neigiami
~
kuriam galui pralieta tiek daug nekalto
.....
Grūdas,
džia
esanti
darbininkų
ir
valstiečių
valdžia/
7>500
&kilJ
parita
j
yti>
bet
dar
kai
stipru8
ir
sveikas
.
ir diskriminuojami.
žmonių kraujo. Ir šiandien ne viena motina
kad Rusija darbininkams esantis
“rojus’ . Sale paraSo atspauzdina
Kaip'tas, taip kitas yra ate.
pati savęs paklaus: ar tam užauginau sūnų,
Svarbiausioji to priežastis
Tik
vieni
desperatai
gal!
tokiems
pasakojiraSuH0
jo
atvaizdų
(fotografitinkamiausi
atsakomingais
kad jį kare užmuštų, nužudytų.
gludo didesnio pelno ieškoji Didysis kunigaikštis Mindau
nau,is tikėti, kada kiekvienam sveiko proto:k) Tuo budu C(!kiai apsaug0?darbais užeiimti. Nes patys me, kas atsiekiama dažniau
gas.
Žmonės darbininkai, valstiečiai niekuo
žmogui
gyj
. v. . atsakoinmgi,
.
. .
.kada
, sia darbininkų išnaudojimu.
® yra žinoma,’ kad šiandie Rusijoje
*
jann nuo klastavimo.
jaučiasi
Didysis Lietuvos kunigaikš
met karų nenorėjo ir nenori. Juos iššaukia
vuo.ja baisiausia žmonių vergija. Žmonės ten
..
.v
.
v
• . , •
i •* i •
j v
Atai
yra
nemažai
pramonių,
d
°
J
Yra
išrasta
ypatinga
rašoimasi
tokio
ar
kitokio
darbo.
tis Mindaugas tarp ko kita
kapitalistai, besivaržydami industrijoje, pre
skursta kaip medžiaginiai, taip dvasiniai.
kuriose
išnaudojami
jauni
ber
moji
mašina.
Turi
3,160
rak-!
Jis
nurodo
kadir
į
gydytogarsus
tuo, kad pirmasis Lie
kyboje, iššaukia imperialistai, kurie niekuo
Bet
apie
tai
jie
tyli.
tų, kurie reprezentuoja 40 jus ir advokatus, kurie 50 naičiai ir mergaitės, ty. vai tuvoje priėmė katalikų tikėji
met nepasitenkina tuo, kų jie turi apžioję. Iš
alfabetų. Na, ir kas moka tų melų ir aukščiau yra pa gan kai. Tas daroma tikslu dau mų. Tai įvyko 1251 metais.
karų jie patys dažniausia pasipelno, kuomet
TAI
BENT
UŽSITARNAVO.
mašinų operuoti, gali rašyti sėję, palikę įžymiausiais ir giau ir daugiau pelno gauti. Kartu apsikrikštijo jo žmona,
paprasti žmonės savo kraujų turi lieti, badų
.40 kalbomis.
turi įgiję gilaus visuomenės Ir pelnas yra didelis, kada du sūnūs ir nemažas lietuvių
ir skurdų kęsti.
•
L-nas Voldemaras, kuris prieš porų mė-! Išradėjai tvirtina, kad ši pasitikėjimo; Jie turi galybes kuopigiausiai apmokami vai- būrelis. 1263 m. Mindaugas su
Lapkričio vienuolikta yra skirta pasauli
sūnumis tapo užmuštas Su
nio karo užsibaigimui minėti. Del to tų die nėšių norėjo atimti iš universiteto autonoini-! r—v—ry
nų, ir reikia pilnausia išnaudoti tam, kad jų, jį savo diktatoriškon Įtakon pasiimti, da- kai lieka be vietos Lietuvoje. Gal dabar jisai j demarų ir į užsienį išleistų, nes jis dar turįs Mindaugo mirtimi žuvo Lietu
voje ir jo įvestas katalikų
auklė jus visuomenę ta kriptimi, kuri vestų bar pats ten kreipėsi, prašydamas, kad jį norėtų, kad. Plečkaitis jį į savo kompanijų ! atsiskaityti iš kaikurių sumų.
pasaulį prie nuolatinės taikos. Jei visuomenė priimtų profesoriauti. Tačiau universitetas jo priimtų, tačiaus ir tas Vokietijos kalėjime sė- !
Taigi, ko p. Voldemaras užsitarnavo, tų tikėjimas.
(“Ž. P.”).
bus susipratusi, jei ji didžiausiu griežtumu ' prašymų atmetė ir p. Voldemaras dabar visiš- di. Be to, vargu Lietuvos Vyriausybė p. A'ol- I ir gavo. Bet kažin ar ir to dar užteks?
MAŠINOS OFISUOSE.

AKB SAVIŠKIUS TYDi.

“DRAUGAS”

DIENOS KLAUSIMAI

i

VI. Balnionis.

D0NL
■(Romano fragmentas).
(Tųsa)
Kambarinė išėjo. Likus viena, greit
praplėšė vokų, išsimė laiškų ir pradėjo
skaityti.
Aukštai gerbiamoji Panelė!
Labai atsiprašau, kad išdrįsau para
šyti keletu žodžių ir savo nelauktais laiš
kais jus stebinti bei varginti. Pokylio
metu pas didikų P..., susipažinimas su
aukštai gerbiamųjų Panele Jūsų natūra le elegancija, kelios mano iaimės valan
dėlės — pasidalinimas įspūdžiais bei sie
kiais p« radastų krūmais su Jumis pada
rė man didelio įspūdžio. Tamstos gražūs,
su manaisiais sutampu, troškimai įgavo
patraukiančios .jėgos. Gilesnių širdies pus
lapių, bai troškimų kol kab atvert negjrlru, išvažiuoja Maelvon ruoštis diplo
miniams egzaminams, labai norėčiau su
gerbiamąja

panele

laiškais

pasdsaifefcb

Tuo tariu sudie; už neapdirbtų, nepato
giose apystovose rašytų laiškų, tikiuos
gerbiamoji panelė man dovanosianti.
Jus aukštai gerbiąs: Romoldas Vis
kanta.
Du kart perskaitė Done gautąjį
laiškų, kai kurias, jai svarbesnes vietas
net kelius syk pakartojo. Nors nekaltas,
bet prielankumo ir giliais meilės jaus
mais dvelkiąs, gautas nuo to apie kurį
tik svajoti galėjo laiškas, liepsnojančius
meilės gaisrus Donės širdy sukūrė. 1
VII.
Ateidavo dienos, praeidavo dienos. Į
džiugios rimties būklę Done įžengt ne
galėjo. Pasiuntė Romoldui laiškų, kuria
me vaikšku atvirumu, nuleidusi kai ku
lias širdies paslaptis, parodė aršiai skau
dančių širdį.
Išsiimtus laiškų kiek apsiramino. Ne
tiek dcl pasitenkinimo, kiek dėl būtinumo
ir kilnaus širdingumo su senuoju bajoru
suėjo į artimesnius santykius. Ne arti
mos ateities, bet dienos klausimai iš
reikalo sudarvdavo šnektos temų.

Įpusėjus antrai savaitei Done gavo
laukiamąjį atsakymų. Nuolatinis galvoji
mas ir svarstymas,, kaip pralaužti pir
muosius ledus realizavimui jaunystės sva
jonių ir gal kiek per fantastiškas vaizdaviirtasis idiliškai šeimyninio gyvenimo
su Romoldu, kaipo savo busimuoju, ir ki
tos tam panašios mintys, kurios nuolat
jai lakstė po galvų, kokio būta laiško
tinimo, skaitytojau plačiau komentuoti,
rodos, nebetenku. Pagerėjusiu santykių
proga, nebenorėdamas ilgiau delsti, ba
joras iškėlė klausimų dėl savo vientur
tės ateities. Atsisėdęs minkštam fotely
jis tarė:
— Suaugai jau į metus. Aš susenė
jau. Laikas pilnai pribrendęs tau “sto
nų” permainyti. Nors nekartų minėtų ap
sisprendimo klausinių buvau iškėlęs, bet
tu kaž kodėl vis delsei. Norėčiau, kad
man dabar konkrečiai atsakytum.
— Nors šeimyninis gyvenimas daug
masinančių džiugesių man neteikia, bet,
i jei toks Tvėrėjo skilimas, priešintis tam
I neišdrįstu, tik kaip, už kokio... ir neuž

baigė.
— Kaip už kokio? — išdidumo ma
nija šypsojančiu veidu užklausė jis. —
Ar manai trūksta kandidatų man į žen
tus. Aplinkinių didikų sūnūs apie tave
tik svajoja. Hm..., — burtelėjo sau, —
nevienas jau man rekomendavos. Tik
pakalbėčiau apie sutikimų, pamatytu
mei kiek atsirastų.
— Ne, sens tėveli, čia mūsų nuomo
nės jau nesutiks. Atvirai pasakysiu, už
išlepelio didiko tavo vienturtė netekės.
— Kaip? — nustelbs užklausė. —
Už didiko netekėsi, tai už ko, pagaliau?
Gal už mužiko? — sarkastiškai užbaigė
jis.
— Paprasto valstiečio, kaip tėvelis
vadini mužiko, gerai išauklėtas, išmoks
lintas sūnūs gali būti geresnis ir nau
dingesnis visuomenei, negu kad pakriku
sio, išdidumo, kitų išnaudojimo ir skriau
dimo dvasia persiėmusio didiko, — ra
miai atsakė Done.
— 'Tai kas, pagaliau, ar tu sukvailai! Už mužiko ji tekės!... — karščiavosi

bajoras. — Ar- girdėjot tokias nesąmo
nes! Atsargiai, kad kas neužgirstų. Už
vienų kalbų pirštais nubadys!
— Ne, senasai tėveli, tavo venturtė
labai rimtai kalba ir pakrikusiam didiko
sūnui savo širdies niekad nepažadės.
— Tai kaip gi? Gal manai, kad už
naginėto cliumo tave išleisiu?
Atsikėlęs iš fotelio greit vaikščiojo
po salonų rankas tai užpakaly sunerdamas, tai vėl priešakiu atmezdamas, tai
žaidė grundiiu-le. Po valandėlės vėl pra
dėjo.
— Ne, senasai tėveli, tavo vienturtė
tu. Per vaišes pas P... tas bernas ap
suko tau protų. Ilm... Ano gudriai pro
tauta. Merga visais žvilgsniais nieko sau,
iš tokios giminės, herbai,-... Na-gi tur
tus.. Yru racijos meilikautis. Bet atsimink
tu man, — trypė kojomis, — ne men
kinusių interesų nevalia su juo turėti,
savo namuose išvydęs tikrai iš pykčio
perplesčinu jį. Atsimink tu man, — tai
pasakęs užtrenkė salono duris.
(Bus daugiau)
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LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA

aukštesnis), pluoštų 12 (taip
laika maistų ir butą. Jei išj|it 3 cnt. aukštesnis) ir bul
ieivjs nuo kelionės atsisako,
1918 — 1928
vių 200 cnt (60 cnt. aukštes
jam grąžinama sumokėti pi
Naujas išeivybės įstatymas, forma, 3 egzemplioriuose, ku- nigai, atskaičius 5% nuo lai
nis). sos kitos kultūros, išskyrus pa
(Tąsa)
kurį priėmė ministeriu kabi rių l duoda išeiviui. Laivakor vakortės kainos arba 10% nuo
Bendrai javų derlius Lietu
Lapkričio 11 71., 1918 m., j
maut, didėja, nors sėjamos
netas, turi 46 straipsnius. Iš- čių kainos privalo būti pat sumokėtų rankpinigių. Jei išValstybė skolų per tą l0-tį
voje per tą laikotarpį siekė
laikrodžiui išmušus 11 v. rytoj
•
žemės plotai metai iš metų
ėivvbės biuru priežiūra nauja- virtintos vidaus reikalų mi eivio kelionė būtų
buvo
daug
kartų
ir
visokių
20 centnerių, linų 12 cnt. ir
sutrukdyta nutilo kanuolių baubimas ka
svyruoja.
Iš
dirbamosios
že

me įstatyme labai sustiprinta, nisterio. Todėl reikia tikėtis, ne dėl jos kaltės (pav. jei
pasidariusi: buvo užtrauktos
bulvių apie 200 cnt. nuo 1 lia.
ro
lauke,
paliovė
šėlti
kulkų
mės
apie
tris
ketvirtadalius
uVisi civiliniai ginčai, kilusie kam! išeivių išnaudojimas kai būtų netvarkoj dokumentui)
3 vidaus paskolos auksinais
Buvo atskirų atsitikimų,
audra....
ji dėl keleivių gabenimo, vis dėl kelionės išlaidų nebus ga- ilgiau kaip 7 dienas ir išei
J— sumoje apie 30 mil. auksi žima kasmet laukų pasėliai, o kad javų derlius Vakaru Su
Nudžiugo kareiviai, taikos
likusia 1 ketvirtadalis — pū
tiek kur tas ginčas kiltų, spren , Ii mas.
vis reikalauja jį grąžinti, iš- sulaukę ir su džiaugsmu ka- nų, tos beveik likviduota, A- dymai ir nedirbamoji žemė. valkijoje laikėsi vidutiniškai
džiami tik Lietuvos teismuose ! Išeivybės biurai neturi tei- eįvvĮ,t\s biuras turi jį grąžinmerikojo — iždui skola sumo
po 40 centnerių nuo 1 lib. Ir
nuoles iš apkasų traukinėjo...
’
'
išskirti
vežannv
Seimų>
Ne
.|
u
;
emokamaE
ir pasiremiant Lietuvos įsta
je 6 mil. dol. tėra likviduoja
Sulig
apsėdamuoju
žemes
tokių ūkių skaičius nemažėjo,
Karės laukas nutilo, rods
tymais. Kiekvienas išeivis, jei pilnamečiai turį turėti savo
ma,
Amerikos
lietuviams
suplotu
rugiai
Lietuvoj
užima
i
bet
didėjo,
Išeiviams kelionėj globoti lig naujas pasaulis būtų užglobėjus.
Išeivis
gauna
sveika
ne jis pats, tai per savo įga
,..
,
moję apie 20 mil. litų bus ap- pirmą vietą, paskui iš eilės i
(Bus daugiau)
vidaus reikalų ministeris ga ginies... o vakarui. atėjus
ka... ,no_
_
_ .. .
liotinį gali ieškot savo teisių maistą ir tinkamą butą už li skirti palydovus, kurių ke.. .
. . .„ mokėta 193.) m. Prancūzijai eįna avižos, miežiai, bulvės, į
reiviai susikūrėm ugnį ir iš
Lietuvos teismuose. Kad būtų sutartą atlyginimą, kuris ne llionės išlaidas apmoka išeivy- dįdeiįo džiaugsmo rodėsi lig už gelež. medžiagą ir amuni kviečiai, žirniai ir linai. ViKuo buvo gera laisvė?
iš ko patenkinti teisėti išeivių galį būti didinamas. Susirgu bes biurai. Vidaus reikalų nii- l>ūtunigm danguj atsidūrę. ciją sumoje apie G mil. tran-1 sos ktos kultūros, šskyrus pa
reikalavimai ir paieškojimai, sį išeivį biurai privalo nemo nisteris gali skilti vieną paly- rfaįp buvo linksma. Ir da... kų , likviduota.
' garines žoles, didelės reikšmės — Kuo buvo gera pilietiš
r
. 1Išr \ okietijos
..
ka laisvė Lietuvoje?
kiekvienas išeivybės biuras su kamai aprūpinti gydytoju ir dovn 500-tams išeivių į Šiau-'
mfi«n
paskolinta apie Ilo mil. niur žemės ūkiui neturi.
— O tuo, kad kiekvienas
___
Pasko,a . *lau likvi(laota
deda valstybės ižde 25,000 li vaistais, o mirusį nemokamai nės Ameriką ir 400 į Pietų j1 ‘
Derliaus
įvairių
grūdų
kul

net ir nieko neišmanąs pilie
tų (senas įstatymas reikala 'palaidoti.
Ameriką'ar į Afriką.
į Ir
kuomet tik ateina'
A"glįa!
tūrų
vidutiniškai buvo:
tis galėjo pasiskelbti valsty
vo tik 14,000 lit.) Išeivybės Jei išeivio kelionė būtų su
.
didele 150,000 sv. st. skola liV idaus reikalų ministerijai karo
man ...
— paliaubos diena, ---Rūšis
1909-1914
m.
1923-1927
bės gelbėtoju
biurai privalo su kiekvienu iš trukdyta ne dėl jo kaltės, tai pareikalavus išeivybės biurai' rodos> kad niatau kare žfis. V1 a°Jama- Viso Lietuvos
Bulvės
(tūk.)
890
tonų
1,500
1.
eiviu sudaryti sutartį, vidaus išeivybės biurai turi jam nė- turi kas metai pargabenti į tančius jaunuolius, laidojamus valstybė 1928 metais turėjo
apie 89 mil. litų skolų, kurių Rugiai ,(tūkst.) 500 t. 525 t.
reikalų ministerijos nustatyta įmokamai duoti per visą
Lietuvą atsidūrusių varge is- svetimoj šalelėj, kurioj jie pa-į
PILNAS EGZAMINAS
apie 88 buvo užsieniui ir 1 Avižos (tūkst.) 265 t. 350 t.
eivių — dali nemokamai ir guldė savo galvas už tėvų mi
,
Pcrei,Ws metais Miežiai (tūkst.) 160 t. 210 t.
>5.00 TIKTAI >5.00
dalį už pusę kainos.
SPECIALISTAS
žeme,
o
kiek
daugel
bus
ne,
,
r
,
..... „ .
. [ buvo keliama karo reparacijų Kviečiai (tūkst.) 85 t. 115 t.
Taigi nenusiminkit, bet eikit
Įstatymas numato smarkiai paiaįdotų karžygių? Nes nie-'
Žirniai (tūkst.) 50 t. 60 t. pas tikrą specialistą, ne pas koki
klausimas,
kurios
dalis
atitenbausti agitatorius, kas kursto,
Tikras specialistas, ar
. kas negalėj0 jų liūnų surasti. ka iš Vokietijos, skolų Klai- Sėmenys (tūkst.) 25 t. 35 t. nepatyrią
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
žodziu, rastu ar paveikslu kc- kanuolių kulkos juos pagili!-' .,dos kra5tui ir , k s,
Pluoštas (tūkst.) 24 t. 35 t. jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lfiegsamiliauti į svetimus kraštus, tas kysios į dulkes pavertė!.. Gal
„i_____ mm
,nn>
Atskirų
kultūrų
derlius
Lie

navimo.
Jus sutaupysit laiką lr
ncūzų okupacijos 1921—1923
pinlgua Daugelis
kitų daktarų
baudžiamas ligi 1,000 litų ar- tik jie patys savo dalis SU-[
. ......
tuvoje,
palyginus
jį
prieš
ka
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
Bet dėl šitos
ba dviejų menesių arešto. Jei,rinks> kada Angelas Dievo;
rą ir dabar, rodo palinkimo i jie neturi reikalingo patyrimo, suskolos tebeina derybos.
radymul žmogaus kenksmingumų.
kursto
išeivybės
biuro
vedė‘
teismuį
_
trimitu
’
trimituos...
didėti. Prieš karą vidutinis i
Mano Kadlo — Scope — Ragg*..
Naujas MAJESTIC Model 91 jas ar tarnautojas, bausmė įBet>‘ kiek tūkstančių gyvųjų ' Žemės ūkis.
Roentgeno Aparatas lr vi
derlius 1909—1913 metų lai- j X-Ray
sišku bakterlologiškaa egzamina
pinigais gali būti padidinta kareivių da kenčia • ir dejuo- [ Lietuvos — neokupuotosios kotarpy rugiams buvo 18 cen vimas kraujo atidengs man jusų
Kaina $116.00 be tubu
negeroves, Ir jeigu ai pa
ligi pusantro tūkstančio, oja ligoninėse ir prašo pagal-1 srities paviršius turi iš viso tnerių nuo 1 lia, kviečiams tikras
imsiu Jus gydyti, tai Jusų sveikata
gyvumas sugryl Jums taip kaip
kalėjimu ilgi 6 mėnesiu. Kas bos?.. Kiek?..
5,565,000 ha. tame skaičiuje 20, miežiams 17, žirniams 17, ir
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
Nauji pagerinimai padaro tą, kad Majestic yra ga
leidžia melagingas paskalas
dirbamos žemės yra apie 2,- avižoms 16, linų sėmenims 9, ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos.
kraujo, nervų, širdies, reu matla
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
apie naudingumą dangintis į
Daug kareivių yra palai- • 800,000 lia., pievų ir ganyk- linų pluoštui 9 ir pusė cnt., mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
imo, Majestic yra bumless. Gražus pažiūrėti, malonus
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
svetimus kraštus, gali būti dota ir Amerikoj. Ant jų ka- h? apie 1,400,000 ha., miškų bulvėms 140 cnt. Po karo kią
užslsen ėjusią,
islkerėjuslą,
paklausyti.
nubaustas ligi vienerių metų pų gėk's motinų ašaromis apie 875,000 ha. vandenų, pel- 1920—1928 metų laikotarpy tų chronišką Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
kalėjimo. Kas verčiasi tuo, laistomos...
kių, kelių ir kitokių plotų yra pat kultūrų derlius buvo: ru neatldėlloklt neatėip pas mane.
DR. J. E. ZAREMBA
kas skelbia nebūtus dalykus, Netaip senai aš stovėjau su apie 450,000 lia.
gių 20 cnt. (2 cnt. aukštesSPECIALISTAS
neteisingas žinias ar vartoja požemis prie žuvusio karei-į Visi tie plotai išskyrus pei-j nis), kviečių 21 (viso 1 cent
Inėjlmae Rūmas 1D1R
W. JACKSON BOULEVARD
kitas apgaulės priemones, kadmio, savo draugo, kapo ir, kės yra mūsų krašto gyvento- neris aukštesnis), miežių 19
Arti State Gatvės
sugundytų iškeliauti svetur,' štai, rodos, girdžiu balsą ei jų išnaudojami. Daugiausia <2 cent. aukštesnis), žirniu K Ofiso balandos: Nuo lt ryto Iki
LAŠT
no pietų. Vakarais nuo S Iki 7
gali būti nubaustas ligi 2 me nantį iš žemės:
pelno mūsų kraštui duoda a- (tas pat), avižų (3 ctn. aukš- t 1 Nedėliomis
^1
nuo lt ryto Iki 1
i
po pietų.
tų kalėjimo. Jei tuo būdu taps
riamoji
žemė.
Del
to
dirbamoJ
tesnis),
linų
sėmenų
12
(3
cnt.
“Aš esu tas nežinomas ka
Ik [sunaikintas išeivio ūkis, baus- reivis... Ar mano draugai yra
with the
—Ą’S Tubes
----------------- ----mė gali būti pakelta ligi 3 tinkamai užlaikomi?... Ar ta X
------ 1------ ----- LU
tr
V
i metų. Už kareivių prikalbinę- pergalė yra jiems saldi?... Ar
jirną bausmė gali būti pakeliai tą didelį atlyginimą žadė
ta ligi 6 metų. Už prikalbi- įįotV) jiems Z ant gatvių paiwoffers Exclusively Mi į
nėjimą iškeliauti moteris tiks- gelius pardavinėti?... Ar, išlu jas panaudoti paleistuvybci 'tikrųjų, jie atsiekė tą laisvę,'
numatyta bausmės ligi 6 me-'už kurią turėjo kovoti?.. Ar
tų kalėjimo.
Į reiškia ką nors auksinė žvaig
Reikia tikėtis, kad naujasislanguose?... >
•
išeivybės įstatymas užkirs ke Aš esu nežinomas kareivis,
lią taip labai pas mus išsiplė didžiojo karo didvyris! Bet,
tusiam dauginimuisi Į sveti-!iKink Dieve, aš nežinau delko
mus kraštus nežinomos laimės ;ag (-,jau į kovn?”
Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti.
-ieškoti. Paskutiniais metais
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
beveik kasmet išvažiuodavo į Balsas nusileido atgal į kasvetimus kraštus nuo 20 JigiĮpUS įr ag vienas vaikštinėjau
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
30 tūkstančių žmonių. O Lie-įapje kapą.
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda
tuvoje kasmet priauga 30,000 Taip<> bilijonai žuvusių ir
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater
žmonių. Vadinasi, beveik vi- gyvąją
gyvąjų eks-kareivią tą pati
sas prieauglis išvažiuodavo. sako...
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia,

LAPKRIČIO 11 D. ATSI
MINUS.

NAUJAS IšEIVYBĖS (STATYMAS,

KAINOS SUMAŽINTOS

\AT

f

Power Betectioįi

SUDRIKO

Wmnderhil Improvement

Uo Kiiolmo

Z. L. Gedvilas,
Reklama ant plikės.

$116.00

I
1 .ENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik
3417-21 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

Brunswick, Bosch, Spartan, Zenith, Kolster, Howard, Majestic, Gulbransen, Crosley. Jusų doleris yra daug vertesnis pas mus
ir jusų kreditas yra geras pas mus. Lengvus
išmokėjimai be nuošimčio.

rašomųjų mašinų fir
Apleista šalis.
ma Londone sugalvojo šitokią
reklamą. Ji nusamdė dvylika Pietinėje Atlanto vandeny-:
visiškai plikių vyrų ir ant no daly, toli nuo Afrikos pa
jų plikių nupiešė savo mašinų jkiaščių, via nedidele anglams
reklamą. Jie gauna po svarą priklausanti sala Iristun da
dienai (apie 50 litų) atlygi Gunlin. Kadangi sala guli nuo
nimo ir privalo visą dieną šaliai, toli nuo jūros kelią,
vaikščioti po restoranus ir tai laivai ten užsuka tik r?t- !
kavines, o vakare lankyti karčiais. Del to salos gyventeatrus, koncertus ir visur (lojai kartais po keletą metų
būti be kepurės. Plikius lydi ;1 >’ma visai atskirti nuo pašau
palydovas, kurio jie turi klau lio. Paskutinį kartą juos ap
syti. Visas išlaidas, išeinan- lankė laįvas ir atveža paštą
čias restoranų, kavinių ir te- tik 1927 meų pradžioje. Dabar
atro lankymo apmoka firma. Londono pašte tiek mažai yra
Plikių, norinčių tokiu būdu laišku ir siuntiniu, siunčiamų
IiRfšT II
uždarbiauti, atsirado
labai (tos salos gyventojams, kad(
daug. Firma pasirinko tiktai paleisti į ten laivą apsimokės
gražiausius ir geriausia apsi- tik Sfll už dviejų
trijų
metą.
rėdžiusius vvrus.
(“M. R.”).lB£
(“M. R”).
Vienu

Kaina buvo $137.50 dabar

Kx-Kareivis.

Jos. F. Budrik. Inc.

3417-21 S. Halsted st
Telefonas BOULEVARD 4705
Lietuvių programai ant Radio per W L S ir

W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK
Corporacijos.

f

"DUKDOMB
NAUJAS TILTAS.

CHICAGOJE
BENDROVĖS VAKA
RAS.

Pirmadienis, Lapkr. 11, 1923

WEST SIDE NAUJIENOS

X Vakar Aušros Vartų baž
Dievo Apveizdos Par. — nyčioje iškilmingai baigėsi
Skolinimo ir Taupymo Ben jubilėjaus šv. Misijos. Misijoatsilankiusiu?
drovė “Lietuva” praeitį pir nierai visus
madienį buvo surengus gražų užbaigoje apdovanojo pašven
vakarų, j kurį buvo sukviesti tintais musų nukryžiuotojo
paveikslėliais
bendrovės dalininkai bei sve- Išmany tojaus
čiai. Publikos surinko gana su atmintiniais gražiais panio
skaitlingai. Vakaro vedėju bu( kinimais.
vo p. J. Evaldas, gerai žino-! X Vakar mūsų misijoniemas Chicagos lietuvių biznie-iriai iškeliavo iš Westsidės,
rius ir veikėjas. Vakaro tiks Aštuoniolikiečių kolonijon ir
las buvo supažindinti šios ko Dievo Apveizdos bažnyčioje
lonijos lietuvius su bendrovės pradėjo šv. Misijas.
X Vakar Telšių Vyskupijos
darbais. Vakaro kalbėtojai:
adv. B. Mastauskas, kun. lg. kolektorius kun. Juozapas Va
Albavieius ir p. J. Zolpis vaiz- laitis išvažiavo New Yorkan
džiai nupiešė “spulkų” reika-fir laivu Bremen grįsta Lietuvon.
linguinų ir didelę naudų.
X Šiandienų Šv. Kazimie
Gražių muzikalų programa
atliko p. Saboniai ir p. Sau ro kapų direktoriai apžiūri
nai. Bendrai, vakaras buvo kapų padidinimui nupirktų
tikrai sėkmingas ir visi atsi- žemę ir nustato tvarkų jos
lankusieji apleido svetainę su prijungimo prie kapinyno.
X Šiandien vakare Aušros
maloniausiais įspūdžiais.
Bendrovės direktoriai, ku Vartų parapijos komitetų mė
riais yra rimti ir pilno pasiti nesinis susirinkimas.
X Ryt Aušros Vartų baž
kėjimo vyrai, atliko labai nau
dingų darbų. Kad dar geriau nyčioje laidotuvės a. a. Anas
mūsų lietuviai suprastų “spul tazijos Grincevičieriės su tre
kų” naudų, tikrai apsisaugo- jomis šv. Mišiomįs 9 vai
tų nuo visokių išnaudojimų.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia
I

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

Naujas Mount Hope tiltas, kuris nesenai tapo atidarytas. Tiltas jungia Nevport, R. I.,
su sausžemio kontinentu. Yra skaitomas septintas ilgiausias pasauly tiltas: mylių ir vie
nų trečdalį ilgumo.

patys išsikapstė, kitur reikėjo siu, artiste — šokėja. Kadan sto kvotimus. Jau per pasta
farmerių pagelbos šauktis.
gi vedusioms vyrams nevisad ruosius keletu metų jisai dir
P-nas Nakrošas yra senas lengva iš namų išvažiuoti, bo pas plačiai žinomų grabo
medėjas. Tarnaudamas caro tad priseina jiems vykti iš rių Masalski.
P-nas Antanas Pilipavičius
armijoj Užkaukazyje netoli A- miesto visokiais neva biznio
reikalais.
Bet
nuo
moterų
ar

yra jaunas vaikinas, malonaus
rarato kalno išsimokino gerai
šauti ir Amerikoj lietuvių gi pasislėpsi? Jų žmonos su- būdo ir visiems draugingas.
tarpe medžioklėj neturėjo sau seka juodu artistės salione ir
Rap.
lygaus. Bet pripažino, kad p. jiedu savo pasiaiškinimais
Zajauckas gali su juo kopku-' pagaliau suklumpa. Bet ant
STATISTINES
moti.
poperos negalima aprašyti beŽINIOS
P-nas Nakrošas kasmet va-'galo juokingų scenų. Visi
žiuoja medžioti į garsias Ame-^trys veiksmai yra juokų pilAPIE
rikos medžiojimo vietas.
pi. Pereitų pavasarį, po vaiP-nas Nakrošas galėdamas dinimo,
daugelis skundėsi,
Radio koncerto atbalsiai. JP-NO NAKROŠAS SUGRĮŽO
gerai pataikyti į miško žvėris
net šonus skaudėjo nuo Į
Įsigykite šių naudingų kny
Antras “Draugo”
radio
IŠ MEDŽIOKLĖS.
ir laukų paukščius, gali gerai ju°k° lr
a^t ry^ prisimi- gų, jei norite žinoti:
koncertas da geriau pavyko.
---------—
pataikyti ir bizni gerai išves-lnus luos ^Pūdžius, negalima
P-nas
Nakrošas,
Peoples ti
Vargonininkų choras žavėjo
1. Kokis Lietuvos plotas,
■ buvo susilaikyt nuo juoko.
Furniture
kompanijos
krau

savo gražiu dainavimu. Mū
Rap
(Vargu galima berasti kitų 2. Koks Lietuvos klimatas,
tuvės
vedėjas
Marąuette
Par

sų vargonininkai atsiekė tai,
_______ r__
Į komedija, kuri taip patenkin- paviršius, ežerai, upes, dirva.
ke,
buvo
išvykęs
į
South
Da

kų kitiems chorams retai te
3. Lietuvos plotas ir gy
AŠTUONIOLIKIEČIAIREN-jtll ir iaunus ir senuspavyksta, nes bendrai chorų bota medžioti fazanų. Jisai
ventojai :
kaimų, bažnytkaiGIA TEATRĄ.
Artistų Sąstatas.
dainavimas per radio neskam važiavo kartu su biznieriais
Tinkamam perstatymui su- mių, miestelių, miestų, lyties,
ba taip kaip turėtų. Butų ma Pivarunu ir Zajaucku. Išbuvo
ir tauDievo Apveizdos Parap. — rinkta visi patyrę artistai. amžiaus, luomų, klasių
t' ,
lonu, kad tas jų dainavimas savaitę laiko. Turėjo ir “fo- Toji neužmirština trijų Veiks- j Kaikurie jų yra turėję neina tų žvilgsniu.
nebūtų paskutinis “Draugo” nių” ir good time ir gerų mų komedija “Moterims Ne-pa patyrimo net kituose mies4. Kokį Lietuva turi že
medžioklę.
radio koncertuose.
išsimeluosi”, kurių aštuonioli- tUOse: Grand Rapids, Mich.; mės ūkį, žemės ūkio pramo
Taip pat malonaus įspū South Dakoia yra tai vie kiečiai taip sėkmingai SUvai-f Homestead, Pa.; Harrisburgh, nę, kokia kur žemė. jos geru
džio darė p. M. Janušauskie ta. kuri savo fazanais pagar dino pereitų pavasarį, jau vėl R h Vaidinime dalyvaus sekan mas, kainos; įstaigos midui da
nės
dainavimas.
Sekančio sėjus po visų Ameriką. Me baigiama ruošti statymui sce- tieji asmenys: O. Klebonaitė, ryti, alaus bravorai ir t. t.
“Draugo” koncerto aštuonio- džioti ten vyksta iš visų Val noj sekmadieny, lapkričio 24 G- Bogutaitė, P. Šaltimeras,
5. Apie Lietuvos pramonę,
likiečiai taip pat nekantriai stijų. Iš New Yorko medėjų d., Dievo Apveizdos salėj. Tas , J. Rimža, J. Bulevičius. M. prekybų, kainas ir prekes.
atvyko net orlaiviais.
laukia.
vienas pasirodymas su šiuo t Žvinikaitė, J. Klebonas, A.
6. Apie kreditų (bankus),
Musų biznieriai medėjai ke- veikalu “Motinų Dienoj” pra- I^d,nonduitė, J. Giedraitis, S. kooperacijų ir susisiekimų.
Aštuoniolikietis.
---------------- :—
lėtų sykiu su automobiliumi plėtė gausiai
džiuginančių Stasiulis.
Labai naudinga ši knyga
PLATINKITE “DRAUGĄ’’ buvo nuklimpę baloje. Vienur kalbų po visų plačių Chicagų'
Pažįstamas,
visiems, čia Amerikoje gyve
apie L. V. 4 kuopos Dramos
nantiems, bet naudingiausia
JAUNAS GRABORIUS.
Ratelio darbų.
tiems, kurie mano važiuoti

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Krautuvės Amerikoje

aplaikysite veiklesnį ir
ČIAmandagesnį
patarnavimą per
patyrusius ; pardavėjus ir radio
mechanikus; kainą rasite vieną ir
teisingą visiems - pasirinkimas
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
Radio išdirbysčių, kaip tai:

LIETUVĄ

Ratelio Tikslas.

Lietuvon ir ten stoti į ūkį,
L. Vyčių 4 kuopos scenosi! Chicagos lietuvių graborių prekybų, ar kokį kitų užsiėmi
mėgėjai susibarė šin Dramos/kaifills P^ėjo. Šiomis diemų.
Ratelin kad kėlus mūsu dra-,nolni!i g™borystfe mokslus
Siųskite tik 60 centų
mos menu i aukštesnį laipsnį. ’,a,«ė Jaunaa Bndgeporto liePaprastai mūsų lietuviški vai- tuv'8 Autlraas M P,lilliPs - DRAUGAS PUBL. CO.
2334 So. Oakley Avenue
Idinimai yra, artistiniu žvitgs-;pil'I>aviaas- J,6ai
Ilk'
Chicago, III.
niu, tokie prasti, kad ir tas .,loia Yabti> ir CI"cnSus
žiūpsnelis publikos, kuris nu
NAUJOS DAINOS
įeina į juos lankosi tik dėl sau
' užsidėtos pareigos — remti LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
savo draugijų ar vienminčius
STASYS NAVICKAS
darbuotojus; nuėjus — gi,
'su nekantrumu laukiama taip'1- Tai «ukStaK> ««UStas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) :50c
dažnai nuobodaus, neišlavinto, i 2- Kl’>- »iria ž“l'j.oja-O kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

komedij
čiausios rūšies, ir taip jas pri.3žalia’ žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............ 30c
įrengti kad ir mūsų aukšte*’4- Ant e2ero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
'nės^ inteliirentikK dalis rastu'5- oi> tu (lssieiuc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
RADIOLAS
įdomaus pasilinksmini- Gbro,iai» broliai-Murgytė Mano (Chorui) ......... 30c
l^O^.KIMBALL 'sau
Įino
I 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c '
JL fCaalos
radios
Komedija moderniška.
į8- VaL dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c į
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
“Moterims Neišsimeluosi” 9- Vai auSoni’ augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c Į
yra parašyta amerikiečio, Sei Į19 Eina garsas nuo p«t Vilniaus-ljeiskit į Tėvynę (Cli.) 30c '
rijų Juozo, kurio veikalus i
Daugiau 'perkante duodame nuošimtį.
dažnai mūsų scenoje galima i
Reikulaukite tuojau
1
•
pamatyti. Veikalas yra mo
demiškas ir parodo dviejų
“DRAUGAS’’ PUB. CO2536-40 West 63rd Street vedusių vyrų nuotikius su
4177-83 Archer Avė.
Telephone Hemloek 8400
Telephone Lafayette 3171
Chicago, Illinois
viena gražia, tik kų atvyku- 2334 S. Oakley Avenue,

RADIOS

Atuateii Kent

liausius lietuviškus rekordus

BABRAVIČIUS

VANAGAITIS

MAHANOJAl'S LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
10” 75c.
16137F Ža’.ia Girelė
Lik su Dievu Panitelia
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
16138F Kaciuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENRELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.
1G139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IŠ
MUSU PILNO KATALOGO
F. STANKŪNAS, Baritonas

Su Orkestros akompan.
75c.
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAU'S LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
•12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
61004F Lietuviška Veseilia. Trečia Dalis
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
•
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.
t
16129F Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka
JIAUANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NERIU ORKESTRĄ
Fr Yotko, Leader
.
1C135F Šokikų Polka
Naujų Metų Polka
* 16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
j
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
i
12” 81.25
•

10’’

61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

K

10” 75c.
1G041F Mes Be Vilniaus Neuurimsim
Girtuoklio Daina

Į,

K. MKMKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės
“Valia Valužė'HALPH V.

JUŠKA,

\ ,
•,

v

Baritonas

Su Orkestros akompan.
_
16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
\
RROOKLVNO LIETUVIU ORKESTRĄ
161331? Žldeii-Judeii, Polka Singing by F. STANKŪNAS
Kariška Polka

—-

16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
\

Senos Mergos Polka
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas

Su Orkestros akompan.
1C132F Atvužiuvo Meška (A. Vanagaitis ir
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
1C088F Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių
1COS5F Vanagienė Polka
Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo
Kiną Pati j Karčiamų
16071F Karvutė
Doleris
16072F Sharkoy Daina
Munfo.tnukos
r .
16073F Keikia Tept, Dalis I
Reikia Tept, Dalis II
1C030F Margarita (A. Vanugaitis)
Be Nosies (A: Vanagaitis )
l.IETUVIU TAUTIŠKA <H<KESTI<A
16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka
1C119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
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Žemaitė)
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JOS. F. BUDRIK, Inc.
3417-21 So. Halsted St.,

Chicago, III
į

Pirmadienis, tapk r. 11, 1929
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AKTA

jei visi tie didžiuliai muzikai Rea Tel. Mldvray 6611
A t
1 prisidėtų prie visuomeniško
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1930
choro, jie galėtų pasaulį nusOfiso Tol. Victory 3687
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4401 South Ashland Avenue
'tebinti savo jėgomis.
Of. lr Res. Tel. Hemlock 2874
Telefonas Boulevard 7820
Oakley Avenue lr 24-taa Street
Res. 8641 South Albany Avenue
Telef. Canal 1713-0241
,
Šis “ Draugo” darbas gal,
Tel. Prospect 1930
dos: 9 11d 4> p. p. Panedėllals
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
.
C] • ,,.os lio
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 6
Valandos
2-4, 4-8 Nedėlioj 10-12
lr
Ketvergais
vakare
duoda “Draugas” ir The Peopies Furniture Co.)
,parafeinfc visus Chicagos hodieną, ir 6:30 iki 9:30 vakare
6183 S. HALSTED STREET
tuvius vargonininkus ir muAntras ofisas lr Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Res.
tel.
Van
Buren
6868
Gcrbiainieji:
O dabar, ačiū naujausioms iš- rikus, išauginti vienų didelį Pilone Armltage 2822
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chlca«o. IU.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytaig: nuo 7-9
Ačiū uiž gražių programų, radiniams, mūsų bočių kalba lietuvių chorų, iš kurio galėtų
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
kuri ir man teko išgirsti per visame, pasaulyje yra žinoma , skambėti lietuviškos dainos
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimo.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
radio.
Tus mums duoda daug links- per platų pasaulį per radio.
1145 MIIAVAUKEE AVENUE
12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. kulte aoo
1&79 MllwauM.ce Avė.
Reikia dėkoti ne tik “Drau- mybės, vilties ir stiprybės ko- j Muzikai, kas gyvas, tver- Valandos:
Seredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 6764
Tel. Brunswick 9624
Republic 8468
Nedėlioj pagal sutarti
gui” už dailios programos su-. voti iki išgirsime dar vienų kitės darbo!
Ofisas 2403 W. 63 Street
Valandos.- nuo 2 Iki 7:39 vai. vak
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
rengimų, Imt kartu ir jį dai- i visiems lauktinų pareiškimų ' Visuomenė džiaugiasi jumis
Kertė So. Western Avenue
po pietų.
Tel. Prospect 1028
Tel.
Wentworth
3000
liai išpildžiusiems dalyviams, j iš gry nai lietuviškos “broad- ir laukia didelių darbų!
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
K. J. Gervilis.
GYDYTOJAS.
Rez. Tel. Stewart 8191
kaip komp. A. Pociui, jo ve-;casting” nuo Gedimino kalno:
Tel. Canal 2330
Ofiso Tel. Canal 2118
CHIRURGAS
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
dairiam Chicagos vargonininkų ( “Lietuviai, visame pasauly,
Namų Tel. Lafayette 9998
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimą
chorui, poniai M. Janušauskie-šiandien Vilnius jau laisvas”! Gerbiamieji:
Gydo staigias lr chroniškas Ilgas
1
Ot, tada tai bus mūsų tikras
Besiklausant trečiadienio
Gydytojas ir Chirurgas
vyrų, moterų lr valkų
nei ir kitiems.
Ofiso Tel. Victory 6893
qq HALSTED STREET
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
DARO OPERACIJAS
Šiais laikais oras pilnas į džiaugsmas. O dabar, kol tos vakare per galingų KYW stoOFISAS
vairių programų per radio iš žinios laukiame, tegul paskū- 'tį Draugo ~ (koopeiuojant. yjj.. 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STREET
pietų iki 8 vai. vakarą
įvairių stočių, bet mums, i tinis pareiškimas kiekvienos j Peopies Furniture Co.) lietu-,,
..............
NAMAI:
Nedėliomis ir seredomls tik
lietuviams, ypatingai linksma j Pr°£ranios lietuvių kalboj per ' ių^programos, kurių jšpildi
kada uždainavo p. M.
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
—
Chicagos
vargonininkų
cho
j
anu
£
aus
p
išgirsti mūsų bočių kalba vi- Į r&dio būna šis; “Lietuviai vi
ienė ir užtraukė
Ofisas ir Laboratorija
Valku ir visu chronišku Ilgų
vadovaujant
komp.
PoValandos.- prieš pietus pagal sutarti.
Ir X-RAY
sam savo gražume, skrendanti į Sfiinfi pasaulyje, vienykimės! rjras’ v
A v" - vargonininkų choras lietuviš- I^Namuose
Ofisas
3102
So.
Halsted
St.
Chicago
2-4 po piet, ofise 8-8 ▼. V.
arti 31st Street
per erdves, ko, gal būt, ir Vy- j Toks tai yra mano patarimas, Į c^uh lc^a* pasakyti, štai kas.
tai jau buvo kas kita.
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO
Falandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
kurį drįstu pasiūlyti, nes gir Aš kas savaitę klausiausi Lietuvių dainos, dainų me
tautas nesapnavo.
7-9 vak. Nedėliomis tr šventadieniais
Tel. Hemlock 8161
“
lietuviškos
valandos
”
.
Jos
lodijos yra man artimiausios
Dabar Pilsudskis gavo ne dėjau per radio prašant pata10-12.
Tel. Lafayette 5799
rimų. O antras patarimas —! klausant manydavau, kad . prie širdies. Labai geistina
tik didelę raudonų nosį, bet
OFISAI:
jam net akys paraudo iš sar tai pasikviesti daugiau jėgų f““® ™dio “spikery” koks būtų, kad pereito trečia
kipšas tūpi, kad kaž kas vis
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
ir
pailginti
programų
iki
pil

dienio programa butų atkar
matos,. nesz-nelab senai jis ban
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2435
Weat
69
Street
kurkdavo. Ir vis toks neaiškus
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.
tota.
dė pasauli Įtikinti, kad Lie nos valandos.
Vai.: 9 -12 ryte. 1—4 p. p. 6—9
kurkimas būdavo. Vienų “va
Juozas K. Encheris.
v, r. Nedėlioj susitarus.
O. A. Nevulytė.
Office; 4459 S. California Avė.
tuvos nėra, kad lietuvių kalba
landų” buvau taip įtūžęs, kad
Nedėliojo pagal sutarti
yra mirusi ir reikalinga tik
paėmęs plaktukų norėjau sa Labai mums patiko lietu- Į
Gydytojas lr Chirurgas
Gerbiamieji:
tai istorikams dėl atminties
REZIDENCIJA
Trečiadienio vakare 9 vai. vo radio į trupiniukus su viską programa per radio, su- į
3TNedėliomis
4729 W. 12 PI.
atsisukau radio KYW stotį. daužyti. Bet namų šeiminin rengta dienraščio “Draugo”
Susitarus
Tel. Cicero 2888
I
ADVOKATAI4910
So.
Michigan
Avenue
Kų girdžiu! “Draugas” ir kė sudraudė.
ir Peopies Furniture Co. La
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Kenwood 5107
Peopies Furniture Co. kelių Ale kaip “Draugas” pradė bai dėkingi esam vargoninin
X — Spinduliai
DENTISTAI
Ofisas
2201
West 22nd Street
jo
lietuvių
programas
rengti,
tautos vardų žavėjančiouiis
kų chorui, vedamam p. A. Po Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor.
So.
Leavitt
St. Teh Canal 6229
I
tai ir kipšui vietos mano radio ciaus, ir visiems programos nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
dainų meliodijomis.
' Rezidencija: 6640 So. Maplewood
ADVOKATAS
Avenue
Tel. Republic 7868
Nerandu žodžiu, kad išreiš “spikery” neliko; ypač var dalyviams. Malonu būt išgir šventadienio ir ketvirtadienio
11 So. La Šalie St., Room 2001
Valandos 1 — 14 7 — 8 v. y.
dai sti kitų tokių linksnių progra
DENTISTAS
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 kus, kaip malonu yra klausyti gonininkai, taip dailiai
Ncdėlioj: 10 — 13 ryto
Vakarais
navo,
jau
geriau
negalėjo
bū

Ofisas:
4602
S.
ASHLAND
AVĖ.
lietuviška daina ir muzika per
Oflso lr Ras. Tel. Boulevard 6918
8241 SO. HALSTED STREET
ma.
I
Tel. P.lvd. 9459
Tel Victory 0562
tų.
Taip
gi
ponia
M.
Janu

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect <669
radio, ypač švelnus “Tykiai,
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
Linkiu
dienraščiui
“
Drau
Pėtnyčioa
tykiai Nemunėlis teka”, kuris šauskienė solo kuogeriausia
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
gUl
gauti
tūkstančius
naujų
Tel. Lafalette 4484
atliko.
3464
SO;
HALSTED
STREET
net svetimtaučius žavėjo.
Vai.: 12-3 vai. kasdien
skaitytojų ' ir Peopies Furni Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų tr 6 iki 8 vai. vakare
JOHN B. BORDEN Taip pat galingas “Geleži Garbė Chicagos vargoninin ture Co. parduoti daug radiGydytojas ir Chirurgas
kams,
jų
chorui
ir
vadui
A.
Res.
8201 S. WALLACE STREET
nio vilko” maršas labai pui
Office Boulevard 7042
1821 SOUTH Hi-Į-gran 8T.
(John Bagdžiunas Bordcn)
kiai skambėjo. Žodžiu, visa Pociui už tokių programų. J’h Pian4 ir kitokių namams
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
ADVOKATAS
lietuviai, ir 1 reikmenų.
OPTEMITKIST AI
Valandos. 11 ryto 11d • po pietų
programa atlikta taip, kad Nortlisidiečiai
8 iki 8:89
105 W. Adams St. Rm. 2117 jau geriau ir negalėjo būti. svetimtaučiai, džiaugiasi to Su širdingais linkėjimais.
LIETUVIS DENTISTAS
Telephoae Randolph 8727
Petras P. Vaitkus,
Prof. Antanas Pocius dide kias programas girdėdami.
4645 So. Ashland Avenue
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. lės garbės vertas už tai. Ir Valo, vargonininkams, jų va
.Chicago, III.
Ant Zaleskio Aptiekos
dui
ir
solistei.
Telephoae Roosevelt 9090
mums, lietuviams, garbė yra
Perkėlė savo ofisą po numerio
Tel. Canal 6222
Dear Sir:
P. P.
Kanale: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 turėti tokį vedėjų.
------------------į Wednesday night we liave
4729 S. Ashland Avė.
Nėra didesnio malonumo,
Nuoširdžiai
sveikinu
“
Drlieard
the
Lithuanian
program
SPECIJALISTAS
kaip išgirsti lig lakštutę čiul
DENTISTAS
.
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Llgt)
augų
”
ir
Peopies
Furniture
on
KYW
station.
We
apprecia
2201 WEST 22nd STREET
bant Lietuvoj ant medžio ša
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
(Kampas Leavitt St)
Janušauskie- Co., kaipo steigėjus naujos ted it very niuch. We congrapietų: 7—8:89 vakare
LIETUVIS ADVOKATAS kelės ponių M.
dūlate
and
we
wish
to
liear
Nedėliomis 19 Iki 12
Valandos*
Nuo
9
Iki
12
ryto
radio
stoties
lietuvių
kalboje.
LIETUVIS
AKIŲ
ne dainuojant. Ji žavėjo vi
nuo 1 iki 9 vakare
TELEFONAS
MIDYVAY 2889
2221 West 22nd Street
SPECIALISTAS
sus savo švelniu soprano bal Ištikrųjų, trečiadienio va your program every WednesArti Leavitt Street
ralengvinei aklų įtempimą
kuria
seliu. Tiktai apgailestaujame, landėlė buvo viena maloniau day evening.
Tel. Boulevard 1401
esti priežastim galvos skaudėjimo, Tel. Brunsvvlck 9624
Telefonas Canal 2552
Frank Petraitis,
kad programa tokia trumpa. sių. Esu girdėjusi įvairių dai
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuDR. A.
GUSSBN
Cicero, Ilk mo, skaudamą akių karštį. Atitai
kalbose.
Valandos 9 ryto, iki 8:00'va Linkime kuogeriausių sėkl navimų, įvairiose
sau kreivas akis, nuimu cataractua.
Lietuvis Dentistas
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
1879 MILWAUKEE AVENUB
kare. Sered«nis ir Pėtnyčio- inių dienraščiui “Draugui” ir
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
regystę.
▼•landos; 9-11, 1-6, 9-8:89
mis nuo 9 iki 6.
Peopies Furniture Co., nes jų
Prirengiu teisingai akinius visuose
Sekmadieniais lr trečiadieniai*
3343 SO. HALSTED STREET
pagal susitarimą.
atsitikimuose, egzaminavimas daro
pasidarbavimu surengta tie
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
mas su elektra, parodančia mažiau
7—9 vakare
sias
klaidas.
koncertai per radio. Jau tik
Specialė atyda atkreipiama moky
kiti negali taip surengti, taip
Tel. Lafayette 8829
klos vaikučiams.
tvarkingai, įspūdingai.
(Juozas J. Grišius)
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Su gilia pagarba
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
ADVOKATAS
12 po pietų.
DENTISTAS X RAY
I* RUSIJOS
Konstancija Mickaitė.
4193
Archer
Avenne
4712 S. ASHLAND AVĖ. ‘
4631 S. Ashland Avo. (2 lubos)
Gerai lletUNriame žinomas per II
Telef. Boulevard 2804
metus kaipo patyręs gydytojas, chiGerb.
“
Draugo
”
Red.:
Tel. Boulevard 7589
RESIDENCIJA:
6515 So. Rockwell Street
Noriu
Tamstas
pasveikinti
Boulevard 7589
Gydo ataigSaa
lr chroniškas IITelef. Republic 9728
Rea. Hemlock 7691
vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
su kilniu darbu, būtent lietu
jausius metodus X-Ray tr kitokius
viška programa per radio
elektros
KYW.
Ofisas ir Laboratorija
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS
“Draugas” nuo pat ĮsisteiNetoli Morgan Street
ADVOKATAS.
4712.
So.
Ashland
Avenne
gimo daug gerų darbų yra nu- ,
1025 WEST 18 STREET
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare
52 East 107th Street
OPTOMETRISTAS
veikęs,
bet
šis
bus
vienas
iš
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų lt
Kampa* Michigan Avrf.
uuo 4 Iki 7:20 vai. vakare.
Tel. Pullman 5950 lr 6377
didžiausių.
Phone Cicero 721
Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Bhore
Trijų
dienų
bandymas
DYKAI
Viena, “Draugas” parodė
2238, arba Randolph 6890.
Miesto Ofise Pagal Sutartį:
Kasmet tukatandtat užsimezgusių
127 N. Dearborn Street
dienų išbandymo butelį Trine
pasauliui, kad mes, Chicagos
rio Kartaus Vyno. Milijonai ži
romansų su) ra vien dėl blogo
Rooms 928 lr 935
LIETUVE DENTINTtl
no Ir giria šį švelnų, lltiosuojnnkvapo iš burnos. Tafc nc menkas
lietuviai, turime gerų dainiTel. Franklin 4177
t| tonikų, padarytų Iš Kalifor
dalykas.
X-Itay
Jei jūsų virškinimas ne tvar
nijos vyno, kaskaros Ir kitų tnrninkų-kių.
2137
S.
CICERO.
AV. CICERO. ILL.
dlkallų žolių. Paėmus jo už pus
koj, jei Jauti, kad jūsų vidurini
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M.
valandžio
prieš
valgymų,
lis
at

nosustlngę
lr
atkaklus,
tai
ga'.t
Gydytojas ir Chirurgas
Antra, atidarė visiems nnuriTelephone Central 6926
Trečtadtena pagal sutarfcna
naujina kvapų, pašalina galvos
žinoti, kad tada Jūsų kvapas at
skaudėjimų, gesus Ir visokį ne
siduoda* Kuomet kvepalai var
kains ir mėgėjams akis, kad
4631 SO. ASHLAND AVĖ
malonumą, kįlantį dėl nevirškini
tojami užmušti blogų kvapų, tai
Ekspertas tyrimo aklų tr pritaikymo
mo Ir vidurių užsikimšimo. Pa
jį tik daugiau pagarsinama, štai
akinių
reikia vienytis į vienų grupę.*
Tel. Lafaletle 2025
Tel. Yards 0994
šyk šiandie. Didelis butelis 81.25,
kaip priežastis pašalinama.
1801 South Ashland Avenne
visose aptiekose.
Atsiųsk kuponų ir gausi trijų
kad
galėjus
da
geriau
pasi

ADVOKATAS
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 9 auUtas
Rezidencijos Tel. Plaza 1269
USTUSK ai NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ DYKAI!
rodyti pasauliui.
t)
PaetebėMt mano Iškabas.
VALANDOS:
184 North LaSalIe Street
Jos. Triner Co., Dept.
Iįl33 So. Ashlantl Avc., Chicago, III.
Valandos nuo 9:29 ryto Iki 8:89 va
DENTISTAS
Pasiklausius lapkričio 6 d.
Nedėl. nue 10 Iki lt dieną
CHICAGO, ILLINOIS
karo. beredbrale nuo 9:89 Iki IS ▼.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare
ryt/*. Nedėliomis nėra eklrtų
V attlsH
reikia pasakyti,
ocai Office; 1900 So. Union Ava programos
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dieną.
J Nuo 10 Iki 12 dieną,
valandų. Room S.
Nuo I iki 8 po pietų,
;
Tel. Roosevelt 8710
43«t ARCHER AVENlE
Phone Caaal 9618
Miestas ..................... . . Valstija.
Gatvė
j kad buvo kuo pasigerėti. Bet,
Vai. nuo 8 iki 9 vai. vak.

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

DR. R. C. CUPLER

DR. M. T. STRIKDL

DR. S. A. BRENZA

DR. W. F. KAUSZ

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. BARTON

DR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOVVIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

. S. BIEŽIS

A. A. OLIS

DR. A. J. DIKSELIS

DR. A. J. BERTASH

DR. F. Z. ZALATBRIS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

JOHN KUCHINSKAS

J.

JOSEPH J. GRISK

B ET R AY E D

DR. J. A. PAUKŠTYS

BY TAIN TED BREATH

1 P. WAITCHUS

DR. Y. A. ŠIMKUS

BLBERZMAK

25 METŲ PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. HELEN M. WISNOW

DR. MAURICE KAHN

F. W, CUERNAUCKAS

DR. F. A. ZUBAS

t
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amt pretty music”, o išgirdę*Vmore refined atmospliere”. nekit skaitlingai susirinkti.
Valdyba.
programą da daugiau giria. Į Ačiū jums. Lauksiu daugiau.
Bernice Žilienė,
Labai lauksiu ateinančio;
Chicago, III. North Side. — Atsidaro mo
trečiadienio vakaro.
kykla, kurioje bus mokinama
Su pagarba
atsakymai į klausimus
iGerb. “Draugo” Red.:
Apollonia šūkis,
Prašau priimti mano padė mnnt pilietybės poperas. Tai
radio “Draugo” lietuvių pro
Gerbiamieji:
Chicago, III
kos žodį už lietuvišką progra svarbus dalykas. Taigi, visi
Praeiti}, trečiadienį turėjome grama trečiadienio vakarais
mą, kurią aš turėjau progos kurie esate užsiregistravę, vy
progos išgirsti ir “Draugo”.iš stoties KYW. Labai širdinišgirsti vakar per radio stotį rai ir moterys, ir kurie da nė
koncertą. Mums, akademijos gai dėkojam dienraščiui “ DrLabui ačiū:
ra užsiregistravę, o norėtų
auklėtinėms,
buvo
“realjaugui” ir Peoples Furniture
1<YW.
Peoples Furniture Co. ir
Dėkoju vargonininkų chorui mokytis, malonėkit atsilanky
treat”. Nuoširdžiai sveikina-^Co. už pasidarbavimą'. Malodienr. “Draugui” už surengi- kuriam vadovauja komp. A. ti 12 d. lapkričio į parapijos
me “Dranga” ir Peoples Fnr-inus būtų girdėti kas vakaras
A .
v.
...
v.
L,.
•
t
mą taip gražios lietuviškos Pocius, ir duinininkei p. M. svetainę, 7:30 vai. vakare. Vi
mture Co. uz tokia gražią pro-1 tokias puikias programas. Lau j
programos.
Janušauskienei. Dėkoju ir-gi si kviečiami dalyvauti pamo
gram’ą, tik gaila, kad taipjksim ateinančio trečiadienio, j
Po labai aiškaus p. Bulevi- Peoples Furniture Co., kuri kose, kurios bus duodamos vėl
Su pagarba
trumpa.
čiaus pranešimo, kad Peoples prisidėjo prie rengimo lietu tui. Gera proga prasilavinti.
A. Chingo,
Pastebėjome “Drauge” pra
Furniture Co. ir “Draugas” viškų programų.
Bus lengviau pilietybės popeChicago, Tll.
šymą patarimų. Mūsų maniyra visų lietuviškų biznių ir
Lauksiu ateinančio trečia- ros gauti, kai žinosim atsakymu, nebūtų per daug reikalau
meno rėmėjas, tuojau ėmiau dieno programos.
I mus į visus klausimus.
ti ir akademikėms progos jū Gerbiamieji:
klausyti dainų: vargonininkų
Anastazija Mažeikaitė,
P. P.
sų programose. Tas džiugintų Pirmą sykį teko man išgirsti
choro ir p-os M. Janušauskie
Chicago, III.
mūsų seseies mokytojas ir mū jūsų programa per radio, lap
nės.
(
sų tėvučius.
kričio 6 d.
PAŠTO DĖŽUTĖ.
Linkiu visiems lietuviams1 Gerbiamieji:
Felicita Nausėdaitė,
Labai gaila, kad ji buvo to išgirsti tokią programą. Tik
Labai esame linksmus ir
Akademike. kia trumpa, nes dainos ir mu
Sabaitiui (18th Str.) Kores
rai pasigerės.
patenkinti
“
Draugo
”
progra

zika traukte traukė- klausyti
pondenciją apie “spulkos”
J. Krotkas.
ma per radio. Linkini geriau vakarą dedame ankščiau pri
Gerbiamieji:
tokios gražios programos.
sio pasisekimo. Kai užgirdau siųstą kito mūs koresponden
Labai linksma girdėti per Girdėjau net ir svetimtau“
Draugo” programą, buvo to, todėl T. netilps. Prašomo
= Į čius sakant: “Those Lithua Gerbiamieji:
malonu. Smagu girdėt “suk ir toliau mūsų neužmiršti.
nians sure liave jolly songs
GRABORIAI:
Girdėjau lietuvių radio pro tini”, “klumpakojį” ir kitus
Simpatiškas — gramą per KYW ir labai ge- šokins. Lauksim kitos sereMandagus
— rėjaus. “Draugo” rengiamos dos.
Su pagarba
kitokios, kaip
Geresnis ir Piges programos
Lietuvis Graborius
A. Samoška,
nis už kitų patar kitų. Skirtumas toks:
MODERNIŠKAS TEATRAS
Patarnauja
laido
tuvėse kuoplgiausla.
geras anaunceris, puikiai kal
navimas.
3140 So. Halsted St.
Reikale meldžiu at
ba lietuviškai ir angliškai.
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
NEDELIOJ ir PANEDELYJ
Taipgi ir visa programa turi
nėdinti.

Balsai Del “Draugo” Ir Peoples
Furniture Co. Koncertu Per Radio

MILDA

S. D. LACIIAWICZ

Tel. Roosevelt SCI5
arba 2618
Stic W. 2Srd Place
Chlcago. HL

PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lr 1742

\

t

J. F. RAOZIUS

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
%

PRANEŠIMAI.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Laidotuvėse
paK tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklaueau prie arabų lšdlrbTTstės.

OFJSAg
888 West 18 St.
Tel.
Canal
8174
■MYRIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Vietory 4088

4447

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero P794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 We»t 46th Street
Kampan 4(tn lr Paulina Sta

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
įkyrių.

Tel. Blvd. 6203

Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatlSkal, mandagiai.
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
ŠykaL

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS

Turiu automobilius
visokiems
reikalam*. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Lapkričio (Nov.) 10 ir 11

Patarnavimas
visose Chlcagos dalyse lr
priemiesčuose
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
8238 South
Halsted st
Vlctory 408 889

A. + A.
ANTANAS
YUGINTAS
Mirė Lapkričio 8 d., 1929 m.,
8:45 vai. vak. 43 metų am
žiaus. Gimė lapkričio 16 <K,
1887 m. Kilo Iš Kauno rėdy
bos, Girkiškės parapijos, TuJeinlų kaimo. Amerikoje išgy
veno 30 metų.
Paliko dideliame
nuliudime
moterj Veroniką, po tėvais Na
vickaitė. uošvį Edmont Navlckj. pusseserę Emiliją Navic
kienę, 3 švogerius: Jurgį, Jo
ną Navickus, Adolfą Bladiką;
Įr 3 švogerkas.
Kūnas pašarvotas 3732 W.
57 place. laidotuvės įvyks Utarnlnke, lapkričio 12 d., Iš
namų S vai. bus atlydėtas į
Sv. Thurubius 56 PI., Kildare
Avė., bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Uošvis, Pus
seserės, Švogerlai, švogerkos ir
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Zolp. Tel. Blvd. 5203.

4424

So.

A.

M*

Pamatyk šį prieš pirksiant
ibile kur. 3 šmotai vėliausios
mados • parlorians setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas,
tikras senoviškas rayon, ver
tas $350, atiduosim už $115.
1930 metų modelio naujas
screen grid elektrinis radio
kaina $250, atiduosim už $75.
9x12 AVilton kauras vertas
$65, atiduosim už $25. Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo
kambario setai, lempos, kėdė,
indą,i kurtiniai ir tt. Viskas
kartu arba dalimis. Privatinė
rezidencija. 8228 Maryland
avė. 1-mas apt, Tel, Ste\vart
1875.

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

Roekrvell

St.

Virginia I2fr#

E1E R S KI
LIETUVIS GKAHORIUa
Ofisas:
4(88 B. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 987 7

BUTKUS
CO.

UNDERTAKING

P.

B.

Hadiey

Koplyčia

Llc.

Dykai

710 West 18th Street
Canal

31(1

mirė lapkr. 8. 1929 m., 11 vai.
vak. 38 metų amžiaus. Kilo iš
Telšių Apskričio Ir m. Atmerlkoje išgyveno 18 metus.
Paliko dideliame
nubudime
moterį Valeriją, sūnų Alfonsą,
tėvą Ignacą, dėdę Joną Dam
brauską ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1213 W.
23 Place. Laidotuvės įvyks se
redoj, lapkr. 13 Iš namų 8
vai. bus atlydėtas
į Aušros
Vartų bažnyčią,
kurioj įvyk*
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kvečlame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris Šonus, Tėvas,
Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab.
laehawicz, Roosevelt 2518.

Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių klaušl-

P-nas Andrevv Gatenby, 13to AVardo Deneeno Committeeman ir assistant State attorįiey lankėsi “Drauge” su as
sistant State attoroey Frank

■lų. sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj

NEDELIOJ ir PANEDELYJ
Lapkričio (Nov.) 10 ir 11
‘The GIRL FROM HAVANA’

Visas kalbantysis paveikslas
apie tai, kaip vagių būrys sla
pstėsi ir bėgo i Havaną, kur
ir buvo suimti.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žibios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Electric Heateris tiktai .... $1.43
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
98c. Ir ankščiau
Quortines bonkos dėl alaus tik
59c. doz.
Pečiaus paipos 8x24 tik ___ 15c.
Taipgi užlaikom boileriam cinotas paipas vsokių šaižų.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO .

F. KURAUSKAS
650 W. 35 St.
Tel. YARDS 8701

PAIEŠKAU brolio Petro
Skurdelio. Kilęs iš ‘Tauragės
apskr., Šilalės par, Pažažmatės k. Prieš apie 23 m. gy
veno Chieagoj. Pats ar ji ži
nantieji atsišaukit.
JONAS SKURDELIS
4054 So. Artesian Avė.
Chicago, III,

4414 So. Rockwell Street
Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

Nuliūdę:
Moteris, Hunai, Brolis Seserys,
Pusseseres, švogerlai ir giminės
laidotuvėms patarnauja grab.

Eudeikts, Yards 1741

J, S. RAMANGIONIS

Buvęs vedėjas Brldffeport Palntlng
Hardvrare Oo., dabar perėmė visą
blsnį į savo rankas lr duos visose šio
blsnlo šakose pirmos Icleeos patar

2650 West 63rd St. Chicago. A
HEMLOCK

8888

navimą.

BRIDGEPORT KNITTING
SHOP

*

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

Neriam vilnonius sveterius — sto
Palnters & Decorators
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panJ. S. Ramanclonls, savininkas
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
3147 So. Halsted Street
sulig užsakymų naujus sveterius ir
taisome senus. Vilnonios gijos dėl
Tel. Vlctory 7281
nėrinių ir vilnonės materijos dcl
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilankykit ir įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
Mamą Statymo Kontraktorius
tų.
Statau įvairiausius namus prieiname
Siunčiam užsakymus į kitus mies
kaina.
tus.

M. ZIZAS

F. SELEMONAVIOIUS

7217 S. Califomia Avenne
Telef. Hemlock 5528

504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
Tel. Vietory 3486

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at-'
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas
BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

T A.

mirė lapkr. 7, 1929 m. 6:30
vai. ryt. 46 metų amžiaus. Ki
lo Iš Raseinių Apskričio, Jur
barko Parap. Ir in. Amerikoje
išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Liudviką potėvais Yocaite, 4 sūnūs Bronislovą, Vin
centą, Pranciškų
ir Juozapą,
brolį Kastantą, seserį Emiliją
Giedraitienę, 3 pusseseres Ro
zaliją Vitkienę, Marijoną
Ra
monienę, Antanina Macukevičlenę, 3 švogerius ir gimines, o
Lietuvoj brolį Vincentą.
Kūnas pašarvotas 4606 So.
Paulina St. Laidotuvės
Įvyks
panedėly lapkr. 11. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

ir muzikos instru
mentus.
Telefonas

Parsiduoda rezidencijos lotas prie
šais publišką mokyklą. Galima ir į
bizniuką steigtis. Randas prie 111
St. ir Central Park Avė., netoli Šv.
Kazimiero kapinių.

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Bonlevard 1814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A H EATIKO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4884 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Tel. Vietory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT

JUOZAPAS DULAITIS

VLADISLOVAS
APOLSKIS

APLANKE “DRAUGĄ”

NORTH SIDE. — Marijo
“BILLIE DOVE”
Savininkas R. Andreliunas
Remkite tuos Profesionalus nų Kolegijos Rėmėjų 2 sky
Dalyvauja
Thelma
Todd
ir
Į
Užlaikau visokių
lr Biznierius, kurie garsinasi riaus extra susirinkimas įvyks
luksinių ir sidaWalter Pidgeon
•6b'/;;
orinių daiktų, vė
dienraštyj “Drauge”.
į pirmadienį 7:30 vai. vak., šv.
liausios mados ra JVAIROS KONTRAKTORIAI
NAUJAUSIO
IŠRADIMO
dio, pianų rolių,
Mykolo par. svetainėje. Malorekordų
ir t. t.
VITAPHONE
Taisau laikrodžius

Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

Mast (Maslauskas) lapkričio
9 d. Jiedu išsivežė “Draugo’’
Aš K. .Tareviče paieškau redaktorių p. Leonardą Šimu
savo brolio Prano Jcnkuuskio, tį golfo lošti. Redaktorius abu
paeinančio iš Kauno red., Tel advokatu golfo laukuose taip
šių apskr., Jenapalis Pušina. supliekė, kad smulkmenų nei
A. Jarevičia,
neverta minėti; mat svečiai ir
1908 AVest 31 Street,
be to labai nusiminę.
Kenosha, Pis.
PAIEŠKO.

A. A. Norkus, Savininkas

ANASTAZIJA GRINCEVICIENĖ

(Po tėvais Cliaponiutė)
mirė lapkr. 7, 1929 m. 11 vai. vak. 62 metų amžiaus.
Kilo iš Seinų Apskr., Šventežerio Par., Namajunų
Kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliudime dvi dukteris Elena Fera
vičienę, Rozaliją Navadomskienę, sūnų Vincą, 3 žen
tus, vieną marčią, 8 anūkus, podukrą Marijoną Bondinskienę ir posūnį Motiejų Grincevičių.
Kūnas pašarvotas 2215 W. 22 St. Laidotuvės įvyks
utarninke lapkričio 12. Tš namų 8:30 vai. bns atlydė
ta į Aušros Vartų bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos nž velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs, Žentai, Marti,
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Lachawicz, Telefonas
Roosevelt 2515

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.
750 West 31 Street
Arti South Halsted Street
Chicago, HL

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama į vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas tSOO.OtO 08
1804 SO. KEDZIE AVENUE
Tsl. Lafayette 678 8-0710

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

JOHN OUSKA & CO.
3501 West 26th Street

