“Draugas“ atstovauja organlsuotų
katalikų mint], remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sųjungaa para
pijas lr lietuvių kolonljaa “Draugas“
džiaugiasi didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prleteltfkl jausmai

Katalikai p&aaullonyi turi kilnų už
davinį. — ]ne£tl J Šeimynas lr J vi
suomenę Kristaus mokslų, atnaujinti
įmonių dvasių. Jėzaus Širdies vleSpatavlmas milijonų Širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas" padSs jums tų
apaštalavimo
darbų atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugų.”
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Valio! Organizuotam Lietuvių Jaunimui
-

MASKVA PASIILGUS AMERIKOS SU
BRITANIJA KARO

■
VATIKANO MESTE GELEŽINKELIO STOTIS

MEKSIKOJ SEKA KRUVINOS POLITINIŲ
PARTIJŲ KOVOS

Bolševikų Armija Siberijoj
Neturi Kuro
BOLŠEVIKAI APIE KARĄ
BRITANIJOS SU AMERIKA
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Šimtai tūkstančių lietuvių ir svetimtaučių iš
girdo per radio Chieągos Lietuvių organizuoto
jaunimo - Vyčių “Dainos” Chorų suruoštame
vakar “Draugo” koncerte. Be galo daug džiaug
smo, lietuviškos dainos meiles, jauno entuziaz
mo sukėlė klausytojuose. Skink, jaunime, kelia
mūsų tautos dainomis j užsnustančias tautiečių
' širdis, parodyk pasauliui lietuvių kalbos, dainos
grožę ir galybę! Lietuvystės ir tikrojo meno dva
sia palenks pasaulio dėmesį. Pirmyn, jaunime!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MEKSIKOJ RIAUŠĖS,
ŽUDYMAI

MASKVA, lapkr. 14. — Į MENICO CITY, lapkr. 14.
Vietos laikraščiai rašydami a- _ Ateinantį sekmadienį Mękpie prezidento Hoover prakal- sikoj įvyks prezidento rinkibą Paliaubų dienoje pareiškia, mai.
•
kad Britanijos su Amerika
Iš įvairių šalies kraštų prakaras esąs neišvengtinas. Nors neša apie kruvinas riaušes,
jie žino, kad prezidentas Hoo- Nužudyta keliolika žmonių,
ver palankiai atsiliepė apie
i Yra du kandidatai į preziBritaniją.
l dentus. Tai Rubio, valdžios
kandidatas, ir Vasconcelos.

Į

MIRĖ VEIKĖJAS URBA
NAVIČIUS

ELEKTRA UŽMUŠĖ
DARBININKĄ

Vilnius, X. 29 (Elta). Šio Petrašiūnų elektros stoty
mis dienomis Vilniuj mirė vie darbininkas P. Mackevičius
nas pirmųjų Vilniaus lietuvy per neatsargumą palietė lem
Atvaizduojama, nepriklausomajam Vatikano Mieste statoma geležinkelio stotis.
bės kovotojų Valentinas Ur putės patroną. Tačiau elektra
“R.”
banavičius, turėdamas 84 me jį nutrenkė vietoje.
BOLŠEVIKŲ ARMIJAI 1
Vilkai arti VVaukegano
Į šiaurvakarus nuo VVauke- tus. Velionis nuo jaunų dienų
TRUMPA KURO
buvo susipratęs lietuvis ir vei- SPALIŲ 9 DIENOS VIE
gano ūkių plotuose pradėjo
....
ŠOS RINKLIAVOS
„
,
,.
kliai
dalyvavo
\ įlHARBINAS, lapkr. 14. —; AREŠTUOTAS POLICIJOS rodvtis vilkai. Vienas vilkas .
.
. tautiniam
.
POLITINIAI ŽUDYMAI
APYSKAITA
niaus lietuvių, judėjime. Tai
spąstais sugautas.
Patirta, kad Mandžiūrijos pa
SERŽANTAS
ARGENTINOJ
buvo vienas pirmųjų lietuvy
NOBELIO DOVANOS
sieniu bolševikų armija velka
bės gaivintojų kunigo Ambra Spalių 9 dieną viešoje, rink
-----------didelius
vargus.
-JLiuj®,
4_
sužeista
BUENOS AIRES, Argenti
dėžutėmis surinkta
zevičiaus laikais. Jis palaido- liavoje
STOCKHOLM,
.Švedija,
la-i
Pirmiau
jai
trūko
maisto,
^rankiškomis
priemonėmis
vie
Standard
Oil
įstaigoj,
VVhi.
.
na, lapkr. 14. — Praeitą sek
..
T ,
v, ’,
,. tas Rasų kapinėse. Laikinasis 5734.37 lt., aukų lapais 1925
:
pki
.
14.
Nobelio
dovanos
gį
a
pasigamino
plėšimais
Ma-į
no
išnaudojamožmogaus
nating,
Ind.,
žibalo
vamzdis
,
....
madienį Mendoza mieste nu-į
Vilniaus
lietuvių komitetas lt. Iš viso 7659.37 litų. “R.”
jndžiūrijoj.
muose areštuotas Cliicagos sprogo ir užsiliepsnojo. 1 vy
žudytas politikas J)r. Lenci- I pripažintos;
lietuvių visuomenės vardu už
Už literatūrų vokiečių rašy- Einant šalčiams, jai ima policijos seržantas IV. M. Be- ras žuvo, 4 pavojingai apdenas. Jo šalininkai ir spaudos
dėjo ant velionies kapo vaiAREŠTUOTAS PAVYZ
• tojui T. Mann.
trūkti kuro.
*gley. Pasirodė, kad jis yra iš- g<‘dalis už tai kaltina valstybės
’niką su parašu: “Seniausiam
____________
DINGAS POLICMONAS
Fizika — anglui prof. 0. Anot žinių, bolševikų arini-1 naudotojų gaujos priešaky.
prezidentą Yrigoyen. Prieš
Nuskendo vaikas
į Vilniaus lietuvybės
prezidentą keliami protestai. V . Richardson, taipat Duc de jos dalis tad planuoja briau- j Su juom suimtas dar ir ki...
...
,
(jui v. Urbanavičiui.
R.
DETR0IT, Mich., lapkr.
Broglie, francūzui.
įtis į Mandžiūriją ir užimti an- ! tas žmogus. Paris, Ilk, suim Arti
namų pilnoj
vandens
d
14.
— Už plėšimus areštuo
Chemija — dovana padalin-'glių kasyklas Heilungkiange. ta keli vyrai, priklausą šiai duobėj įkritęs nuskendo Ed.
8 DIENŲ ATOSTOGOS
AR TAI TEISINGA?
tas vietos policmonas E. CanManske, 5 metų, So. Chicago
ta dviem, anglui ir švedui.
išnaudotojų gaujai.
DARBININKAMS
nane, 28 metų, kurs ligšiol lai
Heigbts.
NAUIAS BRITANIJOS
Vidiškiai (Vilkmergės aps.), kytas “pavyzdingu” policijos
AMBASADORIUS
Sutirpo milionai
LONDONAS, lapkr. 14. — SAVITARPE MAKEDONŲ
KINIJOS VALDŽIAI NAU (Vidiškiuose yra graži prad nariu.
KOVA
Britanijos valdžia planuoja
Mirusio J. Ogden Armour,
žios mokvkla su erdviom klaJAS PAVOJUS
I
*
pravesti įstatvmą, kuriuomi
I LONDONAS, lapkr. 14.
skerdyklų savininko, karo laisėm. Kadangi salės nėra, tai
KARO LAIVE SPROGO
einant visiems darbininkams
S0FIA- laPkr- 14- ~ Bul' Britanijos ambasadorium į
jau
nuo
seno
visos
draugijos
KATILAS
SHANGHAI, lapkr. 14.
būtų skiriamos kas metai g gani laikraščiai praneša, kad IVashingtoną paskirtas Sir
‘
P 4J
Įpramatoma nauja savitarpė Ronald Lindsay.
,liom> dole™** Pasibaigus ka^K^-g tautininkų valdžiai iš- mokykloje darydavo savo su
dienų apmokamos atostogos
TOULON, Franci ja, lapkr.
'makedonu kerštinga kova už1 Šiandieninis ambasadorius rm j° vedama pramonė nuke- kįla naujas pavojus,
pavojus< iionan
Honail smukimus. xPaskutiniais
’
a»ituuHH»n laiSir Esme Hovard išeina iš ntė3°- Tas Raudžiai palietė provincijoje žymi valdžios ka- kais, nebeįleidžiama į niokyk- 14. — Korsikos pakraščiuos
pirmenybę.
PAGROBTĄJĮ PLĖŠIKAI
ir jo asmeniškas savastis. Pi riuomenės dalis perėjus suki- (kad ir su nekalčiausio tu torpediniam laive Trombe su
tarnybos.
PALIUOSAVO
mi kelerių metų jam mirus,pUS£n an0Į apturimų ži- r^n’° susirinkimais. 0 šauliai sprogo katilas. Trys jūreiviai
PAŠALINTI UŽ VAGYSTĘ
• * paliktų
.
v* reikalai *
*
l daro
j
_mokykloje
ii,* net, triukšmi
. • iv •  žuvo ir vienas pavojingai su
jo
savasčių
nių.
Pašautas
policmonas
TIENTSIN, Kinija, lapkr.
ngus šokių vakarus (šių me žeistas.
Pabėgęs kažkoks piktadaris pavesti teismui, šis dabar pa14. — Kiniečiai plėšikai pa URBANA, Ilk, lapkr. 14. —
skelbė, kad Armouro savas UŽ AVALINIŲ VOGIMĄ tų spalių mėn. 14 d.). Ypač
galiau be jokio išpirkinio pa Iš Illinois Universiteto už va-.pašovė East Chicago, Ind., po tys tnri arti du milionu dol.
nuostabiu Taip tad Vidiškių ŠERAI PERDAUG ATPIGĘ
liuosavo pagrobtą amerikoną gystę pašalinta du studentai, ilicmoną VVagner
skolų.
COLUMBIA, Kas., lapkr. katalikiškos organizacijos S. f NRW Y0RK, lapkr 13 _
A. Brenner, kailių pirklį iš
14. — Už 22 porų avalinių pa-,27 d- Kristaus Karaliaus 'Jegge L Livermore? pigiųjų
New Yorko.
MINIOS LANKO SENAI pasirinko šio kunigo kap, y- ReikaIauja stabdyti Jėry
vogimą iš geležinkelio vagono, šventėje turėjo daryti susinn-v^ galininkas, kurs yra, parkainų puoIimą
MIRUSIO KUNIGO KAPĄ patinguoju kapu. Sv. Kryžiaus ,
N. Bonner, 39 m., teisino nu-lkim4 bažnyčioje. Tai per 8kau Įdavęg gėnj jaugian> negu kas
MIRĖ BUVUSIO KAIZERIO
kapinėse yra ir daugiau kimi-'
Kongreso atstovas Sabath baustas visam gyvenimui ka- du mums vidiškiečiams R.’ kitas, pareiškia, kad didžiųjų
MALDEN, Mass., lapkr. 14. gų palaidota.
SESUO
kreipės į prezidentą Hoover .Įėjimu. Kelintu kartu jis bubendrovių šėrai tikrai perdaug
— Tūkstantinės katalikų miŪKININKAI
NERIMSTA
I žvakar privačiai, niekam jr į senato demokratus atsto- vo baudžiamas už vagystes.
nupuolę savo vertėje. Toles
BEKLYNAS, lapkr. 14. —Inios, daug žmonių net iš Kanis kainų puolimas būtų perNuo plaučių uždegimo mirė nados, Čia Šv. Kryžiaus ka- nežinant, kapines aplankė Jo vns imtis priemonių sustabIš
įvairių
Lietuvos
vietų
aSERGA KARO SEKRE
sknudus.
buvusio Vokietijos kaizerio pinėse lanko kun. P. J. Po Eminencija kardinolas O’Co- dyti New Yorko biržoje šėrų
teina
pranešimai,
kad
nkininTORIUS
sesuo Viktorija li ohenzollem J wer kapą, meldžias ir ieško nnell, Bostono arkivyskupas, kajnų puolimą. Nes tas kainų
i kai labai skundžiasi žemomis
• įvairiose kūno ligose paleng- kaip sakėsi, pasižiūrėti, kas puolimas gali skaudžiai atsiZnbkov, 64 m.
CHICAGO IR APYLIN
V ASHINGTON, lapkr. 14. javij kainomįa> Javai — pigūs,
ten
veikias.
Jo
Eminencija
liepti
į
šalies
gerbūvį,
Triukšmingai gyvenimą bai- vinitno. Kalbama, kad kai-ku— Staiga pavojingai susirgo Q g krautuvės pigiau nusipir- KES. — Debesiuota ir šal
•
•
•
•
1
' •
matė skaitlingus maldininkų Į
______ ______
gė. Išsižadėjo titulų ir vedė rie žmonės pasveikę. Tai liūčiau; gali būt lietaus.
karo sekretorius Good. Jam
būrius ties kapinių vartais ir Daugiau banku apiplėšęs („pig,,, aWosiM
opera“f"'Į£
rusą emigrantą Zubkovą, kurs dija sergančių lankytojų pa
kapinėse. Daugelis paliegusių,
jos turtus prašvilpė ir ją pa- likti kapinių koplyčioje kriuPatiriama, kad suimtas W. cija
ledas javai dar daugiau atPINIGŲ KURSAS
neregių. Maldininkai kiti pas
metiS.'
.
:kiai.
S.
Ragan
iš
Chieągos,
kurs
įpigs?
Taip,
sakysim,
rugiai
ir
— ------ ---------Į Kun. Power yra miręs pirm kui kitus prieina prie kapo, kėsinosi apiplėšti Fisher, Ilk, PREZIDENTAS TARĖSI kiti grūdai visai pigūs, o duo
Lietuvos 100 litų . $10.00
klaupias, pasimeldžia, kai-kuDEL NECENZURUOTŲ
60 metų eidamas 25 metus aSU MELLONU
1 na tuo tarpu nė kiek nepinga.
banką,
daugiau
bankų
apiplė

Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
rie paima žemės saują ir pa
ŽINIŲ
mžiaus. Ligi prasidėsiant mašęs. Vedami tardymai.
WASHINGT0N,
lapkr.
14.
Dar ir dabar Kaune kai kurie
Francijos 100 frankų 3.93
BARCELONA, Ispanija, la-1 Idininkų plūdimui į kapines, sišalina.
— Prezidentas Hoover vakar pardavėjai nenori parduoti ki Belgijos 100 belgų
13.98
pkr. 14. — Valdžia sulaikė apie mirusį) mažai kas laivo Tūkstantines minias tvar Chicago Heights apiplėštas turėjo pasitarimų su iždo se- logramo už 45 centus. ••R.n
Italijos 100 lirų
5.23
laikraščio EI Mati leidimą žinoma. Ir niekas kol-kas ne- kyti kapinių valdyba pakvie Lincoln Dixie teatras. Paimta kretorium Melionu. Sakoma,
Šveicarijos 100 frankų 19.38
įiecenzuruotų žinių skelbimą, gali išaiškinti, delko žmonės tė policiją.
3,000 dolerių.
kalbėję apie New Yorko biržą. PLATINKITE “DRAUGĄ”
Vokietijos 100 markių 23.91

CHICAGOJE
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elgimųsis, keisčiausi ir nenoriausi darbai pri
CIVILIZUOS SAN BLAS INDĖNUS.
valo būti pateisinami. Bet dabar, šiais “pro
llakjTtts MknuuUenlH
greso laikais” ir iš menininkų yra reikalauja
PRENUMERATOS KAINA: Metanui —
P»aM Matų — »I.5». Trima M ėc ešlama —
Vlanam ma, kad jis ir savo gyvenimu būtų pavyzdžiu
ABISINIJOS ATVERTI
VERGIJOS RETĖŽIUOSE.
Mtnealul — 76o Europoje — Metama 17.M, Puael Me*
kitiems,
kad
ir
jis
statytų,
o
ne
griautų.
MAS.
tų — »4.ea. Kopija .aio.
Bendrad&rblama Ir korespondentam* raitų necrųLietuvių tauta yra katalikiška. Del to
Šio lapkričio 7 d. iš Mask
Maa. jei neprašoma tai padaryti Ir ceprlatundlama tam
lietuviams menininkams jų tarpe yra plati Iš Romos pareina žinių, vos bolševikų valdžia per ra- j
tikslui pašto Menkių.
ReCaktoriua priima — nuo 11:M Iki 11: M Tai. dirva. Svetimų dievų ieškoti jiems nereikėtų.
kad Šventasis Sostas į Abisi- dio pranešė pasauliui, kad te- į
kasdien
Jie turi eiti kartu su tauta, jie savo meniškais
ypatingais reikalais pa- nai gatvėse įvykusios didelės j
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B gabumais, gautais iš savo Sutvėrėjo, privalo !sįuatg arkivyskupų Pr. Mar- iškilmės. Bolševikai minėjo'
kelti Dievo garbę ir savo tautos gerovę, o nei-įehetti Selvaggiani, Tikėjimo dvylikos metų sukaktuves,
vaL po piet
ti su tais, kurie jų veda prie išnykimo, kurie i Propagandos
Kongregacijos kaip jie baisios vergijos rete
Dievo vardų rašo iš mažos raidės, kurie nie- . sekretorių. Sakoma, arkivys- žiais subranklino Rusijos dar
kina Kristaus įsteigtųjų Bažnyčių.
“D R A U G A S”
i kūpąs su savimi išsivežęs bininkus, valstiečius ir visus
.Šventojo ‘Tėvo laiškų ir dova- gyventojus.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
PRANCŪZAS
APIE
VOLDEMARĄ.
Published Daily, Ezcept Bunda/.
nų Abisinijos imperatorienei Anot Maskvos valdžios, gaSUBSCRIPTIONS: One Tear — »#.»•. Slz Montha
i ir karaliui regentui.
lingiausios žmonių minios ė— IB.6M, Three Montha — tS.SS. One Montb — 7to.
“
Rytas
”
įdėjo
ištrauką!
iš
vieno
rimto
Burope — One Tear — |7.M, Slz Montha — !<•••.
Žinovai tvirtina, kad arki- jusios gatvėmis. Ir kariuome
Oupy — .tto.
prancūzų žurnalisto straipsnio apie valdžios ! vyskupas j tų Afrikos valsty- nė turėjus paradų. Sako
Advertising ln “DRAUGAS” brings beat reaulta.
pasikeitimą Lietuvoje. Tame straipsnyje sa-|bę pasiųstas gyventojų atver- ėmę apie aštuonias valandas
Advertising rates on appllcation.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago. koma, kad Voldemaras turėjo pasitraukti del'Įjul0 reįkalu.
tam visam kareivių, darbinin
to, kad norėjo pats vienas viskų aprėpti, vis-į Abisinija turi virš 10 milįo- kų ir šiaip žmonių paradui
kam vadovauti, nesitardamas nei su kitais Įnų gyventojų, kurie priguli! praeiti pro iškelta vietų, kur
ministeriais, nei su politiniais draugais, ta- ; Aleksandrijos bažnyčiai. Si1 stovėję galingi bolševistinės
riant tautininkais. Voldemaras yra auka sa- bažnyčia gyvuoja nuo ketvir- Rusijos valdovai: Stalių, Ryvo perdidelio pasitikėjimo savimi ir savo tojo šimtmečio ir neturi vie kov, Kalinin, Vorošilov ir ki
MUSŲ MENININKAI.
pažiūrų primetimo kitiems. Voldemaras val nybės su Romos Katalikų ti.
dė Lietuvą be seimo beveik trejus metus. Tai Bažnyčia.
Esu visur buvę iškabinti
Kampininkas savo skyriuje porų kartų yra didžiausias priekaištas, kurį galima VolAndre llayas, Frederico Filoz ir Francisco Diaz, gryno
Gyventojų atvertimas pri- Lenino, Marx’o ir Stalino pa
parašė apie tai, kad negražu katalikams me demaruj daryti. Tauta negali atsisakyti nunį „ nu0
valdovOj
veikslai. Raudonomis velia- San Blas indėnų kraujo, šiomis donomis iš Nevv Yorko iš
nininkams padėti stiprinti bedievių pozicijas, savo teisių vieno asmens naudai.
' raliaus regento Ras Tafari į vomis kuone visu namu sienos vyko namo, į savo tėvynę — San Blassalų, 50 mylių nuo Co
dalyvaujant jų parengtuose programuose. Tuo
Makonnen. Jei karalius atsi-!buvę nuklotos. Stebėtiniausias lon, Panamos respublikoj. Per pusseptintų metų visi trys Aklausimu padarė pareiškimų ir Kunigų Vie
PERMAŽA AUKSO.
verstų tikrojon Bažnyčion, paroduojancių krikštavimas merikoj mokinosi ir dabar išvyko namo, šviesti, civilizuoti
nybės valdyba.
tada jį pasektų ir visi gyven nugalėjus kapitalizmų, pažy savo tautiečius. San Blas indėnų tauta skaito apie 30,000 na
Socialistų laikraščiui tie dalykai nepati
Auksas iš senų-senovės yra brangintinas tojai.
rių. baltųjų žmonių neužkariauti, savo saloje savystoviai val
mima iš Maskvos.
ko. Įsikarščiavęs redaktorius puola mūsų ku
metalas. Jis yra visų šalių valiutoms pagrin 1924 metais Abisinijos re Bet iš kaiminingų Rusijai dėsi.
nigus, puola mūsų bendradarbį Kampininkų,
du. Kuri valstybė turi mažai aukso atsargo gentas lankėsi Romoje ir bu valstybių kitkas pranešama
esu skleidžiama neapykanta ir t. t. Primena
je, tos valstybės pinigai turi menkų vertę. vo ilgoj Šventojo Tėvo au apie tas bolševikų “iškilmes”.
kalingos priemonės susiras. į išmėginti tuos baisios vergijos
ma viduriniai amžiai ir visi kiti dalykai,
Netekus aukso, pinigai netenka vertės,
diencijoj.
Rytų
papročiu,
jis
Kada
iš
vakaro
į
Maskvą
at

i- • ,
- •
,• • į retežius.
kuriais manyta išteisinti toks menininkų pa
Ktu-kas
mėgina
pasauktu
j
i
Kai-kurie ekonomikai yra nuomonės, kad Šventajam Tėvui įteikė atatin- vykę užsienių komunistų va
sielgimas.
jį
akis
dumti,
kad
šiandie
Ru-j
Akstinas,
j netolimoj ateity aukso žymiai pritruksiu ir karnų karališkų dovanų. Šven Į daj, tenai jie labai šaltai go
Mes čia bent trumpai norime priminti, (
----- —
=
tada valiutų stiprumas imsiųs nykti. Vadi tasis Sostas tad dabar nori jventojų pasitikti ir šaltai į sijoj gyvuojanti vien politi-Į=
kad Katalikų Bažnyčia tebėra tokia pat, ko
ne vergija. Bet tie žmonės ne- j Motiejus Trakiškis — pirinakia ji buvo ir viduriniuose amžiuose. Ir ka nasi, pinigai turėsiu’ menkų vertę. Aukso pri už dovanas atsimokėti dova- Juos atsinešta. Gi ant rytojaus atsižvelgia,
kokių
didelių
truksiu todėl, kad kaskart jo mažiau iš nomis ir iškelti atsivertimo daugelis žmonių dalyvavo gat
sis žemaičių vyskupas.
talikų pareigos Bažnyčios link tebėra tos paskriaudų
bolševikai
žmonėms
kasama ir pagaminama.
klausimų.
viu iškilmėse. Bet ju didžiuŽemaičiai priėmė krikštų
čios. Ir šiais “progreso laikais” katalikai
atlikę dvasiniu ir doriniu at
Žemėje
aukso
yra
dau^V
bet
jo.
gamyba
y-*ma
tan
paradan
varu
išvaryti.
Kiek žinoma, Šventasis Tėį kiek vėliau, * būtent, 1413 m.
laikosi Bažnyčios drausmė^'taip^kaip ir vi
žvilgiais. Ir tas baisus žmonių
ra
labai
apsunkinta.
Sakyta,
kad
ta
gamyba
vas
asmeniškai
daug
darbuo

Jiems
pasakyta,
kad
kas
ne

O jau 1417 metais įsteigta že
suomet laikydavosi. Žmogus negali būti ka
skriaudimas nenutraukiamas.
neapsimokanti,
negalima.
Aplamai
žiūrint
ir
jasi
už
Abisinijos
atvertimų
prisidės
prie
iškilmių,
tas
ne

maičių vyskupija ir vyskupu
talikas, jei jis kuomi nors prisideda prie Ka
Vergijos retežiai dar daugiau
žibalo
gamyba
neapsimokanti.
Bet
abiejų
pro

Bažnyčion.
teks
valdžios
malonės
ir
dar

pašvęstas Motiejus Trakiškis.
talikų Bažnyčios griovimo ir niekinimo. Aiš
tempiami.
Jis taip pat mokėjo pakankaku — jis negali bažnyčioje melstis ir giedoti, duktų vertė civilizuotam pasauly neapkai- Vatikano ribose yra veda bo.
ma Abisinijos seminarija, ku- Gyventojų šaltas ir abejin- Žinonės badu marinami. Taijmai lietuviškai. Prie jo valso už bažnyčios dėtis su bedieviais ir niekinti nuojama.
Iš istorijos patiriama, kad senovėje E- rioj jauni abisinai katalikai! gas atsinešimas į tas visas taktas. Štai tomis dienomis tiečiai buvo sukilę prieš po
visų tai kas katalikui žmogui yra šventa, kų
jis turi gerbti. To įrodymui nereikia nė cita gipte auksas taip pat labai buvo brangina auklėjami į kunigus. Karalius bolševikų rengiamas komedi Maskvos valdžia iš savo uni nus, už kų juos Vytautas
tų iš kanono teisių — kiekvienas sveikas pro mas. Tenai tūkstančiai ir tūkstančiai vergų regentas tos seminarijos dar jas reiškia, kad žmonės kas versitetų pašalino 165 profe smarkiai nubaudė. Nubaustųjų
žuvo kasyklose kasdami ir ieškodami aukso. bus ne vien pagyrė, bet pa kart daugiau ir labiau ima sorius buk tai už nepalanku balsas net pasiekė Šventąjį
tas tai sako.
Menininkas, ar jis bus dainininkas, ar Daug aukso ir surasta. Tų laikų didieji val geidavo, kad iš tos seminari- 1 atjausti vergijos retežių men- mų bolševizmo idealams. Gi Tėvą. Šventasis Tėvas Marty
muzikas, ar tapytojas, jei jis yra katalikas dovai įvairiausius daiktus liedindavosi iš to jos išėję auklėtiniai kunigai I kūmų. Pirmaisiais bolševikų bolševikų tie “idealai”, tai nas V nubaustuosius ramino
pilnoje to žodžio prasmėje, jei jis laikosi brangaus metalo. Tais laikais nebuvo pinigų, j butų pasiųsti į jo valdomų i viešpatavimo metais, tiesa, vi- žmonių vergija. Ir štai tiems;ir juos užtarė pas Vytautų
__
Bažnyčios drausmės, jis taip pat kaip ir kiek tad ir aukso atsarga nebuvo reikalinga. Bet,valstybę gyventojų kultūrinti.; sur buvo daug džiaugsmo. Ti- profesoriams uždrausta kur-1
į Gi kultūrinimas atsiekiamas; kėtasi, mat, sulaukti žadėto nors mokytojauti arba ir Ru
vienas katalikas, privalo savo tikėjimui pa jo brangintina vertė plačiai buvo žinoma.
Meilė — viso gyvuojančio
Egipto atkasenose šiandie atrandami nu-j tik žmones atvertus tikrojon į “rojaus”. Belaukiant bolše- siją apleisti. Jie negali nie
silikti ištikimu. Nejaugi menininkas turi būti
prožektorius, kuris prasklei
vistinio “rojaus”, sulaukta kur darbo gauti, kaipo “ne
ištižėliu, be jokių principų, viena ranka sta mirėlių karstai nukloti aukso skarda. Atran- Dievo bažnyčion.
džia pikto nakties miglas.
ištikimi”. Na, ir turi badauti
damos aukso stovylos ir baldai.
( jeį arkivyskupo Selvaggia- pragaro.
tyti, o kita griauti? Tai būtų nesąmonė.
R. Striupas.
______
Tiesa, mūsų gyvenime buvo įsivyravusi
Anot Robert A. Ridgway, kasyklų biu- ni kelionė turės pavykimo, | Kol kas tie nelaimingi rai ir mirti. Štai tau ir bolševizi Nuoširdumas -— lazda pasinuomonė (atnešta iš Rusijos), kad meninin vo Wasltingtone eksperto, nuo 1493 metų li reikia tikėtis, netolimoj atei- lionai žmonių neturi priemo- mo idealas!
kas tai turi būti toks žmogus, kurio jokie gi 1927 metų visam pasauly pagamintą tru ty Bažnyčia pelnys dešimts nių savo spaudėjų atsikratyti, •Rusų tautos engėjai, aišku,!remti lipant j gyvenimo staprincipai, .jokia drausmė nevaržo. Jo visokis putį daugiau vieno biliono uncijų aukso.
milionų tikinčiųjų daugiau.
i Bet ateis laikai, kada tos rei- netolimoj ateity patys turės taus kalno viršūnę.
«
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VI. Balnionis.

0 0 N Ė.
■(Romano fragmentas).
(Tąsa)

— A, matot ir sugavau, kad panelė
Danutė eiles rašot, — maloniai šypsoda
mas kalbėjo Romoldas.—Savo talentų mi
nėtam tikslui kaip tik galite dabar pa
naudoti, būtent: parinkus keletą savo ra
šytų eilėraščių galėsite įteikti man, aš
nusiusiu “Aušron”. Gt, ir bus idėjinis
darbelis.
— Gudriai tavo Romoldai sugalvo
tu. Bet dcl davimo (ai nežinau, kni ku
rios... ir nedabaigė...
— Na, širdies svajonių jau neduok,
bet manau turį ir kitokiuis temptais, —
sakė jis žiūrėdamas laikrodin.
— Jau keturios, neužilgo prie namų
reikės skubintis.
— Gal svarbaus reikalo namuos ne
turi?
{ j
į
— Turėt neturiu, bet parvykus atsi
rastų.

f,

— Na, jeigu taip, tai šiandien Romolduk tavęs jokiu būdu neišleisiu.
— Pasibuvau jau ir taip. Tėvelis
dar kartais gali parvažiuoti
— Tėvelis tikriausiai tik rytoj vaka
re teparvažiuos. Sakai pasibūvai. Nejau
gi Romoldai tau su manim nusibodo... Pa
būk dar, suspėsi rytoj, — kalbėjo Done,
mesdama į jį gražius akių žvilgius. —
Pabūk, atmokėsiu aš tau.
— Pagaliau, tebūnie ir taip. Bet žiū
rėsiu, kuo-gi panelė Danutė man atsimo
kės. '
— Kad tu Romoldai iš manęs tuojau
perdaug reikalauji..., — šypsodamos flir
to žavesiu kalbėjo Done.
— Na palauk gi, parodysiu savo po
ezijų ir bus atsimokėjimas. Tai pasakiusi
atsiprašė ir norėjo eit savo kamburėlin,
bet pagaliau susimetė.
— Gal malonėtumėt pas mane? Ro
moldui priėjus, ji pakėlė žalius, raudonu
radastų žiedais išsįųtus užlaidus ir rados
jaukiam, gražiai išpuoštam Donės kamba
ry.
— O, štai, ir mano rezidencija, —

juokėsi ji, — prisėskit^. Čia parodė į rau
dono pliuso fotelį. Aš tuojau su savo
niekais prisistatysiu.
Iš pietų du ružavais, vėjelio juda
mais užlaidais, atdari langai. Sienos
išpaišytos spalvuotais paveikslais, gam
tos vaizdeliais. Ant raudonai dengto sta
lo indas su kvepiančiais narcizais, pinavijomis ir radastais.
Greit atrakinusi nedidelį, kaštanavai
lekeruotų spintelę, kažka joje t rusė. Pa
galiau priėjo prie stalelio, ties kuriuo
sėdėjo Romoldas, padėjo dvi sidabruotas
tacas: vienų su apelsinais, antrų — su
šokoladais ir riešutais.
— Žiūrėsime albumų, skaitysime
vadinamų “poezijų”... ir tais niekais pasibovisime. Na, prašau*. Be ceremonijų.
— Mano atsilankymas panelei Dunutei tik bereikalingo triūso užduoda,—
sakė jis.
— Vaje, Romoldai, kam taip... Aš
širdžiai nieko nesigailiu.
— Ir kuo aš Danutei atsimokėsiu, bet
visa dar prieš...
— Bet visa dar prieš... — nešdama

iš spintos storokų vnrsuotai išmargintais
kraštais prirašytų sąsiuvinį, pakartojo
Done.
Kadangi susipažinti su Donės kūry
ba, klausyti jos komentarų tolaikinė po
za nepatogi buvo, Romoldas greit susi
orientavo ir, mostelėjęs ranka į dešinę pu
sę pasakė:
— Gal malonėtumėt čia.
Ir atsisėdo minkštam fotely šilkuos
pasinėrusi gražuolė.
— Be didelių prašymų Romoldai, —
rodydama į apelsinais, šokoladais, riešu
tais nukrautų stalų.
— Gal riešutinio, tai neblogo sko
nio ir dantų negadina.
Ilsėtis pas mus nėra papročio. Da
bar apelsinų.
— Dėkui už tokį stropų vaišingu
mų, bet parodykit savo poezijų.
— Et kokia ten poezija, gyvi nie
kai, na, pagaliau gi parodysiu — ir at
vertė atneštų sąsiuvinį.
— Prieš tai pamėginsime apelsinų.
Jį paėmė vienų apelsinų.

— Aš nulupsiu, paskui abu valgysi
me...
Gerai?
Greit nulupė. Liaunant pusiau, apel
sino svetys suvilgė jos pirštus.
— Dar skaniau bus valgyti. Tokiomis
baltomis rankutėmis luptas.
— Kam tie komplementai. Ir abu
valgė apelsinus, Vaišinosi šokoladais, rie
šutais, skaitė ir, jum prašant, įdrąsėjus
Donė komentavo savo poezijų.
Kai jau šviesioji saulutė rengėsi pa
sakyt labų naktį, kai nenuilstami girios
giesmininkai ir laukų darbininkai apie
poilsį galvojo, Donė, pavakaraniavus su
Romoldu ir palikus jį savo kambary, nu
ėjo miegamųjim svečiui patalo pakloti.
Romoldui, likus vienam, viltimi liepsnojąs
liūdesys apgaubė jo veidą. Užsimąstė.
Grakšto liemens gražiaakė ir bendrnininio
luotelis pavergė jį, bet seno bajoro naivus
nusistatymas, kaipo slibinas taikąs prary
ti išsvajotų laimę, perdaug drumstė jo
toluikinį džiaugsmą.

(Bus daugiau)
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ponia buvo paliuku- jvė už 30 sidnbrininkų ir gale
v
SV. KALĖDŲ BELAUKIANT Į pats nei maisto pasiimti, nei dėjo griūti, tuo tarpu, kai vi- l.Vien,n
i drabužio apsirengti, nei vaik- si namai dar tebebuvo pui- si j rūstybę, kurios ji neval pats pasikorė.
dydavo laikydama mažmožiu.
Kartų vienas aukštos kil
Labdariu kuopos užimtos ščioti negali, pagaliau nei žo- kiausi.
ne vien besiruošiant prie sei džio neištaria. Metai po metų j Vienam mieste žmogus nu- Juo tolyn, juo ji darėsi vis mės žmogus prieš, nmtį tarė;
vagystei, kaž kas sušuko:
Prof. Kampininkas
mo, bet joms rūpi sukelti organizmas auga stiprėja, brę-Įmetė degančio papiroso galų j piktesnė, kol pagaliau pasiekė “Aš nebijau įnirti, *3? visų
“Vagies kepurė dega!” Vagis
šiek tiek kapitalo, iš kurio bū sta. Taip pat žmogus nuo sa- šiaudus. Kas iš to išėjo. Per aukščiausių laipsnį. Kartų tar- savo gyvenimų buvau ištiki
capt už savo kepurės.
tu galima palinksmniti varge vo gimimo dienos ne visa pa-į vienų valandų supleškėjo pusė,naitė netyčia numetė nuo lan- mas mažuose dalykuose”. Iš
esančias šeimynas, suteikiant žįsta. Supratimas ir išmintis miesto, Papiroso galas — go gėlių indelį ir sukūlė. Po tikrųjų tas, žmogus visų gyve
Chicagos tavorščių viršyla
i mažmožis, padarė milijoninius nia taip supyko, jog nutvėru nimų praleido šventai nė vie
joms žymesnę pašalpų, kad didėja tik laikui bėgant.
rašo:
si lazdų smogė tarnaitei j gal name, nors ir mažiausiame
ir varguoliams būtų links Vaikas, pradedamas mokv- nuostolius.
“Pas mus dar randasi drau
mesnės Kristaus užgimimo tis, ima elementorių ir ten, j 1870 metais Bismarkas prū- vų. Ši tuojau susmuko žado dalyke neprasikalsdavo prieš
gų, kurie be pantaplinio pašpirštu braukydamas, dažnai Sų karaliui ^Vilhelmui klai- netekusi.
sąžinę ir Dievų. Vengdamas
šventės.
jto, tai lyg ta žuvelė be van-j
kartoja
a,
a,
c,
c.
Jis
neima
J
dingai
išaiškino
telegramų,
Judos Iskarijotas, Kristaus 'niažų ydų, tuo pačiu laikėsi
dens. Nugirdo kų nors ir kai-1 Labdarių kuopos ' rūpinasi,
didelių
dalykų
neima
filoso1
prisiųstų
iš
Paryžiaus.
Tuo
mokinys,
iš pradžių pasiduo- Į^od nuo didelių.
ba, kalba, kalba. - žino ar!kad parapijose neliktų nei
f) jos, neima mamatikos, kurie 1 užsirūstinęs ^Vilhelmas paskel
(“R.”).
Jvi
Brooklyno lietuviškų ta nežino kaip ten ištikrųjų. es-,vlenos suvargusios šeimynos, yra einami • aukštesniuose bė karų prancūzams. Šimtams davo mažai godulystei. Ma
U
kuri pasiliktų nesušelpta. Be
žas dalykas tai buvo. Jis
vorščių (komunistų) laikraš
moksluose,
bet
ima
mažus
datūkstančių
buvo
atimta
gyvybrangino tik mažus pinigė — Su mokslu šiandienų
reikia nepamiršti ir piiečio atsakomuoju redaktorium “Toks pantaplinis paštas
lykėlius.
Kiekvieno
luomo
bė,
o
be
to
kiek
ašarų
išlieta
sakoma yra tūlas AVilliam kai kad# n,d i susirinkimu at- Sl»«'ios,. bei sanitarijose esan žmogus, netampa juo iš kar-Į motinų, tėvų, vaikų, žmonių, lius, ne dideles sumas. To ma galima padaryti viskų...
žo palinkimo nevaldydamas — Na, o pabandyk su moksesučių lietuRhodes, o biznio vedėjum tū velkamas. Pavyzdžiui, pereitę
to,
o
tik
pamažu.
Niekas
nekiek
gerybių
sunaikinta,
kiek
galop priėjo prie to, kad savo (slu nosį nusišluostyti, o pamasųvaitę viename susirinkime vi«> ku™ laukia H mūsli 511
las Frank Buck
gimsta
nei
gydytoju,
nei
kti!
nuostolių
pridaryta.
Vis
tai
,
v zivonnn
vvin+Hr,ini-ou. s»rvA
Mokytojų Jėzų Kristų parda- 'lysi, ap išeis kas iš to.
draugas — pletkininkas
eme raminimo ir palinksminimo
1
Jeigu Chicagos tavorščių
nigu, nei profesorių, nei a- paėjo iš mažmožio — vieno
komisariate panašios pavar niekus pasakot apie Friends
matininku, nei darbininku, o 'žodžio.
PAGERBIMO PUOTA.
dės girdėtus, tikrai sakytum, of Sov i et Russia. Skerečiojotokiu tampa, isėjęs tam tikrų Į Vienas žmogus gražiai gyDarbininkai, Dirbtuvėse
kad negrai jau Bridgeportų si, kaltino. įtarinėjo. Įtarinėji
mokyklų,
kurioje
viskas
proveno:
buvo
patenkintas
visu
Laike
labdarių
seimo,
lap

mai betgi neturi jokio pagrin
apgyveno
Dirbantieji ir Šeimininkės Suranda
į kuo, nieko netrūko. Kartų tedo — apie tai bus pranešta kričio 24 d., 12 vai. dienų Šv. sideda nuo mažų dalykų.
i Kryžiaus ligoninėje yra ruo Atlanto vandenynu plaukia į<o jam paskaityti knygoje,
Geriausi Budą Palengvinimui
Mano kampelis dažnai turi jsekamam susirinkime,
šiami pietus tiems, kurie per didžiulis laivas, kuris nebijo kurioje niekinama dora, neilabai kartų “smokų”, vpatin- i “Tokie pantapliniai pasti
Geliamy Muskulų!
nai per ligoninės vajų rinko audrų, nei smarkiausių vėtrų. gįaTna Dievo ir sielos buvimas.
gai veidmainiams, kurie, anot'ninkai, pagalios, reikia su(aukas
t. v.
buvusia- Jis yra taip padarytas, kad žmogus tam netiki, bet iš įdoI
• dalvvavo
■ *
priežodžio, yra “iš viršaus drausti.”
ine konteste.
galėtų prašalint pražūties pa-'mUmo, norėdamas
sužinoti BeOda tik kelių centų ir 8 minučių laiko išsitrynimui,
avis, viduje vilkas”, arba Pasirodo, mano “liekarstos”
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių
Kadangi pakvietimai laiš- v°j’i .luo plaukiantiems. Bet Bažnyčios
priešų
nuomonę,
g
Tafl
patikrinta Olympiškų čampionų treni“Dievas burnoje, velnias sir- ; pradeda veikti. Fam, ‘tavors- , .
,
......
, , K, .
’
.
.. v
r,
. .... . ... kais nebus siuntinėjami, dėl štai beplaukiant netikėtai pa- nepasitenkin
dvje”. Tiems mano kampelis ciai ! Jūsų sakomi “įtanneji- .
m;,™
-bv . P .
\ v. .
ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.
.,,
, i • - to sis pranešimas lai bus o- matoma laivo dugne maža sky ;perskaitęs iima ,
kitų, trecių ir
’
’
•vra
’irlzS+S
mar
yra filzvo
tikra vrykštė.
mai”’ vra
yra tiVri
tikri, bet HillSllS '
ficialiu pakvietimu. Visi kon lutė ir per jų sunkiantis van- t t “žmogau, kam skaitai
Štai, imkim kad ir paskuti-(komisarams.
Viskas ko jums reikia nuo tų tenkinti su jokiais kitais vaistais
[testininkai yra prašomi pietuo duo. Kas pasakys, kad skylu- tpkius raštus, pavirsi feedie-’ virpančiai skaudamų muskulų ir palaikymui jų muskulų ir sąnarių
nj mano “artykulų” apie kai- |
—
'se dalyvauti. Galintieji daly tė yra maža sulyginus su viu”, sakau jam. “Tt, kas geliančių sąnarių po sunkaus die anksčiais ir tvirtais.
kurių “mistrų” ir parapijinių
Dabar užėjo tokia gadynė:
Jei norite, galite mokėti šimtą
vauti, praneškite
labdariu laivu ir kad joks pavojus ne- čia? xiekai» Ar manai, kad nos darbui, tai Pain-Expellerio su dolerių už gydymą nuo reumatiz
Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra
chorų narių talkininkavimų “stailos” ir “štailos”. Kur
centrui, 2334 So. Oakley Avė gręsia tokiam dideliui laitikiu, kų čia rašo. Tai maž- neperviršijamu linimentu, naudo mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau
bedieviams. “Didžiausia pa nepažvelgsi, visur “stailos”.
nesuteiks tokio naudingo
Chicago, UI.
vui ? Bet jeigu niekas nesirū- įmočis, tokiems niekams ne- jamų nuo 1867 metų beveik visose niekas
ir
umaus
palengvinimo, kaip 35c.
garba” atsinešę mano kampe Pavyzdžiui, “Dainos” choras.
valstybėse. J j rasite tūk
pintų tos skylutes prašalini-.įtikėsiu”. Po dešimties metu pasaulio
bonka Pain-Expellerio su Inkaro
stančių
farmerių
namuose,
Alaslį, vietoj dainų painokos, bal Kai tik kuris dainininkas ne
mu, tai suprasi skaitytojau,'a§ jau nebepajustų to žmo- kos kasyklų kempėse, Afrikos eks vaisbaženkliu, kuris parsiduoda
pasitikėtinoje vais
siai kai kurie “mistrai” vi tinka jo “stailai”, tuojau ei
to laivo padėti po dviejų ar gaus. Girtuoklis, ištvirkėlis, pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir kiekvienoje
tinėje.
siems tų “artykulų” skaito. na pas bedievius, ar “baidymiestelėnų namuose — jis visur
trijų dienų plaukimo.
Nepalieka plėtmų ant.drabu
bedievis
nebesiskaitųs
su
sųatlaiko savo poziciją!
Tikrai pasirodė taip, kaip klas”. Visokios “stailos” ten
žiu,
nedegina ir nesudaro pusliui Visas mūsų gyvenimas suŽmogus pasistatė gražiusuė gu Dievu. Kiek jis
Pain-Expelleris su Inkaro vais kitj ant odos — neturi to nemalo
anam susirinkime, kur, įvykus randa prieglaudų
sideda iš mažmožių. Mūsų medinius namus. Dengdamas duoda papiktinimų kiek nelai- baženkliu įsisunkia j odos sky naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
palengvina kraujo sukepi- niai — bet Pain-Expelleris kuo
, dalbai, žodžiai, mintys ir vi- stogų, netyčia palijo skylutę, mių pridaro namiškiams, kai- lutes,
mą
ir
skubiai prašalina visus gė tikriausiai prašalins iš jūsų siste
1
1—
.1
4per kurių 1lietus
lydavo tiesiai :mynams parapijai ir caiop limus ir skaudėjimus.
sa kas aplink
mus randasi
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą.
Garsus kumštininkai, basket- Jus jausitės stebėtinai energingu,
į nėra patys savyje dideli. Vie- ant sienos. Nors žmogus pas-:tftutei. Vis tai mažmožiu aubolo lošikai, Olytnpiškij ristikų taip atnaujintu ir sustiprintu.
--------------;—,
j nok dažnai galima pastebėti, tebėjo tų trukumų, bet nekrei- j j
| čampionų treniruotojai nėra pa
Apgr.—No. 88
LIGONINĖS RĖMĖJOS, ' valdyba prašo
geraširdžių, kad žmonės mažus dalykus pė domės. Kartų prie tos šie-'
kad turėdami šiam bazarui do ^ niekina, o žiūri ir gaudo tik nos jis padėjo daug knygų. H,
Prieš porų mėnesių Chicago vanėlę, jų priduotumėte ligo- didelius.
Užėjęs smarkus lietus, knygas’ 'L
*je susikūrė Lietuvių Šv. Kry- ninei.
Kiekvienas žmogus gimsta visai sugadino ir padarė
žiaus ligoninės rėmėjų draugi
mažu vaiku, kuris iš pradžios daug nuostelių. Pati siena,
SEIMAS ČIA PAT.
ja, kuri jau keletu gražių
be kitų pagalbos neįstengia pastovėjusi keletu metų, pra- ;
parengimų ligoninės naudai'
------- ----suruošė. Šių draugijų suda-!
Lietuvių
Labdaringosios
ro darbščios moterys, kurios į Sųjungos seimas jau čia pat.
yra pasiryžusios darbuotis, Jis įvyks lapkričio 24 d., Šv.
kad lietuvių ligoninei kuodau- Panelės Gimimo par. salėje
giausia medžiaginės paramos i Marąuette parke. Seimas prasnteikus.
sidės pamaldomis 10:30 vai.
ryte, o posėdžiai — lygiai an
Dabar toji draugija ruošia
Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti.
trų valandų.
si prie gana didelio darbo.
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
Kadangi tų pačių dienų li
Gruodžio pradžioje ligoninėj,
goninėj prasideda 40 valandų
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
įvyks bazaras, kuris, mano
atlaidai, o Šv. Kazimiero vie
ma, savo ypatingumu ir įvai
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda
nuolyne bazaras, dėl to seimo
rumu daug kuo skirsis nuo
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater
atstovams vakare nereiks pa
kitų jau buvusių bazarų.
silikti, nes programo vakare
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia,
Ligoninės rėmėjų draugijos
nebus.
Brunswick, Bosch, Spartan, Zenith, Kols, šių metų labdarių seimas yter, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros'ra vienas iš svarbiausių. Pas
tačiusi puikiausių įstaigų —
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus
ti
I ligoninę, sųjunga pradeda, nau
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus
j jų savo gyveninio ir veikimo
išmokėjimai be nuošimčio.
, lapų. Nupirkta gražus ūkis,
Pirm. A. Nausėda
kuris reikia išmokėti ir neuž
1024 Center St.
ilgo pradėti statyti seneliams
Tef. Lincoln 3044
ir našlaičiams prieglaudų.
Rašt. P. Fabijonaitis
Above, MIm Reine Shelton of
Ridgwey, Colo., Champion cowNors
tai
yra
milžiniškas
2350 So. Oakley Avė.
girl bronk-rlder; center. Diek
Trultt of Okmulgee, Okla.. weatIžd. Kun. F. Kudirka
f darbas, tačiau labdariai kad
em Champion, doing a high dlve.
ir sunkiausio darbo nebijo.
2334 So. Oakley Avė.
Jiems užtenka žinoti tas fak
AGITATORIAI.
tas, kad darbas yra svarbus
Kun. K. Matulaitis
ir reikalingas mūsų tautiniam
2334 S. Oakley Avė.
Kas rudenį Chicagoj
gyvenimui Amerikoje.
A. Valančius
Telefonas BOULEVARD 4705
įvyksta Rodeo rung
1226 S. 50 Av.. Cicero, lll i Į seimų yra pakviesta šim
tai draugijų, kviečiama dvaJ. Dimša
tynės. Šiemet tos rung
Lietuvių programai ant Radio per W L S ir
siškija, įnųsū profesionalai,
Tex Auatln. Chicago Rodeo
3230 So. Emerald Avė.,
Dlrector.
tynęs
tęsis
nuo
Lapbiznieriai, veikėjai. Tikimųsi,
Tel. Victory 1566.
W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK
kad šeimas bus skaitlingas jkričio 16 iki lapkr. 24. Rungtynės įvyks
. BOICN ,
M. Šlikas
L RADIO J
vairaus luomo žmonėmis, nes'
10555 So. State St.
Corporacijos.
Chicago Stadiume. Dalyviams dovanomis
Visokiais Labdarybės rei labdaringieji darbai visiems
yra paskirta $30,000.
kalais kreiptis į valdyba arba lygiai yra privalomi.
f

ų REIŠKIA MAŽMOŽIAI

labdarybės skyrius

I

1*a

~

—A 1 —

m

T-4Z1T.

Įmyli n

y ZA

y-»lyrrzJzy TTZ\
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To Bring West To Chicago
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BUDRIKO

Radio Krautuvė

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Jos. F. Budriu.

3417-21 S. Halsted
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X Lietuvos ateitininkų at Kenosba, Wis.................25.00
stovas kun. Karalius dar tebe- Kun. Vaitukaiits, Chicago,
III.............. .................... 10.00
matomas Cieeroj.
Didžiuojasi klebonu.
X Visų Šventų moterų ir O. Sokelienė, Chicago, 111. 5.00
Šios misijos vestvilliečiajns
III............................... 5.00
paliko neišdildomų atmintį. Visi Montrealio lietuviai di vyrų draugija rengia metinę
Ateitininkams aukų surinkta džiuojasi turėdami klebonų vakarienę pagerbimui narių, Kaziui. Matyjošaitis, Chicago,
Misijoms užsibaigus.
čia augusį kun. Jonų Bobinų. kurie nesirgo arba neėmb pa 111............................................. 5.00
šimtas dolerių.
Lapkr. 3 d. Šv. Petro ir Po Lapkr. G d. tapo sutverta Kun. Jonas Bobinas yra gi šalpos per 10 metų. Visi jie Veronika Jereekienė, Cliicavilo bažnyčioj per sumų pra X. P. P. Šv. Sodalicija. Na- męs Londone, Anglijoj, 1903 gaus dovanų. Vakarienė įvyks go, 111.................................... 5.00
sidėjo misijos, kurias laikė iri^ išsyk įsirašė 36, priėmi metais. Būdamas visai jaunas sekmadieny, gruodžio 1 d.
O. Sakelienė, Chicago, 111. 5.00
gėrb. kun. Dr. P. Karalius. mas buvo gan iškilmingas: atvažiavo su tėveliais į Mon-į X Lapkričio 28 d., t. y. Pa Mar. Stankienė ............. 5.00
į
Misijos tęsėsi per keturias gerb. kun. Dr. P. Karalius treal, Kanada, lankė anglų dėkos Dienoje, įvyks šaunus Nuo Seimo pietų: Šiaulienė,1
dienas. Pamokslai buvo tik pasakė sodalietems įdomų pa- mokyklų, paskui įstojo į Mon- vakaras su šokiais pri^sma Šliogerienė ir kitos .. 34.70
rai žavėjanti ir darė didelio mokslų, paskui sekė “Magni- treal College, Seminarv o f gios muzikos, parapijos sve Kun. P. Karalius ..
25.09
įspūdžio klausytojams; tų liu fieat” kurį giedojo kunigai, Plnlosophy ir t. t. Kunigu Į tainėje. Kviečiami visi atsi
(Bus daugiau)
dija daugelio paklydėlių su chorui pritariant.
svęstas 1929 m.
lankyti, nes bus paskutinis
grįžimas prie atgailos Sakra Sodaliečių valdybų sudaro: Nors jisai, kaip sakiau, y- pasilinksminimas prieš Ad
LIETUVIŲ KONCERTAI
mentų.
pirm.
Justa Karpiutė, vice ra jaunas, bet jame matosi ventu.
PER RADIO.
Jos. P. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
Taigi nuopelnai gausūs ir pirm.
X Labdarių 3 kuopa rengia
S. Simonaitė, rast.— darbštumas ir ištvermė. Nors
visa parapija džiaugiasi šio M. Norkaitė, ižd. — Julė Gai- daug darbo reikės padėti, i- vakarų su gražia programa,
liausius lietuviškus rekordus
Šiuo tarpu niekas Amerikos
mis sėkmėmis.
dant išmokėjus parapijos sko gruodžio 22 d., Šv. Antano lietuvių taip nejudina ir ne
liutė.
Linksma buvo per tas kelias
Te augina ir stiprina Die las, tečiau tas jam ūpo neat parapijos svetainėje. Artistai džiugina, kaip “Draugo” kon
dienas gėrėtis puikiais gerb. vas šių kilnių draugijų!
ima. Jisai visuomet linksmas, žada būt iš North Sides L certai per radio.
kun. Dr. Karaliaus pamoks
Be to, kun. Bobinas turi Vyčių 5 kuopos..
“Dblorosa”.
Ir ištiesų, juk, radio tai la
lais, bet liūdna pasidarė iš
gražų, malonu balsų. Kuomet
girdus žodį “sudiev”. Dauge ATYDŽIAI PERSKAITYKI jis per mišias gieda, jo balsas KOLEGIJOS RĖMĖJŲ TRE- bai svarbi lietuviams priemo
nė prasimušti Į platų pasaulį.
lio akvse matėsi ašaras.
TE BIZNIERIŲ BARGENUS žmonių širdyse daro dievotu
BIĄJAME SEIME SE
Anais laikais, karo metu
mo Įspūdį.
KANTIEJI GERADA
lietuvius sujudindavo žinios
■'i Nepersenai anglų ir franeuRIAI AUKOJO Į
■
apie lietuvius didžiuosiuose Į
zų laikraščiuose apie kun. J.
KOLEGIJOS
angliškuose laikraščiuose. Vi- ’
į Bobinų rašyta, būk jisai yra
FONDĄ.
si lietuviai atsimena anuos
Ijauniausias Montrealio dioce,1
laikus.
Į zi jos klebonas.
1
Kun. Jeronimas Vaičiūnas,
Iki
Didžiojo
Karo
Lietuva
į
i Didžiuojamės mes juomi Cicero, 111. ... .... $50.00
ir lai Dievas jam visame ka- Jonas Petraitis, Pittsburgb, ir lietuviai plačiam pasauliui I
Pa................... .......... 5.00 nebuvo žinomi. O kai kilus ka
Naujas MAJESTIC Model 91 yR!j me padeda.
Idealiste.
N. N. Zolynienė, Chicago, Illi rui sužibo viltis iškovoti Lie
BABRAVIČIUS
VANAGAITIS
nois ............................ 5.06 tuvai laisvę, tai žinojome, kad
Kaina $116.00 be tubu
MAHANOJAl'S LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
P. Oūa Polijanskienė, Balti- kol nebusime žinomi pasauliui,
Singing by A. šaukevičiua ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
tai
su
mumis
niekas
nesiskaimore, Md..................... 15.00
10” 75c.
Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra ga
16137F Žalia Girelė
Antanas Vaitkus, Davton, O- tys. Todėl ir džiugindavo mus
Lik su Dievu Panitelia
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
Radio Stotis AJJ.
žinios
apie
lietuvius
ameriko

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
liio ................................. 6.00
imo, Majestic yra humless. Gražus pažiūrėti, malonus
16138F Kačluskas (A. Vanagaitis)
Šv. Antano parapija uoliai Mat. Adomaitis ............. 6.00 niškuose laikraščiuose.
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)
paklausyti.
ruošiasi prie metinio bankie- Juozas Šulčius, Chicago, 111. Dabar mums smagu, kad
K. MENKKLIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.
to, kuris įvyks lapkričio 24
.................................... 10.00 galime per radio paleisti į
16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
d. parapijos svetainėje.
Petronėlė Šulčius, Chicago, platų pasaulį lietuvių dainas
KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU M
“Materijolas” jau nupirk 111....................*........... 10.00 ir muzika.
MUSU PILNO KATALOGO
F. STANKŪNAS, Baritonas
tas padirbimui daugiau stalų. Uršulė Balčiūnienė, Chicago, Norėdami, kad kiti apie irius
Su Orkestros akompan.
Kitais metais parapijos vaka10" 75c.
III................. ;................ 2.00 žinotų, pirmiausia, vienok, pri
16136F Piršlybos Amerikoj
I rienėn nesutilpdavo visi žmo
Neišpildomas Prašymas
With the NEW-4-5 Tubes
Jonas Povilauskas, Chicago, valome žinoti patys apie save
MAHANOJAl'S LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
nės. Šįmet galės visi sutilpti,
III....................
5.00 savuosius.
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
nes daug bus padaryta naujų Lietuvos Vyčių 14 kuopa, Lietuviai į pasaulį prasimu
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
stalų.
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
Cicero, 111.
5.00 šė savo veikėjų, švietėjų dė
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
Šeimininkės šįmet yra šau Dr. Bložis, Chicago, III. .. 5.00 ka. Apie juos privalo žinoti
Lictuyiška Veseilia, Ketvirta Dalis
niausios.
Jos
priruoš
skanių
Singing by A, ŠAUKEVIČIUS
offers Etclusively tAis ;
Jonas Mikolenas,
Chicago, visi lietuviai. O sužinoti apie
10" 75c.
vakarienę.
16129F Dariau Lyseles, Valcas
III.................................... 5.00 juos galima iš Lietuvos Albu
Jonelio — Polka
P. J. Šileikiui ir p. Razga- Antanas Aitutis,
Chicago, mo, kurs pigiai gaunamas
MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ
lienei, sakoma, gerai sekasi
Fr, Yotko, Leader
III.................................... 5.00 “Draugo” knygyne. Šiame
1C13&F šokikų Polka
imkli j c, apijos /akarienei au Akademijos alumnietės .. 5.00 Albume randasi atvaizdai vi
Naujų Metų Polka
16112F
Magdės Polka
kas.
Nekalto Prasidėjimo mergai sų žymesniųjų lietuvių veikė
Medžiotojo Valcas
X Lapkričio 16 d. parapi čių draugija iš W. S. 5.00 jų ir jų gyvenimo aprašymai.
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
12" $1.25
jos choras rengia dailų vaka Dievo Apveizdos Apaštalystės Po jų at vaizdais parašai yra
61002F Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis
rų — šokius Šv. Antano para Maldos dr-ja ............. 7.50 lietuviškai ir angliškai. Kai
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
pijos svetainėje. Choras kvie Juozas ir Ona Gurinskai, Chi na būdavo $5.00. Dabar “Dr
10" 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
čia visus atsilankyti ir parem cago, III ................. 100.00 augas” juos parduoda po
Girtuoklio Daina
ti vakarų. Pusė pelno eis pa Kun. Kulikauskas, Rockford, $2.50. Ryšyje su “Draugo”
K. MENKELH NIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės
rapijos naudai.
"Valia Valužė"
įsigykite
111................................. 20.0(1 radio koncertais
RALPII V. JUŠKA, Baritonas
X Visi ciceriečiai ruošiasi Federacijos skyrius, Rockford. “Lietuvos Albumų”.
Su Orkestros akompan.
vykti į artisto p. R. Juškos
161
34F
Kai
Aš
Buvau Jaunas
III................................. 10.00
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
koncertų, kuris įvyks 17 d. Šv. Petro ir Povylo dr-ja, RoI1ROOKLYNO LIETUVIU ORKESTRĄ
lapkričio, Lietuvių Auditoriu16133F Žideli-Judell, Polka Singing by F. STANKŪNAS
PILONAS EGZAMINAS
lkford, III.................... 10.00
Kariška Polka
me. Artistas R. Juška yra Moterų Sųjungos kuopa, Ro
$5.00 TIKTAI $5.00
1G131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
SPECIALISTAS
Senos Mergos Polka
daug ciceriečiams pasidarba ckford, III.................... 10 00
Tal*l nenusiminkit, bet eikit
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
vęs. Praeitų vasarų sumokino Labdaringos Sų-gos kuopa, pas tiki-* specialistą, ne pee kek}
Su Orkestros akompan.
nepatyrėiį. Tikras specialistas, ar
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
alumniečius sulošti “Karolio
Rockford, UI................. 5.00 ba profesorius, neklaus jūsų kas
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
Teta” per Kat. Federacijos Eleonora Danikauskienė, Chi jums kenkia, ar kur skauda, bet
16088F Lietuvoj Mados
pasakys pato. po pilno lė«f*ami
I’as Draugų Julių
Kongresų.
» cago, III.................... 100.0C navimo. Jųa sutaupysit laikų Ir
16085F Vanagienė Polka
Daugelis
kitų daktarų
Lietuviškas Džiazas
X Lapkričio 17 d., 1 vai. po Ona Sakelienė, Racine, Wis. plntųus.
negalėjo pagelbėt jums daile, kad
1CO78F Mergutę Prigavo
jie netnrl reikalingo patyrimo, su
Eina Pati į Karčiamų
pietų įvyks Labdarių 3 kuo
...................
50.00 rėdymui Imogaue kenksmingumų.
16071F Karvutė
pos susirinkimas, šv. Antano Jonas ir Pilirnana Smilgiai
Mano Kailio — 8cope — Raggt
Doleris
X-Kay Roentgeno Aparatas Ir rl16072F Sbarkey Daina
parapjos mokyklos kambary.
bakterlologtSkas egzamina
Munšainukas
i
Aurora, III.................... 5.00 slikaa
vimas
kraujo
atidengs man jūsų
16073F Reikia Topt, Dalis I
Kviečiami visi atsilankyti, nes Barbora Naujokienė, Chicago, tikras negeroves,
tr jeigu aš pa
Keikia Tept, Dalis II
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
bus svarstoma daug svarbių
Kaina buvo $137.50 dabar
“16.00
16030F Margarita (A. Vanagaitis)
III.................................... 5.00 ir gj'vumas sugryS Jums taip kaip
Be Nosies (A. Vanagaitis ),
reikalų. Taipgi kviečiami ir Agota Malikauskienė, Wauke- buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, o*loa
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
16113F Pulki Porele Polka
da nepriklausų prisirašyti.
gan, III...................
5.00 kraujo, nervų, širdies, reumatleŠešupės Bangos, Polka
Mokestis maža, tik 10c. j mė Antanas Komšlytis, Chicago, mo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
16119F Kalvarijos Polka
pnų plaučių, arba Jeigu turit ko
Raudona Kepuraitė Mazurka
nesį. Kiekvienam katalikui pri
kių
utslsenėjuslų.
(atkerėjusių,
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
UI.......\..............
25.00 chroniškų
ligų, kuri nepasidavė
valėtų priklausyti prie Lab
g ibiam Šeimynos gydytojui,
Domicėlė (JasĮiarkienė, Chiea- net
neatldėllokit neatėlę pas mane.
darių Sų-gos.
go, UI.........................
5.00
DR. J. E. ZAREMBA
X Praeitų sekmadienį pas
SPECIALISTAI
Aktui. Reni. draugija Centras
tmėjtmas Rūmas lėlį
“Draugo” agentu p. J. Moc
.................................h. 25.00
JACKSON BOULEVARD
3417-21 S. Halsted Street kų atsilankė p. Gasparaitis Nekalto Prasidėjimo Panelės SS W. Arti
State Gatvės
Valandos: Nuo lt ryto Iki
kalbino prisidėti prie sutver šv. Par........................ h 317.91 1Ofiso
3417-21 So. Halsted St.,
Chicago, III
oo pietų. Vakarais nuo B Iki T
> Nedėllomla nuo lė ryto Iki 1
tos Filmų Bendrovės. P. Moc
Tel. Boulevard 4705
Ak. Rem. draugija 7 kuopos, I
po pietų.
kus žadėjo bendrovę remti.

LIETUVIAI AMERIKOJE , MONTREAL, GANADA

WESTVHLE, ILL.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

KAINOS SUMAŽINTOS

CICERO. UI

iasts

POWER OETECTION

IMhnberful Improvement

»Jos. F. Budrik Ine
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DR. R. C. CUPLER
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DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Boulevard 1886
Ofiso Tel. Vlctory 9687
X Lapkr. 10 d. Nek. Prus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2974
kaip antai: nuo šokių, kurie, j Pan. Šv. mergaičių sodalicya
Telefonas Boulevard 7820
NORK SIDE.
Oakley Aveųuą lr 24-tas Street
Res.
6641
8outh
Albany
Avenue
Telef. Canal 1718-0241
•pasirodė, davė pelno. Atsilan- laikė susirinkimų. Rengia pa
Tel. Prospect 1080
Valandoa: 2 IU 4 p. p. Panedėliais
Ofiso Valandos; 2 IU 13, 1 Iki 8
Valandos 2-4, 6-| Nedėlioj 10-12
kęs klebonas biškį pabarė cho-' silinksminimų lapkr. 23 d.,
Ir Ketvergais vakere
žinelės.
dienų, lr 6:80 IU 8:80 vakare
>128 S. HALSTED STREET
Lapkričio 3 d. Northsidie ristus, kad ne visi lankosi pas- J. J- salėje. Išrinko delegates
Antras ofisas lr Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Bes. tak Van Buren 6166
6604 K AhTESIAN AVĖ.
čiai, kaip ir kitų kolonijų lie kirtu laiku. į praktikas. Tai- j Labd. Sų-gos seimų ir pus- Phone. Armitago 2S22
Netoli 46tfi Street
Chicago. UI.
Ofiso VaL Nuo 9-12 rytais: nuo 7-f
tuviai, katalikai, skaitlingai gi, visi choristai ir choristės kyrė aukų
vak. Antro OL Vai.: Nuo 2-8 po
ketvirtadieny,
X Lapkr. 10 d. vak., parap.
piet: Ųtarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak.
dalyvavo Šv. Vardo katedroje'(nepamirškit
Šventadieniais pagal sutarimą.
salėje
įvyko
ant
greįtųjų
su

7:30,
ateiti
painokoms.
GYDYTOJAS
IR
CHTRUHftAS
1146 UIbWAUKEE AVENUE
dėl įgijimo Šv. Tėvo atlaidų
rengta, tik kų atsigaivinusios Valandos: 12 Iki 2 lr 6 Iki g P. M. Unite MS 1579 hUlwaukee Ava GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Buvo paimta du “ special ”
Seredos vakare uždaryta
Tel, Brunswlck 0626
Tel. Canal 6764
RepubUc 8666
Vyčių
5
kuopos
dramos
ra-*Labd.
Sų-gos
1-mos
kp.
“
han

Nedėlioj pagal sutarti
karai, ir vos vos visi sutilpo.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Valandos; nuo 2 Iki 7:26 vai. vak.
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki I vąL
Northsidiečiai labai gerai pa telis smarkiai praktikuojasi1 co party”, kurios pelnas pasKertė So. Western Avenue
PO Pietų,
Tel. Prospect 1028
gražų
veikalų
“
Moterims
Nekirtas
sušelpimui
vargšės
seTel.
Wentworth
3000
darė. kad ankščiau nuvažiavo,
Rezidencija 2869 So. Leavitt SL
Kasmauskienės.
Rez. Tel. Stewart 8191
GYDYTOJAS.
Tel. Canal 8990
tai da gavo atsisėsti, o kurios išsimeluosi”. Jau visi vaidy- nukės, A.
Ofiso
Tel.
Canal
1116
CHIRURGAS
Pelno
liko
$48.22.
“
Bunco
”
Valandos:
2-4
po
pietų
lr
7-9
▼.
▼.
kolonijos nepasiskubino, tai los savo roles gerai moka ir
Namų Tel. Lafayette 6686
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimų
dabar gali pasirodyt scenoje. pasisekė, nes žmonės graliai \
turėjo stovėti.
Gydo staigias lr chroniškas ilgas
»
Bet tas veikalas bus statomas rėųiė. Net ir mūsų gerieji biz
vyrų, moterų lr vaikų
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso Tel. Vlctory <892
nieriai
atėjo,
k.
v.
ponai
Man1
d.
gruodžio,
parapijos
nau

Rezidencijos Tel. Drezel 9191
Vyčių 5 kuopa visu smarku
DARO OPERACIJAS
6558 SO. HALSTED STREET
OFISAS
dzejauskai,
ponai
Paukštai,
dai.
mu ruošiasi prie savo metinių
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 1900 S. HALSTED STREET
Ligonius priima kasdienų nuo
ponios Viskontienės, Kinčiniepietų Iki 8 vaL vakaro.
šokių, kurie jau, galima sa
NAMAI:
Nedėliomis lr seredomis tik
nė,
Tunkienė,
ŠniureVičienė,
Dabar
žmonės
taip
susiinkyt, čia pat. Komisija darbuo
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4193 ARCHER AVĖ.’
Specialistas Moteriškų. Vyrlikų
jasi, kad visų jaunimų paten teresavę “Draugo” koncer Sereikienė. Kilnus darbas yra Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6818
Valkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas ir Laboratorija
t
kinus. Paimta geriausia muzi- j ^a^s> kad jei kas kur ir dirba, — sušelpti vargšus.
Valandos; prieS pietus pagal sutartiIr X-RAY
Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. ▼.
X Šį šeštadienį, Zatorskio,!
ka, taipgi teko girdėti, kad 1
nieta visus darbus ir sku
arti 3 Ist Street
2130 WEST 22nd STREET
(Pilipavičiaus)
salėje,
Šv.
K.
|4H SO, HALSTED STREET
binasi
pasiklausyt.
Kad
ir
pe

=
CHICAGO
Valandos:
10-11
ryto,
2-4
po
pleL
kas gražiausia pašoks, ta pora
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
7-9
vak.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
Tel.
Hemlock
8161
pietų lr 8 iki 8 vaL vakare
bus apvainikuota Chicagos reitų trečiadienį. Buvo visų Ak. Rėmėjos n,ori ir pačios pa
10-12.
Rea.
8201 K WALLAQE STREET
sišokti
ir
svečius
pašokinti
ir
i
Tel. Lafayette 6792
Apskričio Vyčių čempiono draugijų atstovų susirinki
pelno
padaryti.
mas.
Apie
8
Vai.
visi
pradėjo
vainiku.
,
OFISAI:
X Lapkr. 18 d. Šv. Kry ceris p S. Valančius, taipgi
nerimauti: 5 minutėm prieš 9
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2485 Weat 68 Street
bus
teikiabus
gražus
ir
įvairus
Budrižiaus
bažnyčioje
visi
išbėgiojo
palikę
susirin

Parapijos choras pereitų
TeL Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2461 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
▼al.: 8—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
ketvirtadienį turėjo trumpų kimų. Vieni nubėgo pas Kai- mas Sutvirtinimo Sąkramen- ko radio /programas, kurio
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
klausysis daug daugiau žmo
praktikų. Po to buvo posėdis tulį, kiti pas Nausėdų, o kam:tas.
Nedėlioję pagal sutarti
X Sutvirtinimo Sakramen nių, nes per šių savaitę daug
Gydytojas ir Chirurgas
Padaryta
keli pranešimai, buvo arčiau namai, tai tie bė
go namo.
Bijūnėlis.
to pamokos bus šių savaitę naujų Budriko radio bus par
REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
ketvirtadieny ir penktadieny duota. Ir geros kloties.
Tel. Cicero 2888
Susitarus
ADVOKATAI4910 So. Michigan Avenue
Šv. Rožančiaus draugija ir vakarais.
Žinius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Tel. Kenwood 5107
gi rengiasi prie metinio vaka
X Apal. Paugienė, 4556 S.
y. w.1
X — Spinduliai
DENTISTAI
ro. Girdėjau, bus su dovano Marshfield avė., da vis tebe
Ofisas
2201
West 22nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt SL TeL Canal <181
mis. Kas atsilankys, gaus po serga dėl piršto užsinuodfijinuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAS
Rezidencija: 8840 So. Haplewood
dovanų, o kas iš narių nebus, mo.
Avenue
Tel. Republlo 7868
šventadienio
ir
ketvirtadienio
Kelionė po Europą ir Įspū
11 So. La Saite St., Itooiri 2001
Valandos 1 — 1*7 — 8 v. v.
užsimokės
bausmę.
Diena
ma
DENTISTAS
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
Nedėlioj: 10 — 18 ryto
džiai.
Vakarais
BUDRIKO RADIO VALAN
tysime vėliau.
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Blvd. 9459
Knyga išleista gerb. kun. OPTEMITBISTAI
DA.
Tel. Vlctory 0562
TsL Canal 6867 Rea Prospect 6668
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr
Val.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
Pr.
Vaitukaičio.
Tų
knygų
VISAIS ŽVILGSNIAIS
Pėtnyčios
Ofisas: 44 58 S. CALIFORNIA.. AVĖ.
zz
PASISEKĖ.
Lietuvių muzikos ir radio daugelis įsigijo ir labai paten- Tel. Lafayette - 3315
Tel. Lafalette 4484
Vai.: 12-3 vai. kasdien
krautuvė Chicagoje, vedama ! kinti šia knyga. Tų knygą puo- i
Gydytojas ir Chirurgas,
JOHN B. BORDEN Bridgeport. — Keistučio p-no Jos. F. Budriko, pereitų šia apie šimtą (100 paveikslų
Examlnuoju akis ir prirenku akinius Office Boulevard 7042
1821 SOUTH HALSTED BT.
“spulkos” koncertas lapkri sekmadenį vėl patiekė radio gražiausių bažnyčių, stebu
(John Basdzlunas Borden)
2045 WEST 35th ST.
Rezidencija <600 S. Arteslan Avą.
čio 6 d. labai pasisekė Chi klausytojams gražų muzikalį klingų vietų, pirmų amžiaus Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
ADVOKATAS
Valandos. 11 ryto Iki 9 po pietų
6 Iki 8:89 vakare
nuo krikščionių kankinių, antka
105 W. Adams St. Rm. 2117 cagos Lietuvių Auditorijoje, programų, kuris tęsėsi
LIETUVIS DENTISTAS
kur prisirinko publikos virš 4:30 iki 5 vai. po pietų. Stotis pių ir katakumbų. Taigi ta
Telephone Randolph 6727
4645 So. Ashland Avenue
buvo puiki. AVFllC yra aiškiai girdima. knyga turėtų rastis kiekvie
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 300. Programa
Ant Zaleskio Aptiekos
Apie jų jau buvo “Drauge” Sakytas programas buvo, kaip noj lietuvių, šeimynoje. Ne tik
Teleptakne Roosevelt 2090
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Tel. Canal 6222
rašyta.
visados Budriko būna, labai Chicagos, bet ir toliau. Taigi
Namie: 8 IU I ryte Tel. Repub. 2000
Keistučio “spulkos” nauja įvairus, ypatingai pirma syk paskutinė proga, nelaukit il
4729 S. Ashland Avė.
serija prasidėjo 7 d. lapkri-'per radio teko girdėti tikras giau, gal pritruks. Da per Si
SPECIJALISTAS
DENTISTAS
čio. Sėkmės labai geros. Nau- Į lietuviškas vestuves, nes Bud- tus du mėnesiu yra užtikrinta,
Džiovu Moterų lr Vyrų Ligų
2201 WEST 22nd STREET
Vai.: ryto nuo io—13 nuo 8—6 po
jų narių gavo 67; suaugusių riko sekmadieniais radio pro- o toliau nežinia. Knygos kai(Kampas Leavitt SL)
platų: 7—8:86 vakare
LIETUVIS ADVOKATAS
LIETUVIS AKIŲ
40 ir vaikų 27. Ar-gi ne ge-į gramai yra duodami iž geriau-Į na $1.50. Knygų randasi
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
Nedėliomis 18 IU 12
nuo 1 Iki 9 vakare
SPECIALISTAS
ra pradžia?
Lių lietuviškų rekordų. Tai /‘Draugo” knygyne:
2221 West 22nd Street
TELEFONAS MIDWAY 2888
Lietuviai visi kviečiami pri' naujas būdas radio brodkesti- 2334 So. Oakley Avė. Chicago Palengvins akių Įtempimą kuria
Arti Leavitt Street
esti priežastim
galvos skaudėjimo, Tel. Brunswick 0624
Tel. Boulevard 1401
Gdtfų Knygyne,
sirašyti prie “spulkos*’ ir nimo ir reikia pripažinti teiTelefonu Canal 2552
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karšti. Atitai
pradėti taupyti savo uždirb kia klausytojams realų daina
901 West 33 St.
sau kreivas akis, nulmu cataractua.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą
tus centus, kad tie jūsų pini vimų ir muzikų. Apart lietu Arba pas pati autorių.
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
kare. Seredamis ir PėtnyčioGydytojas, Chirurgas tr Akušeris
gai neštų gerų nuošimtį — ne viškos veselijos buvo labai
Rev. P. Vaitukaitis,
1579 Milvvaukee Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
mis nuo 9 iki 6.
9-12,
1-5,
6-8:30
egzaminavimas daro Valandos;
3343 SO. HALSTED STREET
3-čių, bet 7-tą ir 8-tų,
malonu klausytis dainuojant 2745 W. 44 St. Chicago, IU. atsitikimuose,
Sekmadieniais ir trečiadieniais
mas au elektra, parodančia mažiau
>
i. ....
.
Valandos: Nuo 2 — 4 .p. p.
pagal gustarimą
Keistučio “spulka” jau 18 Babravičiaus ir kitų. Kitų sek Pinigus siųskite čekiais ar sias klaldaa
7—9 vakare
Specialė atyda atkreipiama moky
melų, kaip moka 8-tų nuošim madienį, kaip pranešė anounmoney orderiais
klos vaikučiams.
Tel. Lalayette 5820
tį. Jeigu kiti gauna, kodėl
Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
(Juozas J. Grišius)
tamsta negali gauti? Gal ne
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
12 po pietų.
NAUJOS
DAINOS
vienas klaus, kaip gali tokį
ADVOKATAS
DENTISTAS X-RAY
4712 S. ASHLAND AVĖ.
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) nuoš. mokėti. Klauskite tų, LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO
4193 Archer Avenue
Gerai lietuviams žinomas per 26
katrie jau gavo iš “spulkos”
STASYS NAVICKAS
Telef. Boulevard 2806
Tel. Boulevard 7589
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
RESIDENCIJA:
rurgas lr akušąrif.
tokius uždarbius. Jie žino, nes
6516 So. Bockwell Street
1.
Tai
aukštas,
aukštąs-Oį,
geso
užgeso
(Mišram
Chorui)
30c
Boulevard 7689
Telef. Republlo 9726
Gydo staigias
lr ohronllkas 16ne vienų tūkstantinę išmokėjo
Rez. Hemlock 7691
gaavyrų. moterų lr valkų pagal nau
2. Kur giria žaliųoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
ir vėl moka ir jie nebijo, jų
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prietaisua
neatitrauksi nuo “spulkos”, 3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c Pritaikyme akinių dėl visokių aktų
Ofisas ir Laboratorija
nes gerų pelnų gauną.
DENTISTAS
1.
Močiutė niano-Pas motinėlė (Chorui) ....................... 30c
Netoli Morgan Street
Prirašykite taip-gi ir savo
ADVOKATAS.
4712 So. Ashland Avenue
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............ 30c
vaikučius, duokit progos jiems
OPTOMETRISTA8
1025 WEST 18 STREET
Vai.: Nuo 9 ryto 11d S vakaro
52 East 107th Street
3.
Oi,
žalia,
žalia-Augau
pas
močiutę,
(Chorui)
.............
30c
Kampas Michigan Avė.
taupyti, duokit jiems pradžių
į VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų lt
Tel. Pullman 6950 lr 6377
4.
Ant
ežero
krantelio-Atvažiuoja
piršlys
(Chorui)
..
30c
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakara
Phone
Cicero
721
— išmokti savo gyvenimų ge
Į Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Bhors
5.
Oi,
tu
dzieme-dziemedėli-Oi,
lakšto
vanagėlis
(Chorui)
30c
Miesto Ofise Pagal Sutarti:
2238, arba Randolph 6800.
rinti. Ateikite ir pasiklauski
127 N. Dearborn Street
6.
Oi,
broliai,
broliai-Margytė
Mano
(Chorui)
.........
30c
te “spulkos” raštininko, o
Rooms 928 ir 935
LIETUVE DENTIST L
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
Tel. Franklin 4177
jis jums išaiškins visus daly
X-Ray
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c
2187
8.
CICERO,
AV. CICERO. ILL.
kus, kaip reikia taupyti.
Valandos: 9-12 A. M. 9-6. 7-9 P. M.
9.
Vai
augom,
augom-Jaų
saulutė
leidos,
(Chorui)
....
30c
Gydytojas ir Chirurgas
Telephone Central 6928
Nepamirškite, kad nauja
Trečtadlsna pagal sutarkna
serija "tik‘kV alsi,Eina
W“ «■» Vilniau-l^iakit į Tėvynę. (Ch.) 30c

DR. S. A, BRENZA

OR. W. F. KALISZ

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KONARSKIS

BR. A. RAČIUS

DR. H. BARTON

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A. A. OLIS

,

DR. S. BIEŽIS

PRANEŠIMAS VISIEMS

DR. A. J. DIKSELIS

BR. P. Z. ZALATOTC

DR. K. NURKAITIS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0, D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

JOHN KUGHINSKAS

DR. A. J. GUSSEN

DR. Y. A. ŠIMKUS

DR. J. A. PAUKŠTYS

OMEIŽMAN
It lutuos

JOSEPH J. GRISH

25 METŲ PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
JOHN SMETANA, 0. D.

J. P. WAITCHUS

DR. HELEN M. WISNOW

DR. MAURIGE KAHN

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle 8trect
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:90 Iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Ava
TeL Roosevelt 8710
VaL nuo i Iki 9 vai. vak.

stos galit ateiti bile dienų ar-'
ba vakare nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskiriant nedėldienius.
Ofiso adresas yra: 840 W. 33
Street, ciiieng,

m

*

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue,

Chicago, Illinois

4631 SO. ASHLANP AVĖ.

Ekspertai tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS

Platt Bldg., kamp. 19 8L 1 aukštas
Pastsbėklt meno llkabaa
Valandos nuo 9:10 ryto Iki 9:89 va
DENTISTAS
karo. Parodomis nuo |:S6 Iki 18 T.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare
ryta Nedėliomis nėra skirtų
J
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dieną.
,
valandų. Room 8.

Phone Canal 6181

430t

AKI U» Ii AVI NI I

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plwa 1999

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki lt dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 19 dieną,
Nuo 3 Iki t po pietų,
jJ

VJ

t;

B

iv-rs

n «

U

Ketvirtadienis, Lapkr. 14 1929

$

/apgailestavimą reiškia tiktai Imokinė Čepaitė staiga susirgo rinkimą, nes yra svarbių reiPAIEŠKAU brolio Petro
Gerb.:
neparasęs buvusių atminčiai. Reikia gy tonsulais.
kalų svarstymui.
Skurdelio. Kilęs iš Tauragės
Negaliu
kaslink “Draugo” koncerto venančius menininkus remti,
X Aušros Vartų parapijos Susirinkimas įvyks 14 lap apskr., Žvingių par., Pažažmngerbti. Parama juos padrą klebonas, užsibaigus šv. Mi kričio, 7:30 vai. vakare.
per radio.
tės k. Prieš apie 23 m. gy
Labai laukiam trečiadienių sins kopti iki pačių meno šioms vėl pradėjo su namų ko
Petras Samoška.
veno Chicagoj. Pats ar ji ži
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais vakarų. Jau du vakaru girdė- aukštumų.
nantieji atsišaukit.
lekta lankytis pas parapijoduoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)
Šį
kartą
paremkite
artistą
’jom. Pereito vakaro koncerto
NUBAUSTAS KALĖJIMU
JONAS SKURDELIS
nus.
R.
Jušką.
Jam
už
viską
bus
4054 So. Artesian Avė.
X Paukščių busimo 23, 24,
Peoples Furniture Co. už su 'klausėmės net 16 susirinkę.
Gerbiamieji:
URBANA,
III.,
lapkr.
14.
—
brangiausia
pamatyti,
kiek
Cbicago, IU.
26, 27 ir 28 lapkričio bazaro
Nors' ir man pasitaiko sere- rengimą tokios gražios lietu Turim Majestic radio ir visa
Uždarytos
Urbana
bankos
yra
Chicagoj
lietuvių,
kurio
gražiai girdim. Labai džiaugia
komisija smarkiai darbuojasi
dom vakarais mokytis muzi viškos programos.
įvertina
savo
tautiečio
gabu’
ir
g vigų drau&ijų laukia pa prezidentas J. H. Thornburn,
Del geriausios rųšies
ke., bet vi? i stangiuos išgir Lauksiu ateinančio trečia mės gražiais programais, o
Ir patarnavimo, šaukit
labiausia
vargonininkų choru. inus ir pasišventimą meno sri-Įramos Aušros Vartų Vyrų ir kurs teisme išpažino išeikvo
GREEN VALLEY
sti “Draugo” programą per dienio vakaro.
PRODUCTS
ty—kelti liet. vardą Ameri Moterų draugijos užsakytą jęs 100,000 dolerių, nubaus
Net
nuo
kelių
svetimtaučių
Jieva Lukošiūtė.
KYW stotį.
Olsells šviežių kiauši
tas
kalėjimu
nuo
1
ligi
10
me

girdėjau didelį pasigerėjimų koj ir plačiame pasauly.
ais sviesto Ir sūrių.
būdą pereitame pirmadienyje
Pereitą trečiadienį labai
tų.
Alkus.
Wm.
J. Kareiva
jų
dainomis.
nutarė pastatyti. Parapijos ko
man buvo smagu ir linksma, Gerbiamieji:
Savininkas
mitetų būda užims visą steikaip išgirdau lietuvių dainas Pereito trečiadienio “Drau Taigi, daugiau tokių progra
4644 So. Paulina St
MISlJONIERIAUS PA
ma.
Drauge
duodam
kreditų
čių.
ir šokius. Tik griaudino širdį, go” programa per radio man
Tel. Boulevard 1889
DĖKA.
X Delei paukščių bazaro,
kad ta programa buvo trum ir mano draugėms labai pati anaunceriui p. Bulevičiui, ku
ruošiamas Lietuvos Vyčių 24
ko. Ypatingai dainelės. Taip lis labai gražiai ir aiškiai vis
pa, nors ir labai maloni.
3518 So. Halsted Str.
Labai džiaugiuosi, kad ma kp. vakaras (vaidinimas “Ne
ką
perstato.
Ar negalėtų MDraugas” ir gi malonu buvo išgirsti var
no West Sides mokykloje ap tikėtai”) liko atidėtas po Ka Gražiausias Teatras Chicagoj
Martinaičių šeimyna ir
Peoples Furniture Co. ilgiau gonininkus dainuojant, nes ir
silankymas nepasiliko be vai- lėdų. Vakaras rengiamas pa
A. Martinaitis.
KETV. LAPKR. 14
tęsti savo programų? Taipgi musą vargonininkas, p. An
Spring
Valley,
111.
siaus.
Lietuviška
dvasia,
marapijos
naudai.
Bus rodoma
ar ponia Janušauskienė da tanas Glemža dalyvavo. •
- Įtyt, dar mftsų jaunuoliuose
“THE DANCE OF LIFE”
Lauksime su didesniu
iikaitą nepa rinuotų?
t
stipri. Jiems net juokinga atNEPAMIRŠKIME.
Dalyvauja Hal Skelly ir NanŠirdingas ačiū visiems dai gėsiu ateinančio programo.
-----------rodo, jei kas juos pažadina
cv Car roll
Bronislava Maurušaitė, Ona
nininkams ir dainininkėms,
Kad šv. Kazimiero Vienuo-(lietuviškai kalbėti ir rašyti,
Pėt. ir Sub. Lapkr. 15 ir 16
o daugiausia “Draugui” ir Bušiniutė, Domicėlė Rantaus- lyno Auditoriume įvyks ba- Kam tas pažadinimas. Juk tai
Tcwn of Lake. — šv. Pran
“THE VIKING”
kaitė, Stanislavą Jurgutytė iš
zaras. Šį pramoga prasidės kiekvienam jaunuoliui taip ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 3
Dalyvauja Pauline Starke ir
Indiana Harbor.
lapkr. 24 d. ir baigsis lapkr.t aišku, kaip ant delno. Kad skyriaus rengiama “bunco
ORABORIAU
kiti pagarsėję artistai.
28 d. Visi kviečiami ir visi. taip yra aiškiausiai liudija party” 17 dieną lapkričio,
Electric Heateris tiktai .... $1.43
I
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
Šv.
Kryžiaus
parapijos
svetai

Simpatiškas — privalome paremti šv. Kaži- rašiusių
korespondenciją
Vitaphone Vodevilio aktai
98c. Ir aukščiau
dėl alaus tik
Mandagus
— miero Vienuolyną.
l“Draugo” 12 d. iš West Si- nėj yra parkelta, iš priežasties Kalbantieji paveikslai, dai QuOrtincs bonkos
59c. doz.
Geresnis ir Piges
Bazaras rengiamas pirmą de viešins pasižadėjimas lietu- artisto Rapolo Juškos kon nos, muzika, pasaulio žinios. Pečiaus paipos 6x24 tik .... 15c.
Lietuvis Graborius
Taipgi užlaikom boileriam cinonis už kitų patar sykį per penkis metus. Jisai vių kalbos neniekinti, bet sten certo, Į gruodžio mėn. 22 d., Durys atsidaro -1:30 vai. po p. tas paipas vsokių šaižų.
Patarnauja
laido
bus “kitokis”, negu kiti ba-'gtis viešai ją vartoti. Dieve tuoj pačioj svetainėj. Kurie
tuvėse kuoplgiausia.
navimas.
PRISTATOM VISUR
Reikale meldžiu r.tžarai. Netik įdomus, gyvas ii duok, kad. jų pavyzdžiu pa- turite pirkę tikietus, prašome
slšauktl,
o
maao
darbu busite užga
ivairus, bet ir linksmas. Gerb. sektų visų Amerikos lietuviš- palaikyti ligi 22 d. gruodžio.
nėdinti.
4414 So. Rockwell Street
T«l. Roosevelt SEI5
muzikas p. A. Pocius buvo pa-kų mokyklų ir visi mokslei- Visi kviečiami minėtą dieną
abba 2518
Chicago, UI.
PAGRABŲ VEDĖJAI
kviestas dalyvauti su jaunute jviai. Mylėkime, jaunime, savo atsilankyti ir paremti, nes šv.
ĮSI4 W. 23rd Place
Andrellunas
Telefonas Lafayette 4689
Didysis Ofisas:
Cbicago. IU.
Pranciškaus Vienuolynas pa Savininkas R. Užlaikau
visokių
4605-07 So. Hermitage Avo. šv. Jurgio par. mokinių orkes-Į tėvynę, jos brangią kalbą, ją
lukslnių ir sidatra. Jisai maloniai sutiko at- ' atsiminkime ir Ruoškimės at ramos reikalingas.
Tel. Yards 1741 Ir 1742
orlnių daiktų, vė
Rengimo komisija.
vykti su jaunaisiais muzikan-j eitvje jai darbuotis,
liausios mados ra ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
SKYRIUS
dio. planų rolių,
4447 So. Fairfield Avenue
tais. Tad prašom įsidėmėt — Kun. Ant. Petrauskas, M. I. C.
rekordų
ir t. t.
SKYRIUS
Taisau laikrodžius
Vyskupo
Valančausko
drau

lapkr.
24
—
28
d.
2334 S. Oakley Avė., Chicago
1410 So. 49 Ct, Cicero
.riGIACSIAS LIET. GRABORIUS.
_____
ir muzikos Instru
Tel. Cicero f794
CHICAGOJE
gijos nariai prašomi kuoskaitmentus.
Aš.
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
laidotuvėse
pa
SKYRIUS
2650 West 63rd St. Chicago. * Hardtvare Oo.. dabar perėmė visą
lingiausia
atsilankyti
į
susiWEST
SIDE
JĘTAUJIENOS.
tarnauju
geriausia
3201 Auburn Avenue
blsnj Į savo rankas Ir duos visose šio
Telefonas HEMLOCK 8889
tr pigiau negu kiti
Tel. Boulevard 8201
blsnlo šakose pirmos klesos patar
ARTISTO
RAPOLO
JUŠKOS
I
todėl, kad priklau
navimą.'
sau prie arabų lšKONCERTAS.
X Šios sąvaitės pradžioje
dlrbystės.
HARDWARE PAINTS
BRIDGEPORT KNITTING
automobilis užgavo einantį
OP.’SAg
I.
J.
Z
O
L
P
& WALL PAPER
<6 8 West 18 St.
SHOP
Šiame sekmadieny, lapkr, darban Joną Nakvosą, kuris MODERNIŠKAS TEATRAS
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Tel.
Canal
8174
Noriam vilnonius sveterius — sto
VEDĖJAS
reiIUUS:
3238
Palnters A Decorators
17 d., Chicagos Liet. Audito buvo partrenktas žemėn ir darus ir plonus, taipgi ir vilnones pan3140 So. Halsted St.
So. Halsted Street
J. S. Ramanclonls, savininkas
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
Tel. Victory 4088
1650 West 40th Street
rijoj įvyks operos artisto —jbar guli nebevaldydamas ko
8147 So. Halsted Street
sulig užsakymų naujus sveterius ir
UTARN,
SEREDOJ
ir
KETV.
taisome
senus.
Vilnonlos
gijos
dėl
ToL Vlctory 7281
Kampas 48th Ir Paulina Sta.
dainininko, Rapolo Juškos'jos savo šeimoje. Užgavėjas,
nėrinių Ir vilnonės materijos dol
Tel. Blvd. 5203
Lapkr.
12-13-14
koncertas.
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilankilus sumišimui, nepastebėtas
Phone Boulevard 4139
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
kykit ir jsitikrinkit musų prekių ge
“
ALIBI
”
prie manęs,
patarnausiu slmpatlSChicagos
lietuviai
jau pabėgo.
rume. Atdara kasdien Ir vakarais.
kal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Sekmadieniais nuo 9 lkt 4 po pie
Dalyvauja
visi
pagarsėję
daug
parėmė
tokių
artistų-daiX
Šidlauskų
šeimyna
už
a.
Statymo Kontraktorius
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
tų.
namus prieinama
dykai.
nininkų, kurie atvažiavo ir a. Vladą Apnlskį septintoje artistai Vaizduoja plėšikų gy Siunčiam užsakymus J kitus mies Statau {vairiausius
kalno.
tus.
GRABORIUS
pravažiavo pro Amerikos lie-J dienoje po jo laidotuvių Auš- venimą.
7217 S. California Avenne

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

Ramova

PRANEŠIMAI.

S. D. IAGOAWICZ

MAROUETIE JEWELRY
& RADIO

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. F. RAOZIUS

JOHN DERINGIS

J. S. RAMANGIONIS

MILDA

M. ZIZAS

A. MASALSKIS

F. SELEMONA VIČIUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netari-

Telefonas Yards 1138

m« Išlaidų užlaikymui

STANLEY P. MAŽEIKA

įkyrių.

Nauja, graži k»-

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

plyčia dykai.
Turiu

3307 Auburn Avenue

automobilius

reikalams.

visokiems

Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

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

A.

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse ir
prlemlesčuoee.
Grabai
pigiai
net už |25.
OFISAS
8238 South
Halstel St
Vlctory 408881

4424

Ro.

PETRAS POŠKA

RockvreU

Rt.

Vlrglnla 1299

E Z E R S KI
LIETUVIS GVtARORIL*
Ofisas:

4188 S. MARSHFIELD AVENUE
Tel. Boulevard 927 7

BUTKUS
UKDERTAKING
p.

tuvius. Rapolas Juška, ne sve ros Vartų bažnyčioje už miruNAUJAUSIO IŠRADIMO
timas, neatkeliavęs. Jis Ame-’šio sielą aukojo dvasinį vaiVITAPHONE
fikoj gimęs; jis yra Amerikos niką — calunavas šv. Mišias,
Kalbantieji Paveikslai
lietuvis; jis savo gabumais ke
X Ryt Aušros Vartų baž
Graži Muzika
lia Amerikos lietuvių vardą. nyčioje Petronėlės’ DaunorieDažnai žmonės įvertina ta-'nės intencija bus laikomos šv.
BRIGHTON PARK.
lentingus, atsižymėjusius sa Mišios 7:45 vai. urž a. a. Agnie
Ant pardavimo 2 aukštų
vo tautiečius tik tada, kada šką Dapkienę.
namas su bizniu. Užpakaly
jų nebėra; pagarbos ir apiX Aušros Vartų mokyklos
biznio 3 kambariai ant 2 auk
branginimo vainikus deda ir
što 6. 2 karų garadžius, prie
REIKIA KELIŲ VYRŲ KU šalies lotas. Galima pirkti ir
RIE NERIJO DARBO.
vieną biznį. Namas su visais
Šitas biznis yra pilnai tei įtaisymais.
Didelis Bargenas.
singas, ir į trumpą laiką ne-

CO.

B. Hadley LIc.
Koplyčia Dykai

no West 18th Street
Canal

3161

Į!

Mlrč lapkričio 11 d., 1929 m.,
7:40 vai. vak. apie 40 metų
amžiaus. Kilo Iš Raseinių ap
skr. Ir parapijos, Unlkčs kai
mo.
Paliko dideliame nulludime
moterį Oną, dukterį Bronlslttvą 12 metų, sūnų Edvardą 10
metų, broli Pranciškų Ir bro
lienę Mortą, o Lietuvoj seserj
Petronėlę 1?* švogerj Juozapą
Ovazdausk) ir gimines.
Kūnas pašarvotas 3409 So.
Union avė.
lAldotuvCs jvyks
Petnyčioj, lapkr. 16 d., iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas J
šv. Jurgio parapijos bažnyčią,
kurioj |vyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas |,šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
laidotuvėms patarnauja gra
borius
Masalskis.
Telefonas
Boulevard 4139.

Aa

PRANCIŠKUS
KUNČIUS
Mlr6 Lapkričio 11 O., 1929 m.,
11:45 vai. vak., 14 metų sm
ilaus. Gimęs kovo 3, 1915 m.,
Cbicago, Iii.
Paliko dideliame nulludime
motiną Domicėlę Ir t6vą Pran
ciškų ir 3 seseris: Bronlslavą
19 metų, Valeriją 17 metų Ir
Domicėlę 12 metų. broli Danie
lių 6 metų, 2 dėdės Joną Ir
Petrą Kunčlus, dėdienę Bronls
lavą Ir dar d6dę ir dėdienę
Bučius Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 3240 So.
Pameti avė. Laidotuves Jvyks
petnyčioj, Lapkr. 16 d., Iš na
mų 7:30 vai. bus atlydėtas |
flv. Jurgio parapijos bažnyčią,
kurioj (vyks gedulingos pamal
dos ui velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas 1 Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoilrdilal kviečiame
visus
gimines, draugus-ges Jr palystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: T6val, Seserys. Bro
lis. nedes. Dėdienes Ir gimine*
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis.
Telefonas
Boulevard 4139.

1 apkainuojamas turtas ateina.
Atsišaukit:
j. a. k.
5221 So. Halsted St.
Chicago, UI.

PARSIDUODA labai geroj
vietoj 3 flatų namas, akmeni
nis frontas, po7kambarius. 1mame flate fumace apšildy
mas, antrame ir trečiame pe
čiai. Kreiptis subatoj ir ne
dėlioj
3106 W. Polk Street
PARSIDUODA

grosernė,

.labai pigiai, geroj vietoj.

10806 So. Michigan Avė.
Chicago, UI.

4149 So. Campbell Avė.

Telef.

504 W. SSrd St. Prie Normai Avė.

Telef. Hemlock 55SS

Tel. Vlctory 3486

Phone Virginia 2054

PRANEŠIMAS.
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

Tel. Lafayette 2082

JOSEPH VILIMAS
Namą Statymo

Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boulevard 6114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBIKG A HEATIKG
Kaipo lletuvla, Uetuvlama patar
nauju kuogeriausla
4684 80 PAULINA

M0RT6EČIAI-PASK0L0S

Tel. Victory 5371

UNIVERSAL RESTAURANT

Lafayette 6134
A. A. Norkus, Savininkas

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Gardus ir sveiki valgiai,
Pamatyk šį prieš pirksiant
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
bile kur.. 3 šmotai vėliausios greitas ir mandagus patarna Perkamo
real estate kontraktus.
mados parloriaus setas, gra vimas.
Internationl Investment
žiai išrodo, puikiai išdirbtas,
Corporation
750 West 31 Street
Kapitalas
$300,000 08
tikras senoviškas rayon, ver
Arti South Halsted Street
8804 80. KEDZIE AVENUE
tas $350, atiduosim už $115.
Tai. Lafayette 4788-6714Chicago, UI.
1930 metų modelio naujas
screen grid elektrinis radio
kaina $250, atiduosim už $75.
9x12 Wilton kauras vertas
$65. atiduosim už $25. Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo
kambario setai, lempos, kėdė,
NESPEKULIUOK!
indą,i kurtiniai ir tt. Viskas
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
kartu arba dalimis. Privatinė
ant Chicagos reni estate.
rezidencija. 8228 Maryland
JOHN OUSKA & CO.
avė. l inas apt. Tel. Stewart
3501 West 26th Street
1875.

