"Draugas"

Katalikai paaau'.lonya tart kilnu «1davlnl, — {neiti J Šeimynai lr J vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti
Įmonių dvasių. J8xaus fiirdles vtelpa*
tavlmaa milijonų Širdyse — tai muaų
užduotla “Draugas" pad«a juma tų
apaltaiavlmo
darbų atlikti
Užtat,
■kaitykite lr platinkite “Draugą."

atstovauja

organlruotų

katalikų įpinti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sujungus, para
pijas lr lietuvių kolonljaa “Draugas"
džiaugtasi didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle-
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Telefonas: Roosevelį 7791

METAI-VOL. X. Z

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠ KAUNO IŠTREMTA
VALST. TEATRO AR
TISTĖ KURMYTE —
MAZURKEVIČIENĖ

KETURIOS MIRTYS IŠ
VIENOS RANKOS

VIENNA, Austrija. — Un- Į
garijos (Vengrijos) katalikai?
Nepasidalijo turtu
BOLŠEVIKŲ KARIUOMENĖ IŠNAUJO ateinančiais metais minės Šv.
Emero mirimo sukaktuves.
BRIAUJAS Į MANDŽIURIJĄ
Kaunas. X-9. Kauno karo į Šįryt iš Jurbarko gauta baiŠv. Erne ras buvo sūnus Šv.
;komendanto nutarimu, pilietė si žinia. Spalių 8 dieną JurStepono, pirmojo Ungarijos
^Kurmytė — Mazurkevičienė, barko valsčiuj Kučinų namuoRumunijos Karalienei Neleidžiama Maišytis krikščionio karaliaus.
kaipo pavojingas visuomenės se įvyko šiurpi tragedija. KuIškilmės tęsis ištisus metus,
Į Valdžios Reikalus
tvarkai asmuo, spalių m. 8 d. tino sūnus Kazys, pastvėręs
j I jas bus pakviestas visas ka
išsiųsta iš Kauno trims mė-' revolverį, įsidėjo kelis šoviPILSUDSKININKAI SU SO- KARALIENĖ PAŠALINTA j talikiškas pasaulis. Jvyks kenesiams j Rokiškio apskritį. Įnius ir pradėjo šaudyti naį lėtas katalikų kongresų. RugCIAL1STAIS KOVOJA
IŠ RŪMŲ
(Elta). nriškius. Revolverio šūviais
piūty Bukarešte Įvyks Eucha
Crane kolegijoj, Chieagoj, ekonominės geografijos pa
Ta
proga
p.
J.
MazurkeviJ
nužudė
™»tinų ir du bromokos studentams duodamos per radio.
VARŠAVA, lapkr. 2. — Ka
BERLYNAS, lapkr. 3. — ristinis Kongresas.
čius padarė tokį pranešimą o-P*us ^ran^ *r Juoz9- Paskum,
Pasiruošimai j tas iškilmes
da maršalas Pilsudskį su ka Iš Rumunijos praneša, kad
RYTOJ
COOK
APSKRITY
rganizacijoms.
į pamatęs visą savo darbo bairininkais neleido atidaryti sei karalienė-našlė Marie pašalin plačiai vedami. Pasiruošimų
{
sybę, paleido šūvį į save ir
RINKIMAI
mo posėdžio, socialistai sukėlė ta 15 karališką rūmų Baltike, I dartnl Priežaky J» i*y»n»
“Valstybės dramos artistės krito vįetoje. Tiriant įvykį,
demonstracijas palei Traugutt kada ji pradėjus maišytis i kataliku vadas Ch. Huszar.
Rytoj,
lapkričio
5
dieną
Unos
Kurmytės pavedamas tu-1 paaiškėjo, kad su namiškiais
i UŽ NEMOKĖJIMĄ MOKĖS
paminklą aiškštėje.
valdžios reikalus.
Cook apskrity piliečiai rinks r^u f?arbės pranešti D. L. K.' jįs nuolatos riedavosi. Mat,
ČIŲ UŽ PAJAMAS
GEN. DE SONIS BUS PA
Socialistų vadai pradėjo
Sakoma, karalienė susivai- LAIMINTŲJŲ SKAIČIUJE
teisėjus: 20 teisėjų į aukštes- Vytauto fondo komiteto, A ii-,dalydavosi tėvo palikimą ir
peikti maršalą Pilsudskį. Po
džius dar ir su jauno kara
Paduoti Sąjungos ir ki- nepasidalydavo’. NesusivaklyFederalė “grand jun’’’ Chi nįjį teismą ir 2 teisėju į apilicija ir pilsudskininkai puo
rubės
(circuit)
teismą.
Be
to,
labdaringų
draugijų žiniai,' damas pykčiu, pagriebė revolliaus motina.
PARYŽIUS. — Sudarytas cagoj apkaltino ir patraukė
lė socialistus. Kilo muštynės.!
bažnytinis teismas, kuriam pa tieson arti dų šimtus žmonių piliečiams bus įduota balsuo-. kfld i kviečiamus ją posėdžius ver| jr visus savo oponentus
ir riaušės. Keliolika asmenų j
susirinkimus bei rinkliavas at- iššaudė.
“R.”
PAŽANGIUOJĄS PARA vesta pradėti vesti darbus gę- nž nemokėjimą valdžiai mo- ti ūž keletą bonų laidų.
sužeista. Tarp sužeistų pasiro
Teisėjų
rinkimai
yra
svarvykti
negali,
nes
ji
Kauno
į
------------------ŠŲ RINKIMAS
nerolą Gaston de Sonis įskai- kesčių už pkjamas.
dė pora socialistų seimo at
VILNIAUS MALDA
tyti Į Bažnyčios palaimintųjų Tarp apkaltintų yra ir keli bus dalykas. Šiuose rinkimuo- ,miest° ir apskrities komendastovų.
se
turi
dalyvauti
kiekvienas
n
^°
nutarimu
yra
policijos
išBERLYNAS, lapkr. 3. — skaičių.
alaus ir alkoholio pirkliai, kuužsiregistravęs tremta į Rokiškį, kaip pavo- Greitu laiku Vilniui vaduo
•Gen. de Sonis buvo gimęs1 rie prohibicijos laiku pratur- atatinkamai
Vokiečių tautininkų atsiliepiKINIEČIAI PASIRENGĘ
pilietis.
jinga visuomenės tvarkai.“
ti sąjunga ketina išleisti trumas rašytis ant prašymo (pe-'i825 m. Guadelupoj. Jis gar-į tėjo ir tuos turtus slepia,
GINTIS
Ištremtoji artistė turėjo da- į mputę Vilniaus maldą, kurią
ticijos) esąs pasekmingas. Madingai dalyvavo visuose Ant-i
vnc clrtuZhic narOLn
T»rkiL’oli-r* I
. • _
t
.
i’__
i ______
_
• **
IIARBTNAS, Mandžiurija, ^'8S skaičius Para*U reikalin-į r08į0Sr Imperijos karuose ir POLICIJABHO PltfTADA- AMERIKONIŠKAM KON- lyvauti valstybės dramos pre- siuntinės visoms mokykloms
-1
’ Dabar“**0 -tikshjy kad tą maldą mobuvo didžiai pavyzdingas krilapkr. 3. — Yrff“ žinių, kad SaSKANDALAS
jos rolę vaidins p-lė Vosyliū- (kyklose kasdien kalbėtų. Kei
Siberijos bolševikų kariuome Tuo prašymu tautininkai kščionis. Palaidotas Loigny
tė.
“R.” į kia tikėtis, kad ir mūsų tfluPaaiškėjo, kad aną vakarą
nė tykoja pulti ir paimti nori, kad Vokietija griežtai pa rugsėjo 22 d. 1887 m. Mirusio
_________ ___
j tinės ir susipratusios organiVARŠAVA, Lenkija, lapkr.
Hwačuan miestą, Mandžiuri- Įsisakytų, jog už buvusį karą prieteliai reiškė norex kad jo'nužudytas “raketininkas“ Ro3. — Vietos amerikoniškam “ŠALIN SU MARŠALU PIL- zacijos pirm pradėsiant susijoj. Kiniečių kariuomenės va-!ji nekalta ir nereikalinga to- palaikai pasiliktų toj apylin- (cco Maggio dviem detektivu
dai išsprendę ir pasiruošę lesniai mokėti karo atpildy- kėj, kur jis su savo kareiviais seržantams grąsino. Kartą jis Į konsuliate areštuota trys ko- SUDSKIU IR PULKININ- rinkimą nepamirš Vilniaus
KŲ VALDŽIA!”
maldos nors perskaityti. Tai
pelnė franeuzų tautos garbę per telefoną abu seržantu pa-insuliato tarnautojai ,(valdinin
miestą ginti, neatsižvelgiant į mo.
kai)
Dellert,
Adamski
ir
Za
'gražus
ir naudingas projek________
kvietė į vieną vietą. Bet vir
1870 metų kare.
nuostolius.
Prašymas su šimtais tūks
“M-”
šininko patariami seržantai przalkowski, kaltinami prigu Varšuva. X-10 (Elta). Pa-'tas!
Pranešta, kad bolševikų ka- tančių parašų pirmiausia bus
AUSTRALIJOS MEISTE
nėjo į nurodytą vietą, nes > i lėjime gaujai, kuri užsiima pildomomis žiniomis, lenkų so-'
riuomene jau perėjusi sienų .r idnotas ^4^^. Jei 6is
sakoma, tenai jiem buvę už- baltąja prekyba. Tos gaujos Įcialistų partijos surengta so-!
IŠVAŽIAVO ROMON
RIS PIRMININKAS
žygiuoja pirmyn.
tai atmestų, tada visas klau
priešaky esąs New Yorko žy- .cįalistŲ jaunimo diena buvo į juozas Grigaitis, dėstęs fitaisyti spąstai.
KATALIKAS
simas būtų pavestas gyvento
das M. Baskin.
daugiausia nukreipta prieš Pi- losofiją Marijonų gimnazijoj
BOLŠEVIKAI PAĖMĘ
jų referendumui (visuotinam
Sudegė
automobiliu
CANBERRA, lapkr. 2. Įlsudskį. Eidami gatvėmis de- Marijampolėj, spalių 9 dieną
FUČIN
balsavimui).
FALL SAKOSI ESĄS
važiavęs
Pastaraisiais Australijos par
(monstrai! tai saukė: “šalin su popietiniu traukiniu išvažiavo
NEKALTAS
Roosevelt
gatvėje,
arti
Lom
maršalu Pilsudskiu! šalin su į Romą studijuoti teologijos
Mieline ra jnv • lamentan rinkimais laimėjo į
DARBINAS, Mandžiurija, m ai 11
------------į pulkininkų valdžia!’’ Vienoj mokslų
•»
J
"į darbo partija ir šios vadas J. bard vieškelio, į staiga sustolapkr. 3. — Apturėta žinia,
AVASHINGTON,
lapkr.
2.igatvių prie demonstrantų iš
ČIA MEKSIKONAMS
j \ Scully užėmė ministerio jusį troką paskui automobikad 2,(XX) bolševikų kareivių,
T”
Į pirmininko vietą. Jis yra ka- liu važiuojąs H. Brenner iš Teismo pripažintas kaltu už užpakalio priėjo grupė policigelbstint lakūnams, paėmę
1 ACOIMA, Cal.
Čia ati- talikas.
lOak Lawn smogė ir automo papirkimo ėmimą buvusia vi- „inkų ir nuogais kardais puo- NEPATENKINTI NEI TIE
Fučin miestą, palei Sungari
NEI KITI
daryta nedidelė misijinė baž
užpakalines demonstrantų
bilius užsiliepsnojo gazolinai dujinių reikalų sekretorius
upę, Mandžiurijoj.
Fall nubaustas vieneriais me-Lįies> „orėdama juos išsklainyčia
meksikonams katali CORBTN, Ky., lapkr. 3. - aprogua
kams. Bažnyčia pastatyta vie-' Sudegė AV. Catbers namai. Į froko vežėjas nebesuspėjo tais kalėjimu ir 1090,000 do- dyti. Demonstrantai pasiprie- LONDONAS, lapkr. 2. —
PABĖGĘ NUO UGNEĮšino ir tuomet policininkai šo- Britanijos darbo partijos va
šai nežinomų geradarių lėšo- Žuvo du berniukai 8 ir 9 me-Įig iiepsnojanfio automobiliaus lerių pabauda.
KALNIO
Eall tvirtina, kad jis esąs v0 prje vėliavų ir vieną jų iš ldžia nori atsilyginti anglekan ” 3’
v
. ĮBrennerį ištraukti ir jis sunekaltas. Jo ginėjas apeliuo-.demonstrantų atėmė. Tačiau siams už jų paramą parlame
FORT DE FRANCE, Mar-1
degė.
ntariniuose rinkimuose. Turi
ja.
demonstrantai vėliavą greit
tuos baisius
šventvagiškus
tiniąue, lapkr. 3. — Iš besi KOMUNISTAI KINIJOJ
sumanymą sumažinti jiems
atmušė, snžeizdami į galvą
darbus. Ir tas dar daugiau
Norėjo šokti per langą
NUŽUDĖ KUNIGĄ
veržiančio ugnekalnio Pelee
darbo valandas vienu pusva
juose sukėlė pašėlimo.
apylinkių pabėgo 10,000 gy
Kriminaliam teisme kalė BANKRUTIJO LIETUVOS vieną policininką.
landžiu dienoje.
ŪKININKŲ SĄJUNGA
ventojų, kuriems buvo pavo ST. COLUMBĄNS, Neb., sp.
jimu
nuo
vienerių
metų
ligi
Visas laikas misionierius iš
Anglekasiai reiškia nepasi
PASIRODĖ PLEČKAI31. — Šv. Kolumbano Misijų
jaus.
tų piktadarių rankų nebepri gyvos galvos nubaustas plėši KAUNAS, lapkr. 3. — Lie
tenkinimo. Jie nori 7 valandų
TININKAI?
Draugijos misionierių kun.
darbo dienoje ir nekeisti šia
ėmė jokio sau maisto ir jų va kas Earl Sterling, 19 metų. tuvos Ūkininkų Sąjunga pasi
Išgirdusi ištarmę jo motinai
9 ŽMONĖS NUSKENDO T. Leonardą Kinijoj pirm tri dui kartą pareiškė:
skelbė bankrutijusi. Skolos šie Iš Ukmergės gauta žinia, ndieninio užmokesnio. Šiandie
________
! jų mėnesių nužudė ne papras ?
mėgino iššokti per langą, bet
jie dirba 8 valandas, gi val
kia 240,000 dolerių.
“Jūs esate išklydėliai. Jūs laiku nutverta.
|kad spalių 9 d. 11 valandą,
BTLBOA, Ispanija, lapkr. j ti plėšikai, bet komunistai kadžia nori tik pusvalandį su
Svietlikių vienkiemy j pil. Gc2. _ 200 tonų laive Kontze-; reiviai, anot gautų čia iš To- įžeidėte ir išniekinote mano
ŽUVO DVI ŠEIMYNOS j rasimtovičiaus namus iš miško mažinti.
si gariniai katilai susprogo. ('limųjų Rytų žinių. Tie kinie- Viešpatį Jėzų. Jūs sumauro
Gaisras skerdyklose
Kasyklų savininkai gi šau
-----------užėjo nežinomas žmogus. SuI^aivas nuskendo su 9 vyrais čiai komunistai kareiviai cen- jote Dievo bažnyčią. Jūs su- Gyvulių skerdyklose praei
_______ t kilo gaisras. UžV
.^0' BEND, Ind., lapkr. 2. žinojęs, kad namie yra tik vie- kia, kad darbo valandų nega
įgulos.
j tralinėj Kinijoj veikia prieš rišote ir niušėte mane. Jūs tą _
šeštadienį
^)f,cey'a’ nž mailių na Gerasimavičienė, tuojau iš- lima mažinti be užmokesnio
išsklaidėte mano ganomąjį sidegė Illinois ‘Cork Co. še- I—
____________ Nankingo valdžią ir, sakoma,
įr netrukus grįžo su kitu ■ mažinimo.
tikinčiųjų būrelį. Dabargi aš šių aukštų būtas, 1450 W. 43, nuo čia, New York Central
Maskvos nurodymais.
NAUJAS PROHIBICIJOS
Kunigas misionierius nu pasirengęs mirti už savo šven gat. Sakoma, apie 100,000 do-, geležinkelio keleivinis trauki Vyru. Paskum įsakė, kad duo-|
VIRŠININKAS
PINIGŲ KURSAS
nis sudaužė automobilių. Žuvo tų pavalgyti. Kiek užkandę,!
tvertas jam becelebruojant šv. tą tikėjimą.’’
lerių nuostolių atlikta.
19 asmenys — dvi šeimynos J. nepažįstamieji vėl išsinešdino
Kentėtojo kunigo palaikai
AVASHINGTON, lapkr. 3.- Mišias. Apsaugoti ŠvenčiauLietuvos 100 litų
$10.(
į mišką.
Teisingumo departamente pro 1 siąjį jam išdalies nepavyko, palaidoti šalę Nanfeng mies Arti Litchfield, IH., nuo bė Flatt’o ir D. Brannon’o.
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
hibicijos skyriui paskirtas G. kada komunistai puolėsi ant to įspūdingomis apeigomis. gių nušoko Illinois Central
WINNIPEG, Kanada, lap.
Kas jie toki — nežinia. Po Francijos 100 frankų 3.91
A. Yaungąuist iš Minnesotos. kunigo kaip išajkę vilkai. Ku- Laidotuvių procesijoj be ka Diartiond specialia traukinis, kričio 3. — Šį miestą ir apy- licija jų pėdsakus užėjo ir da Belgijos 100 belgų
13.89
Tai 44 metų advokatas, Šve- nigas savo pagrobėjus kar- talikų dalyvavo kiniečiai val važiuojąs iš St. Louis į Chi- linkės palietė didelė sniego bar deda pastangas juos su Italijos 100 lirų
5.22
dijoj gimęs.
čiais žodžiais nubarė už jų dininkai ir daugybė pagonų. cago. 12 žmonių sužeista.
pūga.
laikyti.
“R.“ Vokietijos 100 markių 23.80

i 11

*1

A

D R « D O A B

DRAUGASn

kultūrų pakreipė nauja vaga, davė tai kultū
rai naujų idėjų, naujų krypsnių, naujų tiesų,
kurių siekiant kultūm gali nuolat augti, bu
joti.

Pirmadienis, Lapkr.

1929

MAT* KAIP BUVO PA
1789 metais nuskambėjo pei
ŠAUTAS PREZ.
i pasaulį paskelbtos “žmogaus
iM<w*
Htokyrus «*kJnadtenlw
i teisės”, šiandien mes pareisLINCOLN A3.
PRENUMERATOS KAINA) Matams —
P»»
(Pabaiga)
j būdais kultūra kovoja
M Metų — 11.68. Trims Mėnesiams — 11.88, Vltaam
įr skelbiam AukščiauMtaeelul — 76a Europoje — Metame 17.88, Pusei Me
Mūsų laikotarpis, dvidešim- į^ah ^as
pagimdė. Ko\ oja-; siojo, Jėzaus Kristaus teises!
te — 14.88, Kopija .81c.
Tačiau Kristus, pradėjęs tų naujų kul tas amžius turi taip pat savo-, ma prieš tikybą tiesioginiai;
Bendradarbiam* Ir korespondentams raitų neesu
alitrauls nuo KrisMan, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunčlama tam tūrinimo darbų, jo neužbaigė, bet pavedė tęs
41X1™
_
• »
tikslui paito lenkių.
k
taus __
pasauliečiai,
jų pragaiš
tiškų gyveninio žymių ir rei ir netiesioginiai, tamsūs gaiReCaktorlue priima — nne ll:88lhl 11:8* taL ti toliau savo jsteigtajai Bažnyčiai. Nėra to
kalauja savotiškų Bažnyčios valai slankl°.la P°
tingos draugijos, mokyklos,
kasdien.
kio kultūros laimėjimo, prie kurio Bažnyčia
kampius,
plinta
nesvarios
kny
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalama
gynimo formų. Mūsų laikų vi--v universitetai, teatrai, laikrašsavo rankos nebūt pridėjusi, nebūtų jo rėmu suoinenė nesveika dviejuose ^os jr Pave^ks?lai, doios nus-1
knyg0S žmoniją prives!
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
si. Mokslai, menas, išradimai — visi augo ir punktuose: ji serga intelek-,inu^mas’ blogos ka jos, piktprje Kristaus pasauliečiai, Į
vai. po piet.
pasiekė aukščiausio laipsnio tik Bažnyčiai tuališkai ir morališkai. Ne- godžiai imai ir kiti niodernio- ,
draugijos, mokyklos, uni-,
prisidedant.
sveika intelektuališkai, nes ,s^s kultūros kovos būdai
teatrai, laikraščiai
u DRAUGAS
Čia svarbu pabrėžti, kad ne Bažnyčiai mūsų laikų visuomenė nebe- P1’^ tikybų. Priešų pasidarė.^ knyg0S> nes viskas bus atLITHUANIAN
DAILY
FRIEND
reikia kultūros, nes jau ji pati yra savaime mušto krikščioniškai; nesvei-^aug, kad nėra nė vieno Įnaupnta Kristuje per KataliM
*.
Published Daily, Exoept Sunday.kultūra, bet kultūrai reikia Bažnyčios. Tai ka morališkai, nes ji nebegy ‘kampelio, kuriam nebūtų ko-!Rų Veikinia
8DBSCRIPTTONS: One Tear — 18.88. Blx MonUU
prieš tikybų, dorų. čia i
. ...
...
,.
,
—
Three Montha — 11.88. One Month — 7 Is, patvirtina daugybė įrodymų. Bažnyčia gali vena antgamtišku gyveniniu. vojama
.
. r ,
..
...į Katalikų veikimo dirva la
Europe — One Tear — 17 88, 81x Montha — 14.88,
joks ordenas negali turėti
T.
,
augti ir klestėti pačiuose nekultūringiausiuo- Politikos, sociologijos, meno, jau
Copy — ,81a.
"
u
°
bai plati. Ji apima visus mo
Advertlslng ln "DRAUGAS” brlngs best resnlta
se pagonių kraštuose. Kur Bažnyčios moks ir kiti gyvenimo dėsniai ne-j“ Pasišventusių, kad užpįl- mus, klases, visas gyvenimo į
Advertlslng ratas on appdcation.
las pradeda leisti savo šaknis, ten tuoj ima bėra krikščioniški. Katalikų Jvisas . *<>*’;_ k™oaa » formas, mokyklas, draugijas' Benjamin Churcli iš Lisbon,
“DRAUGAS” 2334 80, Oakley Avė., Chicaga
ua kova prieš Bažnyčių. Visur ,.
,
...
dygti kultūros diegai. Priešingai, kur panei skaičius mažas prieš
.
_
...... ir visa,
r---- visoi
---- viO», kų tik
u,.. pnesas nori k. Y., 97 m. amžiaus bene
giama religija, ten kultūra ima smukti, eiti pasaulio skaičių. Bet to ka-;v0'a eina’ e 0 visur iei<ia ;u^kai.jaUĮį Katalikų veikimas,' vienintelis cvvends liūdininLlikų tarpe yra dar daug,
(D^ar
^d's teatre,
šuntakiais ar bent sustoja augusi. Neieškodarni daugybės pavyzdžių senovėje, pažvelkim kurie tik vardų nešioja. Visas* ’a a 1 a^
P1*1 " a e
palaima, gins tik Katalikų \Vashingtone, kada buvo paį šių dienų bolševikų Rusijų ar į Meksiku. civilizuotas pasaulis pnpazis-!
...
... Bažnyčia* ir skins kelius Kris- • gautajj o
garbingas
J.• A.• • Vals_
__
_
lzofo 1 ilro o 4-n>i nufe mnfic ir 1
o
a
Evangelijų,
kaip
tobuliau-i
katalikas
turi
pats
gintis
ir
‘
taus
mokslui.
Del
to
didžiau‘
tybiu
Ten
kultūrai
augti
kelias
užkirstas.
Be
re

PROF. KUN. BUČIO , PAGERBIMAS.
ta
prezidentas Lincoln’as
na moralės
kodeksų, bet
ma- ’fiU111
ginti’’ IIcraui 1111 ar
ligijos, be jos laisvės kultūros augimas neį šių
morales kodeksų,
bet ma0,1 P
J10s kumgas,
rLU1“s““’|' šia
sja nesąmonė
nesąmonė vadinti
vadinti jų
jų polipoli- (14
(14 dJ. balandžio 1863 m.),
ža kas tesistengia Evangelijų j v^eauo^s’ daibininkas, moksli- !^-ka parįįja arba prikišti jai Churcli buvo jaunas jurininKaip a. a. Arkivyskupas J. Matulevičius, manomas.
minkąs, moksleivis, vyras mo
Marijonų Kongregacijos atgaivintojas, pas
Bažnyčios kultūra yra amžina, nors neiš priimti, kaip būtinų gyvenimo Įtai, kas nesutinka su jos kil- 'kas ir tų vakarų teatre, sėdė°
7 •jaunuolė,7 vai iniais idealais.
Šventųjį Tėvų turėjo, aukštų vardų, taip ir manėliai šaukia, kad Bažnyčia jau paseno. doktrinų, kaip išganymo už-jnteris,7 jaunuolis,
jęs užpakaly didelio emancikas ar suaugęs.
Dabar
statų
Tiki
šventosios
į
Dva-l
kaii
suaug
«
s
'
Uabar
vlsi
J. Vasiliauskas.
jo Įpėdinis didžiai gerbiamas prof. kun. Fr. Bažnyčios ir jos mokslo šių dienų kultūrai epatorio (vergų pasiliuosavimo
pasidarėm
Bažnyčios
gynėjai.
Būtys yra aukštai vertinamas kaipo aukštos sų jau nereikia. Tai kliedėjimas. Prisiminkim sios galias, bet juokiasi iš pa
-----------------šalininko), matė, kaip niekŠios
minties
vedama
kata

doros kunigas — vienuolis, kaipo mokslo vy kų tik minėtų vargšę Rusijų! Nejaugi tie “kul čios Šventosios Dvasios. Mo
IGERAI, KAD SMITH NĖRA gas Bootb šovė į prezidentų..
likų
Bažnyčia
ir
įkūrė
kataPREZIDENTU.
ras, teologas, profesorius ir rašytojas. Tų fak lūrininkai” ištvirkimų, girtuokliavimų, pilie dernusis žmogus pateko į ne,
j
.
,
vTiku
veikimų.
Kristaus
išminv
/
tų patvirtina dr tas, kad D. G. kun. prof. Bučį čių skurdų laiko gražiausiais kultūros per sųmonę, kad mato ir pastebi! .
tis,
Bažnyčios
išmintis, popie- Pastaromis dienomis New kratyti šėrų, kad gauti nors
Šv. Tėvas paskyrė Rusijos Komisijos konsul- lais? Bažnyčios kultūra nesensta, kaip ne veikimų ir padarinį, o neigia
žiu išmintis pagimdė šį pla-1 Yorko biržoje kilusi pasiauba. savo įdėtus pinigus. Bet patorium.
sensta tos Bažnyčios Įsteigėjas — Kristus. priežastį, esmę ir būtį.
čiųjų masių sukilimų, pasau yra spekuliantų darbas. Mi- siaubos laika dauguma savo
Kaip žinoma, ypač šiais laikais rusų ti Išganytojas pasižadėjo su ta Bažnyčia būti Visi kilnieji ir didžiausi vi liečių apaštalavimų. Šis pa lionai žmonių, jų tarpe daug visus įdėlius prarado.
kybos reikalai yra sunkiame padėjime ir ligi pasaulio pabaigos. Ir kad Jis-sir ja yra, duramžių išminčiai kilę iš vie sauliečių apaštalavimas tai vi-i ir darbininkų, buvo prisipir-’ Tuo įvykiu daugelis pasikomplikuoti. Jiems rūpinti Šv. 'Tėvas yra pas įrodo šios visuomet patvarios ir kultūrai rei nuolyno. Į vienuolynus bėgda-|gos bažnytinės hierarchijos pa Įkę šėrų ne sklandžiam inves- mokino ir vargiai jie kada
kyręs komisijų iš aukšto luomo dvasiškių, kalingos žymės: daugybėj vienybė, tvirta val vo mokslo ir šviesos ištroškę, i rama
i tinimui, kad turėti iš to pel- nors galės
ės užsiimti spekuliamokslininkų ir Rusijos tikybinių reikalų ži džia ir pavyzdinga tvarka, dvasinis bendravi Čia atsiskyrus nuo triukšmų, Į Kiekvienam vyskupui, kiek- no, bet paprastai spekuliaei- vija. Norėti greitai praturtėti
novų. Prof. Bučys paskirtas tos komisijos pa mas ir nuolatinis augimas. Bažnyčios vieny nuo politinių sūkurių galima !vienam kunigui padės jaunuo. j jai.
'
įdėjus visus savo sunkiai užtarėju. Tai yra didelė Šv, Tėvo malonė ne bė ir jos kultūra yra pagrįsta gryniausios ramiai pasišvęsti mokslui, rae iįaR vyrai* moterys, mergei-! Amerikoj pastaraisiais me- dobtus pinigus yra visuomet
tik pačiam pro&'Bučhių ne Tik j(į vadovauja tiesos, aukščiausio gėrio ir kilniausio grožio nui ir tikrai šviesai. Europos
mokyti įv nemokyti. Stos'tais milionų žmonių tarpe ki- pavojinga. Be;pasiryžimo, darmai kongregacijai, bet visai mūsų tautai. Nes idėjomis, o tos nemirštančios idėjos yra pa amžių kultūra turi būti dėkin-1 j kova paprasti darbininkai lo troškimas greitai ir leng-.bo ir pastangų retai dideli
tas parodo, kad mes turime žmonių, kurie pa laikomos Šv. Dvasios veikimu. Pati kultūra ga vienuoliams, nes tik čia ji'ir įtakingiausi valstybių au- vai praturtėti. Prisipirko še- t turtai atsiekiami.
ties Šv. Tėvo dėmesį atkreipia ir į taip aukš yra ne kas kita, kaip vystymasis nuo am rutuliojosi, čia buvo apsaugo-, torjfetai, apsiginklavę maldos, j ų tam, kad pasitaikius pir-J Kitas dalykas, tai laimė,
žių pramatytų tiesos, gėrio ir grožio idėjų. ta, čia jai parodyta tiek daug
tas vietas skiria.
galybės ir pasiauko-' niųjai progai juos brangiau kad buv. gubernatorius Smitli
Mes, Amerikos lietuviai prof. kun. Bučį
garvajs> suvienytomis jė-! parduoti ir pelnyti turtus.
nėra. šalies prezidentu. Jei
O kas gi šiandien ir nekrikščioniškų kul triūso ir pasišventimo. Deja,
labai gerai pažįstame. Jis buvo “Draugo”
dabartinė
kultūra
kelia savo gomis gins Kristaus BažnvLygiai kai kokiam skait- jam prezidentaujant butų kitūrų sudaro? Mokslas, mechanika, menas ir
redaktorium ir mūsų visuomenės vadu. Tat t. t. ir t. t. Dabar pažiūrėkime, koks santy-iran^^
Bažnyčių, vienuo-,vį^ šiandien mobilizuojami lingani susirinkiine kįla pa- kis biržoje tos rųšies pasiau(džiaugiamės dėl jam suteiktos Popiežiaus ma kis yra šių dalykų su krikščioniškąja kultū lynUS k tikybų, kurios dėka vįsį ka^.aĮįkaį
jUQmo
ka(ja kag įg dalyvių ba? fanatikai visoj šaly butų
lonės ir linkime pasisekimo ir toliau taip nau
ra? Kas yra mokslas? Mokslas yra ieškoji ji tik išliko. Jau prieš Pusan-:pa*auRį^no. iytįes jr amžiaus sušunka “gaisras”. Taip ir šaukę, kad tai “Smitbo padingai darbuotis Bažnyčios labui ir kelti lie mas tiesos. Bet ar mokslas jau pasiekė vis tro šimto metų Pa^biyia,
į Ren(jrg £ron^ prįeg spoknliantų tarpe kai-kas iš- siauba”.
tuvių tautos vardų.
ką? Ar jau viskas išaiškinta? Ne! kas yra kaip Europos kultūra kėsino- jįberalizmo, materializmo ir netyčių sušuko apie pavojų ir \ Labai neprotinga butų sauž žvaigždžių, mokslas dar nepasako. Kas y- si prieš savo motinų — Baž-, nesveiko nacionalizmo pasikė- biržoje kai gaisras kilo pa- kyti, kad ši pastaroji biržoje
BAŽNYČIA IR MUSŲ1 KULTŪRA.
siauba. Žmonės puolėsi atsi- pasiauba yra “Hoovero pa
ra, pav., elektra, mokslas dar nežino. Taigi nyčių ir tikybų. Įvairiausiais sinimus.
liauba”. Nei niekas taip nesa
mokslas dar daug tiesų nežino. Tokiu būdu
Nė vienas rimtas žmogus šiandien ne lieka, kad aukščiausioji Tiesa yra Dievas, ku jį pasaulį. Pagaliau, menas, literatūra, tapy vo idealų; prie to gi kaip tik veda Bažnyčia, ko, kadangi prezidentas su
prieštaraus, kad prie žmonių kultūros kėlimo riam viskas žinoma. Mechanika yra gėris. ba, skulptūra, muzika yra grožis. Bet ar yra Kultūra be Bažnyčios, be religijos — tuščios tais reikalais nebeturi nieko
daugiausia yra prisidėjusi religija; ypačiai Bet ar mechanika viskų išrodo? Ne. O kodėl? pasauly bent vienas toks meno dalykėlis, ku pastangos. Paimkim kad įr
ir Tėvynės meilę, bendra.
tikroji religija — krikščionybė.
kad nepajėgia Mechanika dar nepajėgia pa ris pilnai galėtų patenkinti žmogų? Nėra! Be religijos, be Bažnyčios nieko gero ji ne-i Tad kai-kurie laikraščiai ir
Didžiausių vaidmenį kultūros srity yra su gaminti gyvų daiktų, nepajėgia išrasti būdų, Tik vienas Dievas tegali ji patenkinti.
pasieks: priešingai iškryps iš savo vėžių ir pareiškia, jog labai gerai,
vaidinęs pats Kristus. Visai teisingai sako kaip pats žmogus be prietaisų pasikeltų j
G Taigi matome, ka i visos kultūros viršū pačiai Tėvynei gali padaryti tik “meškos pa- (kad Smitli nėra prezidentu,
ma, kad Kristus yra aukščiausias kultūros orų ir t. t. Ir vėl visos mechanikos viršūnėj nėj yna amžinas Dievas. Jeigu taip, tai kul tarnavimų”.
'
iKitaipgi, ant jo administralaipsnis. Jis Ugi toP viešpatavusių pasaulio stovi pats Dievas, kurs sutvėrė šį milžiniška- tūra turi nuolat augti, didėti, kad pasiektų sa“Š.”
’ ei jos viskas butų suversta.
u
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VI. Balnionia.

'(Romano frtiginentąs).■

.

“Pas senų bajorų
Aukštajam dvare
Ten augo jaunoji mergelė
.Graži, kaip pavasaris
Kaip vasara karšta...”

Ten, kirr nuo neatmenamų laikų plačioji Vilija per aukštus kalnelius, ošian
čius pušynus, žydraspalvinis gėlynais ūusiagstytas lankas . savo vandenį varo,
vienam jos krante, trimis šimtais žings
nių atstu, stovėjo balti, raudonomis čer
pėmis dengti, dviejų aukštų, žymioj prie
maišoj baroko styliaus, pasakojama, kad
baudžiauninkų rankomis statyti, rūmai.
Iš dešinės baltojo rūmo pusės — plačioji
Vilija, iš kairės — platns, žuvimis tor
tingas, iš trijų pusių ošiančiu pušynu
apsuptas ežeras. Prieš rūmų gana erdvi,
giacintais, konvalijomis, narcyzais nnso

dyta aikštė, pašaliai ružavųjų radastų,
jasmrnų sužydę krūmai kvepiu aroniatiš
kai dvelkiančiu kvapsniu, viliojo praei
vius pažiopsoti, ta tauriųjų gamtos har
monija pasigerėti. Ir gyveno tame d i- j
dingame rūme senas lenkų bajorus, ba
joras kupinas lenkiškai poniškos panaberijos, nemenkas mužikų skriaudėjas bei
priešas, užtat didelis mesijanista, len
kiškų tradicijų gerbėjas, su didikais su
ėjęs savo- herbais pasigirti, apie Lenkijos
atstatymų, žemės varguolių prispaudi
mų pakalbėti aktualiausia kalbos tema
jam buvo. Ne vienas bajoras gyveno ta
me rūme, turėjo jis dukterį vardu Done,
žmona ir kitos dukterys buvo išmirusios.
Grakščioj vidutinio ūgio figūroj, skais
taveide, mėlynųjų akių, dviem garbanotai
gelsvomis ant pieninio kaklot nuleistomis,
plačiu rusvo šilko kaspynu supintomis
kasomis septynioliktus metus einanti se
nojo bajoro vienturtė apielinkių dvarų
jaunuoliams išsvajota, širdies karalaitė
tajM>, bet bajoro gražuolė nuostabaus
būdo buvo; trukšmingų sueigų, pasilinks
minimų ji nemėgo, kukliai ir drauge ne

apsileidusiai apsirengus sėdėti poetingo
ežero krantuos, gėrėtis jo melsvomis ban
gomis, vakaruose nusileidusios saulutės
rausvaja pašvaiste žiūrint į tolį svajoti ir
pinti ilgesio bei liūdesio svajas jos kas
dienis penas buvo. Toks Donės papras
tumas ir kaimietiškumas, kaipo protes
tas prieš lenkiškų etiketų, senose tradici
jose išugdytam, daug apie save manan
čiam bajorui labai netiko. Ankstybų va
saros rytų, kai tekančios saulutės pir
mieji spinduliai versdavosi į Donės miegųmųjj, greit šokdavo ji iš patalo, trum
pa be karšta malda pakėlus širdį prie
dangaus Tėvo, lanka, basomis kojimis
braidydama sidabrinę rasų ir gėrėdamasi
tauriais gamtos reginiais, rankoj nešina
gražų narnų darbo rankšluostį, pasiekda
vo ošiančiais pušynais apsupta ežerų, kur
išsimaudžiusi, išsipuškinusi garbanotas
kasas susipinusi, prieš saulę nuoga pasikepinus, lėtu tempu grįždavo namų link,
iš jaunos krūtinės skambėdavo jos mėgs
tamoji dainelė: “Pas senų bajorų aukš
tajam dvare ten augo jaunoji mergelė

11.
Praslinko vieneri metai. Pas seno ba’joro giminaitį didikų Gabševičių, per tū
lų balių Done susipažino su vienu šviesaplaukiu į tretį dešimtmetį rodos, nesenai
įžengusiu jaunuoliu Ronioldu Viskanta,
jau keturius metus studijavusi humanita
rinius mokslus kokiame tai universitete.
Iš pirmos pažinties, Done pastebėjo jį
giliai išlavinto proto, aukštų siekiu ne
dėl pinigo studijuojanti, kiek ultruistinio
temperamento jaunuolį esant. Poniško
sios (‘tikėtos perdaug skrapulatyviai, ku
rių taip* toleravo bajorai, nesilaikė, bet
europietiško elegantiškumo poilgus pri
taikinti užtektinai jis mokėjo. Iš šnektos,
poilgių Done įžiūrėjo jame kokios tai pa
traukiančios jėgos, — Tai ne bajorų Usū
riniai išauklėtas, gubernankų išpestvtas
sūnelis — mane sau. Pietums pasibaigus,
svečiai susiskirstė dviem grupėm: vieni
išėjo didiko turtų, herbų pažiūrėti, kiti
— grynu sodybos oru pakvėpuoti, Romoldas ir Donė, sudarę ąjorų, prisidėjo
prie antrosios kompanijos. Sode būrys
išsiskirstė. Po šimtmetiniu topoliu, ant

žaliai dažyto medinio suolelio, susėdo Do
ne ir Romoldas. Saulė buvo zenite. Oras
tvankus. Žydinčių jazminų krūmai su
šimtamečio topolio šakomis prieš didelę
dienos kaitrų sudarė jaukų pavėsių. Iš
dešinės — pinavijos, razetos lepkonijos su
ružavais žiedais pasipuošusių radastų
krūmais teikė mainu kvapų, toliau snau
dė pušų miškas. Krūmuos, girios giesnieninkai, maloniais čiulbesiais taurių
simfonijų sudarė. Romoldui, nors nesenai
su Done susipažinusiam, kalba Įialyginti
“klijavus”. Šnektos pradžia buvo pap
rasta: Romoldas gana vaizdžiai pasakojo
įvairius, komiško polūdžio anekdotus, Dbnė, laikas nuo laiko, kaip ir visos jaunos
moterys, nusijuokdavo, nusikvatodavo,
per gelsvai garbanotus plaukus perbrau
kusi kelius syk brangaus kaulo šukomis,
tai vedindavosi batisto nosinėlių, tai
mezdavo gražių akių žvilgius į Romoldų.
Romoldas kalbėjo apie užsienio universi
tetus, mokslų, pagaliau nupasakojęs savo
planus ir statomas klastas jiems realizuo
ti pridūrė.
(Bus daugiau)

Pirmadienis,

Lapkr.
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DIDŽIAUSIAS PASAULY “WATERMELON’AS”

ATEITININKAI
organi
zuotai tautos ir Bažnyčios
šventėse, iškilmingai švenčia
savo metines šventes. Visa tai
pratina jaunuosius mokslei
vius dirbti savarankišką nau
dingų darbų. Ši sųjunga lei
džia moksleiviams žurnalų
“Ateitį” ir moksleivėms —
“Naujųjų Vaidilutę.”

6. Ateitininkai talkos metu. paskaitas, dalyvauja

/

T
Aprimus laisvės ir nepriklausoihybės kovoms ir prasi
dėjus ramesniam gyvenimui
ir ateitininkų organizacija pa
suko vidaus darbo keliais. Jei
gu pirma didžiausios ateitini
nkų pajėgos buvo kreipiamos
į visuomenini ir kartais poli
tinį veikimų, tai dabar dau
giausia rūpinamasi savęs au
Daugiausia veikimo pa
klėjimu, tobulinimu ir kultū
rodo
ateitininkai studentai,
ros darbu. Jei pirma ateitini
nkai ėjo Į visuomenę, tai da kurie jau yra labiau subrendę
bar jie grįžta į save ir rūpipasiruošę rimtesniam darnasi savo organizacijos sutva- ^)U*- Studentų ateitininkų yra
rkymu ir ištobulinimu, kad pa- ^au^’au kaip
Kaune, Lieskui galėtų tuo daugiausia ge- tuvos L niversitete, taip pat
ra padaryti. Visa ateitininkų nemažas būrys Dotnuvos Žeorganizacija dabar vadinasi mės Ukio Akademijoje ir užAteitininkų Federacija, kurių sienio universitetuose. Iš viso
sudaro Ateitininkų Sendrceu- studentų ateitininkų yra 800
gių Sąjunga, Ateitininkų Stu- su viršum. Studentai ateitinidentų Sąjunga ir Ateitininkų llka*
tvarkosi savais įstatais,
n
Moksleivių Sąjunga. Pakalbę- ^uia 8avo
Centro "Valdybų ir
Edgar Laseter iš Hope, Arkansas vai., pereitų vasarų už
sime skyrium apie kiekvienų leidžia žurnalų ‘‘Židinį.
Daugiausia studentų ateiti- augino atvaizde parodomų “watermelon’ų”, kuris sveria
iš tų sųjungii.
Ateitininkų
Moksleivių
Są- ninklb
žinoma, yra Lietuvos I521/> svarų.
Jų sudaro moksleiviai, Universitete- Kad (larbas
kurie mokosi gimnazijose, vi- r’au sektųsi, eia studentai a- 7. Birutės Draugovė. Tai a- žiu.je, Šveicarijos Friburge,
dūrinėse mokyklose, mokyto- teitininkai yra susiskirstę į 8 ntra studenčių ateitininkių or-Į Grenobly, Liuvene, Vienoje,
jų seminarijose ir kitose to- Ravarank^kas organizacijas, ganizacija. Į jų priimamos tik • Berlyne, Briusely, Montpellygiose mokyklose. Reikia pa- arba» kaip .Pe vadina, korpo- Jeucharistininkės ir abstinen- lier, Romoj ir kitur.
žymėti, kad šita organizacija racDas- Kiekviena iš tų orga-;tės. Jos taip pat uoliai lanko
Tačiau su moksleiviais ir
yra labai gausinga ir sudaro n*zacDlI turi savo uniformą ligonius, kalinius, stengiasi studentais dar nesibaigia ga
galingiausių moksleivijos sro- *r savo vėliavas. Pakalbėsime'padėti vargstantiems, rašo į lingoji ateitininkų organizaci
ve. Ji turi apie 6000 narių, skyrium apie kiekvienų iš jų. Į “Moterį” ir kitus laikraščius ja. Ateitininkai, baigę moks
Todėl susirūpinta į tos dide 1. Ateitininkų Draugovė. T ir daug dirba katalikių mote- lus ir pradėję savarankiškai
lės kariuomenės širdį įkvėpti Ateitininkų Draugovę stoja'rų organizacijose.
dirbti, įeina į vadinamų Ateikilnios dvasios, o jos gražiau-! daugiausia tie studentai, ku-1 8. Gajos Korporacija. Į šių;tininkų Sendraugių Sąjungų.
šių obalsį — “Visa atnauji-,r^e )’Pa^ stengiasi išsimoksli-, korporacijų stoja visi studen-(
(Bus daugiau).
nti Kristuje” padaryti visų 'nti- Dabar joje daugiausia y-(tai ateitininkai, kurie studidarbų pradžia ir pabaiga, vi- ra susispietę gamtininkai ir juoja. medicinų. Jie rūpinasi
Mokykloje.
so gyvenimo pagrindu. Tuo matematikai.
būti gerais gydytojais
Mokytojas: —
Pasakyk
tikslu, pavyzdžiui, ateitininkai Į 2. Abstinentų Korporacija. Kiekvienais mokslo metais
stengiasi įsigilinti į kilnųjį Šios korporacijos nariai, kaip į Universitetų įstoja daug man, Jonuk, kas mums svar
Kristaus mokslų, įsigyti krik- jų vardas rodo, nevartoja al- naujų ateitininkų, todėl ir or besnis: saulė ar mėnulis?
ščioniškųjų dorybių, skaito koholinių gėrimų ir stengiasi ganizacijų skaičius nuolat di- Jonukas: — Žinoma, mėnu
Šventųjį Raštų, svarsto žmo- Į išplatinti blaivybę. Jie važi-Idėja. Be to, Žemės Ukio Aka- lis.
Mokytojas: — Na ir kodėl?
gaus dvasios gyvenimo klau-'nėja su paskaitomis po Lie- demijoj Dotnuvoj jau yra dvi
Jonukas: — Mėnulis šviečia
simus, kartu eina prie Šv. Ko- tuvos miestelius, leidžia prie- , ateitininkų organizacijos —
mums
naktį, kada tamsu, o
munijos ir uoliai atlieka ki- šalkoholinį. žurnalų “Santū- 'Studentų Ateitininkų Draugotokių religinę praktikų. Kepa- rų,” daug rašo į blaivybės lai- |Vė ir Studentų Ateitininkų saulė šviečia dienų, kada ir
prastai gražų ir gilų įspūdį kraštį “Sargybų,” rašo ir pla- Į Korporacija “Algimantas.” be jos pakankamai šviesu.
daro, kai kam tikrais atvejais tina priešalkoliolines knygas, j Daugelyje užsienio universite- >
---gausingi moksleivių arba stu-! 3. Vytauto Klubas. Į Vytau-,tų veikia taip pat studentų a-'ATYDŽIAI PERSKAITYKI
dentų būriai viešai priima to Klūbų yra susibūrę visi tie (teitininkų būriai, pav.; Pary TE BIZNIERIŲ BARGENUS
Švenč. Sakramentų, gieda šv. studentai ateitininkai, kurie'---..
---—
giesmes ir dievobaimingai ga- nori pasiruošti ir dirbti visuo-!
rbina savo Amžinąjį Vadovų meniškų darbų. Šio Klūbo nair Išganytojų — Kristų. Iš a- riai daug dirba “PavasarininJei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai
teitininkų išeina daug aukštos kų” ir kitose katalikiškose oATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
doros ir kiblios širdies jau- rganizacijose.
nuolių, kurių nemaža stoja į 4. Kęstučio Korporacija.
kunigų seminarijas ir net į Tai tgip pat visuomenininkų
vienuolynus.
organizacija. Jos nariai ypač
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Greta šito ateitininkų kuo- daug dėmesio kreipia į savo
Krautuvės Amerikoje
pelėse eina platesnis lavini- išsiauklėjimų ir susidrausmimosi ir auklėjimosi darbas, nimų.
IA aplaikysite veiklesni ir
Tų darbų atlieka susiskirstę1 5. Ateitininkių Draugovė. J
mandagesni patarnavimą per
į atskirus būrelius arba sekei- mergaičių Draugovę yra įstopatyrusius pardavėjus ir radio
jas. Pavyzdžiui, beveik kiek- jusi didesnioji dalis studenčių
mechanikus; kainą rasite vieną ir
vienoj kuopelėj rasime eucha- ateitininkių. Jos stengiasi išteisingą visiems - pasirinkimas
ristinimkų sekcijų, kuri vpati- silavinti
ir pasiruošti visoms
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
ngai rūpinasi dvasiniu gyve- gyvenimo sritims, todėl yra
Radio išdirbysčių, kaip tai:
nimu;
būrelį, kurio susiskirsčiusios į atskirus bū
namai stengiasi pažinti svai- relius. Iš jų čia paminėtini
ginamųjų gėrimų kenksmingu- yra: seimotyros būrelis, kuris
mų ir įprasti blaiviai gyventi; stengiasi
išsiaiškinti visus
ATIOLB
ou« OMvr
«row<
RADIOS
RADIOS t»«*ow«]9rr.
rasime visuomenininkų, kurie klausimus, surištus su šeiinypratinasi dirbti visuomeniškų nos gyvenimu, gailestingųjų
darbų, būtent, šviesti ir kultu- darbų, kuris lanko ligonius ir
rinti mūsų kaimo žmones; ra- stengiasi padėti nelaimingiesime sportininkų, kurie rūpi- siems. Be to, yra pritaikomo.
naši sustiprinti ir užgrūdinti jo meno ir kiti būreliai,
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
savo jaunų kūnų, kad per jį | 6. Šatrijos Draugija. J jų
geriau galėtų pasireikšti gra- stoja rašytojai, poetai arba
ži siela, ir t. t. Taip suorgani- tie, kurie domisi menu apszuotas kuopelių darbas yra kritai. Iš jų ne vienas yra išlabai gyvas, turiningas ir vai- leidęs savo knygų ir daug iš
~^twYTHiNG ForTne HOME8
singas. Didesnės kuopos turi jų rašo eiles, apysakas ir
4177-83 Archer Avė.
2536-40 West 63rd Street
savo knygynus, chorus, leid- straipsnius katalikiškuose laiTelephone Lafayette 3171
Telephone Hemlock 8400
žia laikraštėlius, ruošia viešas kraščiuose.
Ateitininku

Studentų

EXTRA! Geriausias
Choras

Sąju

nga.

Geriau Busite Patenkinti,

Lietuvių Programoj

PER RADIO
Trečiadienio Vakare
Lygiai 9 vai. užsistatyk

Galingąją Radio Stotį KYW
(293.6—1020)

Ateinantį TREČIADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D.,
9 VAL. DAINUOS:
M

$

Lietuvių Vargonininkų Choras
Komp. A. POCIUI
vadovaujant. Šis choras yra geriausias lietuvių vyrų
choras Amerikoje. Chorui pritars skaitlinga orkestrą.
SOLO DAINUOS:

P-nia Marijona Janušauskienė
viena geriausią Amerikos lietuvių dainininkių.
dainavimas visuomet sužavi klausytojus.

Jos

Skaitlinga orkestrą gros įvairias lietuvių liaudies
dainelių melodijas bei šokius.

Šiuos programus kiekvieną trečiadienį, 9 vai. va
kare, ruošia dienraštis

BRAUGAS
KOOPERUOJANT

abstinentų

RADIOLAS

Atuater Kent

kimball

TurnitjL

‘ DRAUGAS” prašo gerb. skaitytoją patarimų dėl
programo suruošimo, mielai priims įvairias pastabas
ir pareiškimus, ką ypatingai per radio norėtą išgirsti.

Rašykite:
“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

i

D R X O

O

K

B

Pirmadienis, Lapkr, -I, J92S

jos naudai ir įvyks lapkričio tuvos Vyčių ir kitų jaunimo >žvaigždes, kurias organizacijų
10 d., parap. svetainėje. Mū organizacijų veikimo atvaiz ar visuomenės atstovai re-,
ru gerb. varg. p. V. X. Medo- davimas filiuose. Tas glau komenduotų.
Stanislovas Gasparaitis.
Klebonas kun. J. Statkus iš Į nis nušilęs dirba mokydamas džiau suartintų jaunimų, šian
t
'IR
sakyklos plačiai apie tai žino- chorų ir kvartetus minėtam die jaunuomenės didelis troš
nems aiškino ir ragino visuslkoncertui. Įžanga pigi: suou- kimas yra pakilti į padanges
Iš mūsų padanges.
įj
skaitlingai dalyvauti pamal- gusiems 50c., vaikams 15c. sporto srityje. Filmos pagelbė
Mūsų gerb. smuikininkė, po dose, lietuvių valandoje.
tų.
Rap.
nia A. Medonienė apleido
Šiam sumanymui labai pri Kaip kitur sunaudojamos jvairios atmatos.
AVest Pullnianų. Išvažiavo pas
tarė delegatai, o ypatingai
Klebonas kun. J. Statkus
Daug
dalykų, kurie Lietu
savo tėvelius j Pittsburgbų. dabar lanko parapijų, renka
Vyčių atstovai ir dvasiškija.
Ponia A. Medonienė sieks aukas bažnyčios vidaus paDidžiausių paramų suteiki voj eina niekais, kitose, šaly-':
Sutuoktuvės.
aukštesnio muzikoje mokslo, grųžininiui. Tas darbas atsieis
dvi didžiausios lietuvių įstai se mokama sunaudoti. Pavyz- Ii
Spalių 19 d. Šv. Kazimiero ! gos : dienraštis ‘ ‘ Draugas ’ ’ džiui, kritę gyvuliai Lietuvoj
lankys Pittsburgbo Muzikos apie 3,000 dol.
Konservatorijų^ Linkime p. Klebonas sako, kad kolekte. bažnyčioje kun. J. Česna su $100.00 pinigais ir daug vie- staSiai u^asami į žemę. Vo-(|
Medonienei geriausio pasise puikiai sekasi, nes jau turi rišo moterystės ryšiais Juoza tos savo skiltyse yra paauka-!kietij°J > kežami , tam
kimo ir greito grįžimo pas surinkęs arti tūkstančio dol. pų Vigeli, našlį, su Filomina vęs, ir Universal State Bank į tikr« dlrblu’«> Cla Juos ka,tl'
Tenderenda, panele. Šliubas
mus.
Darbas bus pradėtas, kaip bus buvo su giedotomis Šv. Mišio- nrezidentas J. Elijošins $25.00'na 8ar0 katile ko1 vlsi rleba’
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
pinigais. Kai-kurie dvasiškiailai geidžia ir išteka. Tie
surinkta reikalinga suma pi,a,slir svietiškiai inteligentai k-'riebalai suvartojami
tepaliausius lietuviškus rekordus
Lapkričio 3 d. Šv. Petro mgų.
Spalių
27
d.
per
sum,
buvo,
(
pasižadėjo
remti>
kas
tei
dums,
iš
kaulų
ištraukiami
kliir Povilo parapija važiuos
Jau? vjlUes kaipljai, o kas lieka, sutrupinama
šv. Teresės choras visu labai gražios vestuvės, kokias kia
“in corpore”, kaip ir kitos
Federacijai; taip ir jos'į miltus ir iš to gaunamos la
Chicagos lietuvių parapijos, į smarkumu platina pirmutinio senai matėme. Tai buvo šliukowisijaii kurios
kurios pradėtų
pradst, Jar
Šv. Vardo katedrų, kad pel- I koncerto tikietus. Koncertas bas Prano Grochovskio su pa- komisijai,
dar-. bai geros trąšos arba labai
ha FedaraoHos
XTX.gis Kon
Kon. geras maistas paukščiams bei
i su šokiais rengiamas parapi- nete Ona Žibarte. buvo 10 po-!i bų
nijus jubilėjaus atlaidus.
Federacijos XIX-sis
rų, dalyvaujančių vestuvėse.
gyvuliams.
gresas užgyrė.
Visos pamergės turėjo dide Bet aš noriu kalbėti vienSąšlavos taipogi neišmetalius gražius bukietus gėlių. tik apie žvaigždžių kelius, mos laukan. Jos sijojamos ir
Ir bažnyčia buvo papuošta jau esančias ir būsiančias išrenkami vertesni dalykai,
gražiomis gėlėmis. Žmonių su žvaigždės, kurios daugiausia ;kaiP Omenys, metalas, audi.
sirinko pilna bažnyčia.
mašina visus. Tai mūsų jaugabalai. Iš likučių daroKolumbo Vyčiai.
įnuomenės pranašai, kurie pa mos plytos, kurias galima
Kadangi mūsų kleb. kun. J. kį|ę į padanges lyg pirštu mo- vartoti kurui arba statybai.
Virtuvėse su pamazgomis
Č'esna yra Kolumbo Vyčių ijainį šaukia mūsų jaunimų
Naujas MAJESTIC Model 91 kapelionas,
tat spalių 27 d. į Lektį paskui juos Kag jie t išsipila laukan labai daug
. riemūsų bažnyčių susirinko Ko-Jkie? Praeityj ju būta labai !ba,ų* DeI to dabar yra ltaisy'
Kaina $116.00 be tubu
lumbo Vyčiai išklausyti Šv.
literatūros, dailės, meno iU paiuazS« ir atmatl* kana‘
BABRAVIČIUS
Mišių ir priimti Šv. Komuni ir sporto srityse. Paminėsiu lluose riebalams gaudyti prie
VANAGAITIS
taisai.
Tokiu
būdu
Berlyne
Nauji pagerinifuai padaro tų, kad Majestic yra ga jų. Kun. Česna pasakė jiems keletu amerikiečių, dabartį-!
MAHANOJAVS LIETI VIšKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukeviėius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio užpritaikintų Kristaus Kara nių, iš jaunimo, daugiausia kasdien gaunama kelios to
• *X
»
10" 75c.
imo, Majestic yra humlesjs. Gražus pažiūrėti, malonus
liaus Šventei pamokslų. Po pasižymėjusių sporto srityj: nos riebalų, iš kurių dirba
1G137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitelia
mas
muilas,
tepalai,
žvakės.
paklausyti.
i:
Mišių susirinko į svetainę, Jaek Sharkey, Albina OsipaA. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
Šunų, kačių ir karvelių mė
1G13SF Kaeiuskas (A. Vanagaitis)
kur buvo pagaminti pusry vičiūtė, Emma Šemaičiūtė,
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
šlas
taipogi
labai
renkamas
čiai. Pavalgę sakė prakalbas. Clark St. karalaitė MikuckiūK. MENKELIUNILTI: ir F. STANKŪNAS
Su Orktstros akompan.
Jau antrų kartų, kaip tie tė ir kiti. Meno srityje dau ir už jį brangiai mokama. Iš
1G139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu
Vyčiai dalyvavo pas mus giausia pasižymėjo Bažnyčia, šito mėšlo daromi milteliai,
KELETAS PAŽYMČTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš
kuriais
labai
gerai
išdirbamos
mišiose ir pusęyčijjosei Viena kunigai, vargoninkai, parapi
MISŲ PILNO KATALOGO
F. STANKCNAS, Baritonas
sykį jiems buvo pagaminta jų chorai ir t. p. O Vyčių brangios odos pirštinaitėms
Su Orkestros akompan.
didelė vakarienė. Buvo taip daugiausia pasižymėjusių ir ir moterų batukams.
10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj
Nėra beveik tokios atma
gi proga kiek pelno padaryti. dabar daug Vyčių treniruoja
Neišpildomas Prašymas
tos,
kurios
negalima
būtų
MAHANOJAVS
LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Tų Vyčių aukos skiriamos si sporto srityje, mankština
Singing by A. šaukeviėius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
tinkamai
sunaudoti.
klebonijos fondan. Mūsų kle raumenis, kad tik aukštesnį
12” $1.25
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
(
“
M.
R.
”
).
bonas darbuojasi, kiek tiktai laipsnį pasiekti.
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
1
1
C1004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
gali, kad kuogreiciausiai su Tos mažytės žvaigždutės
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
rinkus reikalingų pinigij kle laiks nuo laiko bliksterėja ir MOTERYS KENČIANČIOS
Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
PŪSLĖS IRITAOIJA.
10” 75c.
bonijos statymui.
vėl pritemsta, manydamos, Jei funkcijonalė Pūslės Irita16129F Dariau Lyseles, Valcas
Jonelio — Polka
Kresp.
kad - lietuvių padangė perma- cija trukdo jūsų miegų, suke
MAHANOJAVS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader
ža ir gali būti perankšta. Bet lia Degimo ar Niežėjimo Jaus- i R
16135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka
ne, po A. L. R. K. Federaci- mų, Strėnų Gėlimų arba Kojų'Šį
1G112F Magdės Polka
i jos globa galėsite sėkmingiau Skaudėjimų, nuo ko jus jaučia 1 R
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
RAKTAS Į JAUNUOMENĖS •šviestl abiein kontinentam, o te nuovargę upu nupuolę, ko
12” $1.25
.
_
*
•
•
tr
v • _ • ______ •
ypač jei Vyčiai suorganizuotų dėl tada nebandyti 48 valan
G1002F Karvelėli
ŠIRDĮ.
Plaukia Sau Laivelis
likusį jaunimų po savo vėlia dų Cystex? Nenusileisk. Šian
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10” 75c.
va.
Štai
mūsų
dvasiškija
ii
A. L. R. K. Federacijos
die gauk Cystex. Bandyk. Žiū
1G041F Mes Be Vi’.ulaus Nenurimsim
pasauliečiai
inteligentai
numa
Girtuoklio Daina
Kongresas rugp. 20-22 dd.,
rėk, kų jums padarys. Pinigai
K.
MENKELIINHTĖ
ir F. STANKŪNAS
š. m., Cicero, UI., turėjo di tė tuos visus trūkumus, užtai atgal, jei nepatenkintas pilnai.
16096F Trys Sesutės
‘‘Valia Valužė"
delį pasisekimų. Bažnyčios į- ir įsteigė filmų bendrovę, į &iandi; banįyk Cystexy Tik
RALPH V. JPŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan. ‘
talpa pasirodė permažą; er kad galėtų kiekvienų patekė 60c.
1C134F Kai Aš Buvau Jaunas
jusią
žvaigždutę
nufilmuoti,
dvi miesto svetainė ir-gi buvo
Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
suprantama,
pažymint
laips

BROOKLYNO
LIETUVIŲ ORKESTRĄ
pennaža.
1G133F Žldeli-Judeli, Polka Singing by F, STANKŪNAS
PILNAS EGZAMINAS
nius.
Kariška Polka
šuvažiavo delegatai kuone
15.00 TIKTAI $5.00
1G131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Kitas
dalykas
numatytas,
iš visų Amerikos lietuvių ko
8PECIA.LI8TA.8
Senos Mergos Polka
nenusiminkit, bet eikit
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
lonijų. Dalyvavo vilniečių lie tai užvedimas albumo, kurs pasTaigi
tikrą specialistą, ne peš koki
Su Orkestros akompan.
būtų
pavadintas
raktas
į
jau

nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
tuvių atstovė E. Vileišienė ir
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
ba profesorius, neklaus jūsų kas
O Jus Kriaučlai (A. Vanugaltis)
Lietuvos moksleivijos atstovas nuolių širdis, ar kaip kitaip, jums kenkia, ax kur skauda, bet
16088F Lietuvoj Mados
kuriame būtu galima įrašyti pasakys pats. po pilno UegBamlI’as Draugą Julių
kun. Dr. P. Karalius.
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr
160S5F
Vanagienė Tolka
TA . ‘ . . . . -y. j
jau esančias ir būsiančias pinigus. Daugelis kitų daktarų
Lietuviškus Džiazas
Delegatai atsivežė daug pra •
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
1C078F Mergutę Prigavo
t
jie neturi reikalingo patyrimo, su
kilnaus ūpo ir ražių referatų,
Eina Pati j Kaačiamą
rėdymui žmogaus kenksmingumų.
16071F Karvutė
kilnaus ūpo ir gražių referdatų
Mano Kadio — Scope — Raggt.
Doleris
X-Ray RoeDtgeno Aparatas ir vl16072F Sharkey Daina
nuoinenės klausinių, ir visi
slikas bakterlologlfikas egzamina
Munšainukas
i
,
‘Jokio džiaugsmo, jokio sveiko at
vimas kraujo atidengs man jūsų
1G073F Reikia Tept, Dalia I
rado pritarimų. Buvo refe ‘ilsio
— 1-apkrltys!” Thomas Hood
tikras negeroves. Ir jeigu aft pa
Reikia Tept, Dalis II
100 metų atgal tokiais žodžiais api
ruojamas ir naudingumas fil budino
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
Kaina buvo $137.50 dabar <£ -| *10,00
tą mėnesį. Bet šiandie
ir gyvumas sugryS jame taip kaip
Be Nosies (A. Vanagaitis )
mų, kurios atvaizduotų Lietu TRINERIO KARTUS VYNAS
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
I.IETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
skilvio. Barnų, inkstų. oA'oa,
1JLVG VUS IŠMOK ĖJIMAI
vos kultūrų, garbingų praei duos Jubis džiaugsmą ir sveiką at- ligų
16113F Puiki Porele Polka
kraujo, nervų. Mrdles. reomataI jl»i net lapkrityje. Imk stalavą Šau
Šešupės Bangos. Polka
tį, didvyrius, gražiąsias vie kštą to malonaus vaisto kos pusva mo, kirminų, uždegimo tarnų, sl.i1S119F Kalvarijos Polka
į
landi prleS kiekvieną valgj ir pama
puų plaučių. s arba jeigu turit ko
Raudona Kepuraitė Mazurka
į
tas, taipgi grynai lietuviškos tysi, kaip lengva pergalėti blogą kva kią u isisen ėjusią, JstkerėJustą.
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
pą. nemiegą Ir visuotiną paniūrą.
Ųgą. kuri nepasidavė
kultūros veikalus,
kuriuos Visose aptiekose. Nemokamas sem- chronišką
net gabiam ėsi m ynos gydytojui,
pelis iŠ Jos. Triner Co., 1333 So.
neatldėlloklt neatėie pae mana
kaip Lietuvoje taip ir Ame Ashland Avė., Chicago. III.
DR. J. E. ZAREMBA
rikoje, gerai vaidilų atvaidin
NEMOKAMAS SEMPELIO
8PECIAL.I8TAS
KUPONAS Dept. 13
tus, būtų galima nufilmuoti !
Inėjlmas Rūmas lėlė
»ė W. JACKSON BOULEVARD
3417-21 S. Halsted Street kas būtų naudinga Lietuvos, vardas
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto iki
ir Amerikos lietuviams, taip-j
3417-21 So. Halsted St.,
Chicago, III
Adresas
1 po pietų. Vakarais nuo B iki 7
gi svarbesnes organizacijų išNedėliomis nuo lė ryto iki 1
Tel. Boulevard 4705
po pistų.
'311
i kilmes, o svarbiausia tai Lie................... valstija

LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, KL

į

MARGUMYNAI

S10UX CITY, IOWA

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

KAINOS SUMAŽINTOS

SKAITYTOJŲ BALSAI

BUK PILNAS PEPO!

Jos. F. Budrik

I

♦

ONK ***-

JOS. F.

Ine.

r

f

<

n 'O 6 3 B-o -fr S

įnnadienis, Taiphr. *, 1929

I tės, o už — 20 metų — (lova- susirinkimų atsiuntė ir kuoĮna dvigubos vertės.
pa i dvasios vadu paskyrė kun.
, Ofiso Tel. Vlctory 3687
Telefonas Boulevard ‘1929
Taip pat bus paminėjimarJ A. Martinkų. Susirinkime da- GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
4801 South Ashland Avenue
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2874
tinias priimtas ir tų patį va draugijos varduvių. dienos, lyvavo ir Centro pirm. p. A.
Telefonai Boulevard 7820
Rea 6841 South Albany Avenue
karų chorvedis patiekė dailių kuri pripuola 11 diena lapkri Nausėda. Valdybon išrinkta:
Tel. Prospect 1980
pirm. — K. Naugžemis, pag. Valandos 2-4. 4-8 Nedėlioj 10-12 Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki t
liaudies dainų, kurios mokin- čio.
dieno, ir 4:80 Iki 9:20 vakare
Be to, draugija yra nutarus -- J. Garuckas, nut. rašt. —
8133 S. HALSTED STREET
tasi dainuoti.
Antras ofisas ir Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVĖ.
J.
Dimša,
fin.
rašt.
—
KotriRes.
tel.
Van
Buren
6868
—
priimti
naujus
narius
be
įs
Kadangi choras pradžioje
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chicago. IU.
Spalių 29 d. Guge parko
na
Garuckaitė,
ižd.
—
B.
Setojamo
mokesnio.
Todėl,
kurie
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Advento rengia vakarų-konsalėje įvyko savaitinė ‘‘Dai
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
kleckis.
Nauji
nariai:
Jonas
atsilankys
į
minėtų
vakarų,
eertų Dievo Apveizdos par.
. plet: Utorn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rez.
Tel.
Mldway
6512
nos” choro praktika ir trum
Šventadieniais pagal sutarimą.
salėj savo naudai, tat sekan lapkričio 10 d., Lietuvių Au- Sutkus ir Stasys Trumpulis.
GYDYTOJAS EB CHBRCRGAfl
pas pasitarimas bėgančiais
Nutarta netrukus šaukti Saite 108 1678 *• Milwaukee Are.
čiai praktikai chorvedis ža ditorijon, kiekvienas galės
reikalais. Tų vakarų clioran
Tel. Brunawlck 8824!
Tel. Canal 6764
Republic 8466
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dėjo paruošti naujų gražių prisirašyti prie dr-jos be įsto naujų susirinkimų ir platų
Oakley Avenue tr 24-tas Street
įstojo p. K. Gervilis ir, po il
Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak
darbų pradėti.
dainų. Be to, tame vakare bus jimo mokesnio.
Telef. Canal 1713-0241
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai.
go poilsio, grįžo choro vete
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėlials
po
pietų.
Ten buvęs.
P . K.
atvaidinta ir juokinga kome
lr Ketvergaiš vakare
ranas p. A. Budris. Abu cho
dija: “Vienas iš mūsų. turi
GYDYTOJAS.
ras priėmė dideliu džiaugsmu.
DAK
UI.
Ofiso
Tel.
Csnal
2118
CHIRURGAS
apsivesti.” Vaidins žymiausie
8896
Namų
Tel.
Lafayette
IR OBSTETRIKAS
Tikimos, kad jiedu daug pasiDAINOS IR VAIDINI
ji artistai-mėgėjai.
Gydo staigias lr chroniškas ligas
darbavos choro gerovei. Be
MAI.
Pavyko Šv. Pranciškaus 1
vyrų, moterų lr valkų
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
to, buvo atsilankę da pora Kaip žinoma, choras savo
Rem. 3 sk. rink. sesučių nau
DARO OPERACIJAS
Ofisas 2403 W. 63 Street
OFISAS
naujų kandidatų, kurie, pasi- praktikoms yra paėmęs naujų
Brighton Park. — Spalių dai. Diena pasitaikė labai gra
Kertė So. Western Arenas
klausę dailaus choro dainavi-: vietų — Gage parko salę ir 27 d. parapijos svetainėje į- ži, žmonės duosnūs, rinkėjų už 1900 S. HALSTED STREET
Ligonius priima kasdieną, nuo
Tel. Prospect 1028
pietų iki 8 vai. vakaro.
permainęs
vakarus.
Rezidencija1 2359 So. Leavitt St.
mo, be abejo, vėliau įsirašys.
NAMAI:
vyko antrasis choro ir nau teko. Negana to, atvyko dar (
Nedėliomis ir seredomis tik
Tel. Canal 2330
iSkalno susitarus
Ponia Lauraitienė taip-gi į Kadangi ne kiekvienų an jai susitverusio teatrališko mums į pagelbų iš Kenosha, Į
4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. ▼.
Nedelioj pagal susitarimų
Ofisas ir Laboratorija
sekamų choro praktikų žadė tradienio vakarų galima Gage kliubo vakaras.
\Visconsin,’ dvi sesutės: S. M. L.
, .
. ..
, .
i Valandos; prlefl pietus pagal sutarti.
Ir X-RAY
jo atsivesti naujų narių. Tai parke pamokos turėti, kas
Parapijos choras ir šis kliu- Antanina ir S. M, Monika.
^Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
Ofiso Tel. Vlctory 6893
2130
WEST
22nd STREET
gi “Dainos” choras auga. li dažnai suklaidina narius, tat bas sudaro gerų kombinaci
Šv. Pran. Rem. 3 sk. ir se
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
pas geras.
šiame posėdėly, visapusiai tų jų: suruošia programas pa sučių vardu širdingiausiai dė Tel. Hemlock 8161
Choro vedėjas, komp. A. dalykų apkalbėjus, nutarta našius į vidurmiesčio vodevi kojame visiems aukotojams
Tel. Lafayette 6793
i ir rinkėjams. Viso surinkta
Pocius, dėkojo chorui už gėlės, .<grjžti j senoVę”, t. y. -prak- lius.
. '
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
sudėtas ant choro narės a. a.! tikas laikyti vėl penktadie-' Vakaro programa, pradėta $152.86. Surinko;
Specialistas Moteriškų, Vyriikų
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Valkų lr visų chroniškų Ilgų
Onos Pocienės karsto.
j nių vakarais Mark White par- .su drama “Vagis”, kurių at- S. M. Antanina ir S. M.
2435 West <9 Street
Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Choro pirm. Ig. Sakalas pa- fc0 salėj, 29 ir S. Halsted St. [vaidino S. Mockaitė, S. BarMonika..................... $37.95 Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 •
arti 31 st Street
▼. v. Nedėlioj susitarus.
;Office: 4459 S. California Avė.
kvietė chorų į Draugo
ir rpaįgį visi nariai ir norintieji kauskas, B. Arnioška.
J. Šiaudvitienė ......... 23.21
balandos: 10-11 ryto, 2-4. po plet,
Nedėlioję pagal sutarti
Peoples Furniture Co. rengia- įsirašyti prašomi įsidėmėti Ši Toliau sekė dialogas lietu N. Mažeikaitė ............. 19.01
7-9 vak. Nedėliomis ir Šventadieniais
10-12.
mų per radio programų. Kvie- t{|: lapkričio 4 d. (pirmadie- viškai, kuri atliko B. Stul A. Gedvilienė ............. 13.00
■ — ...... ■
ny) praktika bus da Gage par , gaitė ir pats režisierius J. Ka B. Kalvaitė ................. 13.00
i
ko salėje,
o lapkričio 8 d. reiva. iVngliškai dialogų apie M. Laurinskaitė ............... y.00 4910 So. Michigan Avenue Tel. Wentworth 3000
ADVOKATAI’
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(penktadieny)
jau < Mark “Suit case” atliko M. Stul- A. Mikolaitė ................. 6.76
Tel. Kenwood 5107
X — Spinduliai
M.- Grybaitė"................. 6.02
White parko salėje. Nutarta gaitė ir p. V. Simonaitis.
Ofisas 2201 VVest 22nd Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222
JOHN B. BORDEN visiems laikytis drausmės: į Komedija “Tarnas Įpainio A. Sudeikis .................. 4.50 nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
praktikas suvažiuoti lygiai 8 jo” vaidino B. Stulgaitė, B. C. Beganaitė ................. 4.11 šventadienio ir ketvirtadienio
Tel. Republic 7868
(John Bandzinuos Borden)
6558 SO. HALSTED STREET Avenue
Valandos
1
—
S&7 — 8 v. v.
Kastenas,
S.
Armoška
ir
Ka

A;
Laurinskaitė
..........
3.57
vai.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
ADVOKATAS
Vai.
:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
3.13
Daugelis choro narių, pri reiva. Labai smagu žymėti/, O. Sūdei kaitė ...........
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6912
105 W. Adams St. Rm. 2117
klauso
parapijiniams < cho kad minėti vaidintojai artis- O. Sruhienė ................. 3.00
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6661
Telephone Randolph 8727
OFISAI:
,
rams ir kaikurių parapijinių J tiškai vaidino savo roles, ne-J J. Stulginskaitė
2.88
1446 S. 49 Ct.
2824'Was£ingto«H-*»
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
chorų pamokos būna antra žiūrint, kad kaikurie pirmų j B. Beganaitė ................. 2.01
2464 SO. HALSTED STREET
Telepbeae Roosevelt 9080
dieniais. Gerb. vargonininkai, kartų pasirodė estradoj. Esu J. Kiseliutė ................. 1.32 Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po Tel. Cicero 662 Tek Kedzie 2450-2461
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Namie: 8 iki 8 ryte Tel. Repub. 8000
Gydytojas ir Chirurgas
kurie savo chorų pamokas lai tikra, kad greitoj ateityje te E. Paukštytė ................. 1.18! Res. 2201 S. WALLACE STREET
1821 SOUTH HALSTED 8T.
ko penktadieniais, širdingai atrališkas kliubas savo pažan- P. Beganaitė ................. 21c. Į
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
6600 S. Arteslan Avė.
Rengiama
“
bunco
party
”
,
į
prašomi nedrausti nariams, i gurnu stebins daugelį
OPTEMITRISTAI rezidencija
Valandos. 11 ryto iki t po pietų
4729 W. 12 PI.
Po pertraukos prasidėjo ; lapkričio 17 d., Šv. Kryžiaus
Nedėliomis
8 iki 8:30 vakare
norintiems • priklausyti prie
Tel. cicero 2882
Susitarus
“Dainos” choro, bet da paska koncertinė dalis. “Naktis Sva-, par. salėje. Nuoširdžiai visi’
LIETUVIS ADVOKATAS
1
tinti, kaip kaikurie varg. da jonių” sudainavo E. Mačkai- esate kviečiami atsilankyti
2221 West 22nd Street
D E N TI S T A J
ro, pa v. p. Brazaitis, iš kurio tė. “Aš bijau pasakyt” vie- ir praleisti draugiškai porų
Arti Leavitt Street
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Lietuvaitė.
choro net šeši nariai dalyvau įtos naujoji solistė, B.- Stul- valandų.
Telefoną* Canal 2552
Office
Boulevard
7042
ja “Dainos” chore, o vis tik gaitė. Šių solisčių švelnūs
4729 S. Ashland Avė.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va Aušros Vartų parap. choras — malonūs balsai tikrai di WEST PULLMAN, ILL.
SPECLJALISTAS
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- yra skaitomas vienas geriau delį įspūdį darė.
Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų
LIETUVIS DENTISTAS
mis nuo 9 iki 6.
Mirė Kaz. Znbe.
Toliau duetų “Munšainu1 Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
sių parap. chorų.
pietų: 7—8:20 vakare
Spalių 31 d. persiskyrė su
kas” išpildė B. Stulgaitė ir
4646 So. Ashland Avenue
Damorins.
LIETUVIS AKIŲ
Nedėliomis 10 iki 12
Ant Zaleskio Aptiekos
O. Ivinskaitė. Gi p. J. Gudas šiuo pasauliu Kazimieras ZuTELEFONAS MIDVVAY 2886
SPECIALISTAS
Myli be. Tai buvo vienas iš senes
IS SV. MARTINO DR-JOS sudainavo “Godelės”.
Tel. Canal 6222
Palengvins aklų Įtempimą
kuris
niųjų
šios
kolonijos
lietuvių
Tel. Boulevard 1401
miems
solistams
publika
nesi

VEIKIMO
—
RENGIAMA
esti priežastim galvos skaudėjimo,
(Juozas J. Grišius)
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
ir uoliųjų darbuotojų. Turėjo mo, skaudamą aklų karsti. Atitai
gailėjo aplodismentų.
BALIUS.
ADVOKATAS
kreivas akis, nuimu cataractua
DENTISTAS
P-lė llamašauskaitė sma- biznį ir viskas gerai klojosi. sau
Atitaisau trumpą ręgystę ir tolimą 2201 WEST 22nd STREET
4631 S. Asliland Avė. (2 lubos)
Gydytojas,. Chirurgas ir Akušeris
Bridgeport. — Teatralė šv. jgiai paskambino kelis kartus Dabar trumpai pasirgęs, mi regystą.
(Kampas Leavitt St.)
Telef. Beulevard 2800
Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STREET
Martino dr-ja laikė mėnesinį ant piano, taip-gi akompana rė, sulaukęs vos 42 metų. Pa atsitikimuose, egzaminavimas daro
RESIDENCIJA:
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
6516 So. Rocksrell Street
Valandos: Nuo 2 — 4 p. fi
šarvotas randasi 12022 S. mas su elektra, parodančia mažiau
susirinkimų spalių 20 d. Šv. vo visiems dainininkams.
nuo 1 iki 9 vakare
Telef. Republic 9722
7—9 vakare
sias klaidas.
Kalbėjo gerb. kun. Pi Vai- Halsted st. Laidotuvės įvyks
Jurgio parapijos svet.
Specialė atyda atkreipiama moky
Apsvarsčius visus draugijos ,'tukaitis. Po to sekė vėl dai- pirmadienį, lapkričio 4 d. klos vaikučlama
Tel. Bmnsw1ck 9624
reikalus, perskaityta kvieti nos, kurias išpildė parapijos 'Patarnauja graborius Eudei- į Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
DR. A. J.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Lietuvią Dentistas
mas į Marijonų Kolegijos choras vedamas varg. J. Ku kis. Teestie lengva žemelė ge- i kare.
12 po pietų.
ADVOKATAS.
IS RUSIJOS
1878 MILVVAUKEE AVENUB
Rėmėjų Seimų. Kvietiniai dirkos. Dainuota; “Kur bėga ram darbuotojui.
Valandos;
8-18.
1-6,
8-8:89
4712 S. ASHLAND AVĖ.
52 East 107th Street
■ekmadlsnlals lr trečiadieniais
Uerat lietuviams žinomas per 21
a”
»»■ ir “Piauti linksma”.
priimtas
ir
išrinkta
du
atsto-į
Šešupė
pagal susitarimą.
Kampas Michigan Avė.
metus kaipo patyręs gydytojas, chlTel. Boulevard 7589
Tcl. Pullman 5950 lr 6377
irurgas lr akušeris.
vu; M. Kadziauskas ir A. Norį Kadangi chore randasi daug Phone Armitage 2822
I
Gydo staigias
lr chroniškas il
, artistiškų jėgų, todėl ir sutar
butas.
Miesto Ofiso Pagal SutartJ:
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
TsL
Lafayette
1999
127 N. Dearborn Street
Po to ėjo pranešimas apie tinas dainavimas išeina. Ap
jausius metodus X-Ray ir kitokius
Rooms 928 ir 935
1145 MILVVAUKEE AVENUE
elektros prietaisus.
lodismentams
nebuvo
galo.
rengiamų
vakarų,
kuris
bus
Tel. Franklin 4177
Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. M.
Ofisas ir Laboratorija
Seredos vakare uždaryta
Pritaikyme • akinių dėl visokių aklų
lapkričio 10 d., Chicagos Lie Bravo, Brighton Parko jau
DENTISTAS X-RAY
Nedėlioj pagal sutartj
Netoli Morgan 8treet
Telephone Central 6926
tuvių Auditorium, ant pirmų nimas. Lai skambų jūsų dai
4193 Archer Avenue
lubų. Komitetas išdavė rapor-' nos, lai jūsų vaidinimai eina
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pistų U
tų, kad viskas jau susitvar pažangos keliu.
uuo 6 ik, 7:20 vai. vakare
Boulevard
7589
ViUja.
kyta. Muzika užsakyta gera,
ADVOKATAS
Tel.
ofiso Canal 2110 Res. So. Phore
Rez Hemlock 7691
Del Prašalinimo Šalčio
2238, arba Randolph 6800.
šeimininkės
pasamdytos
ga

134 North LaSalle Street
CHICAOO, ILLINOIS
Kas yra tas T. A. D.?
bios, sumanios, žadama su LABDARYBĖS KUOPA
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
T. A. D. yra liuosuojantis,
DARBAN.
Local Office; 1900 So. Union Avė, daryti turininga programa iš
DENTISTAS
Tel. Roosevelt 8710
valantis
ir
taisantis
vidurius
dainų,
prakalbų
ir
piano
skani
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
4712 So. Ashland Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
binimo, kad atsilankusieji ga Bridgeport. — Pereitų sek vnistas, T. A. D. tūkstančiai
Vai.: Nuo 9 ryto iki S vakare
lės linksmai laikų praleisti. madienį Labdarybės 5 kp., šv žmonių vartoja, o milionai Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikyme
4631 SO. ASHLAND AVĖ
akinių
Jurgio
par.
saloj
turėjo
susidar
nežino,
Vakaras rengiamas tuo tik
Phone Cicero 721
Tel. Yards 0994
1801 South- Ashland Avenue
ADVOKATAS
Jeigu
arti
nėra
galima
gau

rinkimų.
Šiame
susirinkime
slu, kad pagerbus narius, ku
Rezidencijos Tel. Plasa 3206
t
Platt Bldg., kamp. II 8t. 2 aukštas
11 So. La Šalie St., Room 2001
kuopa persitvarkė ir pasiryžo ti, tai kreipkitės po num.
rie
neėmė
pašelpos
iš
draugi

Pastebėklt mano Iškaba*
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
VALANDOS:
LIETU VE DEM #'IS1 f.
Valandos nuo 9:19 ryto Iki 8:29 va
5221 So. Halsted Street
Vakarais
jos per K) arba 20 metų: už stoti į uolų darbą. Taip deNedėl.
nuo
10 Iki 12 dieną.
•*
x-Ray
karo. beredorals nuo 9:29 iki 12 ▼.
3241 SO. HALSTED STREET
Nuo 7 iki 9 vakare.
2137
S.
CICERO.
AV.
CICERO.
ILL.
Chicago,
III.
ryt**.
Nodėliomls
nėra
skirtų
neėinimų pašelpos per 10 me-'.dasi su pritarimu gerb, pra
Tel. Victory 0562
Nuo 10 iki 12 dieną,
'
•’J
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M.
valandų. Room t.
7-9 v. v. apart Panedėllo lr
Tel.
Boulevard
0631
Nuo
2
Iki
2
po
pietų,
_
«
Trečladleua
pagal
autarfcna
bų — dovana bus 10 dol. ver-Įloto kun. M. Krušo, kurs į
rkoM Panai litą _
Pėtayčloa

DR. M. T. STRIKOL

CHICAGOJ E

DR. S. A. BRENZA

Iš “DAINOS” CHORO
VEIKIMO.

DR. J. P. POŠKA

DU T. DUNDULIS

DR. R. G. CUPLER

f

DR. A. RAČKUS

DR. A L. YUŠKA

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. S. BIEZIS

DR, H. BARTON

DR. A. J, BERTASH

mr. P. Z. ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT .

JOHN KUCHINSKAS.

OR. VAITUSH, O.

DR. CHARLES SEGAL

DR. C, Z. VEZELIS

JOSEPH J. GRISH.

DR. G. I. BLOŽIS

J. P. WAITGHUS

DR. V. A. ŠIMKUS

, DR. HERZMAN

DR. W F. KALISZ

25 METĮĮ PATYRIMO

DR. J. Ai PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

F. W, CHERNAUGKAS

IMK T. A. D.

DR, A. P, KAZLAUSKIS

DR. MAURIGE KAHN

A. A. OLIS

DR. HELEN M. WISNOW

. I II. I

.....

m— —

f

Pirmadienis, Lapkr. 4, 1929

B T n G S B

BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE
GO. KONCERTŲ PER RADIO
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
duoda “Draugas” ir The Peopies Furniture Co.)

.Malonu buvo girdėti lietu- niau, kad jei mano žmona bū
vių programa per KYW tre-tų dabar Chicagoj, o ne Italičiadienio vakare. Man ji la-joj, tai būtume išgirdę jų per
bai patiko, tik gaila, kad per-radio. Valio “Draugas”!
trumpas buvo laikas. Duokit
Dr. A. G. Rakauskas,
mums nors vienų valandų to-------------------Dear Sir:
kio malonumo, paklausyti.
AVednesday nigbt at 9:00
Pr. Vainora,
645 AV. 18tb St. o’clock I listened in to Litli
uanian program, and I enjoyEidamas daktaro pareigas ed it very mucb.
St. Francis ligoninėj Evansto- 1 congratulate “Draugas”
ne, visvien turėjau progos and 'The Peopies Furniture
išgirsti “Draugo” koncertų Co. for its efforts in tbis
per radio. Tam giliukis pagel work.
Nellie Buksas,
bėjo. Mat tuo tarpu globojau
Waukegan, III.
Loyolos universiteto studentų
Conley, kuriam foot-ball be
žaidžiant nulaužė koja. Jisai Dear Sir:
yra pasiturinčio daktaro sū AVednesday nigbt 1 lieard
nūs, todėl ligoninėj turi ats tbe Litliuanian program over
kirų kambarį ir turi radio. the KYAV station. It was ve
Tai-gi tai to savo paciento ry interesting. The music was
kambaryj klausiau aš ir mano very good and also the sin
pacientas lietuviško progra- ging. I congratulate you and
mo. Abiem buvo ir įdomu ir hope to liear some more good
malonu. Savo pacientui primi- programa every week.
Yours truly

GRABORIAI:

Edward Leonaitis,

No. Chicago, III.

S. D. IACHAWIGZ
Lietuvis Grabortus
Patarnauja laido
tuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Roosevelt lt 15
arba 2618
»U W. iird Plaee
Chicago, III.

J. F. RADZIUS

: Gentlemen:
Į I enjoyed your Lithuanian
• program given AVednesday
niglit very mucb. It was the
first Lithuanian program so
nice I ever lieard. I also extend my tlianks to the Lithua
nian Peopies Furniture Co.
I \vill be anxiously waiting
to liear more such programs.
Sincerely Yours,
Marcella RuttelI,

•

AVaukegan, III.

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų Išdlrbvstės.

Simpatiškas —
Mandagus
—
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

OP.’SAS
888 West 18
St.
Tel,
Canal
8174
ĮKYRIUS:
8288

So.

Halsted

Street

Tel.

Victory

4088

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Didysis Ofisas:

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

4447

GRABORIUS

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero P 7 94

14 ūsų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes nstarlme išlaidų užlaikymui

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

įkyrių.

BALABAN & KATZ
vinis, ant kurios kabojo laik- negyvai nusišovusį, matyt, iš]
rodis, buvusi jau išklibusi. Po netyčių,
TEATRAI
I was was very glad to bear
Chicagos Teatre prasidėjo
astuonių dienų buvo gautas iš
(“Rytas”).
your Litliuanian program lašt
{rodymas indomaus paveikslo
kad šeimininkės brolis tų!
VVeunesday nigbt. lt was wonJ)eviln.>> Dalyvauja Miss
naktį buvo visai netikėtai
MIRĖ K. ŠAULYS
derful. I appreciate very mu
Gaynor ir kiti garsūs artistai.
granatos skeveldros užmuštas.
cb your efforts in arranging
Rhinclandere, AVis. mirė Roosevelt Teatre eina “IFA.ų
Filosofas Dulkas turėjo puislidi excellent program. 1 al
kų cbronometrinį laikrodį, Kazimieras Šaulys, kurio su Britų rimt Up?”
so extend my tlianks to the
McVickers eina “Tite l/okurs rodęs sekundes, minutes, ims yra plačiai žinomas biz
Peopies Furniture Store wbo
nierius
Ciceroj,
III.
Laidojimo
lltj
Wood Revtie.”
Dalyvauja
valandas ir mėnesių dienas.
lielp you financially.
Jis mirė staigia mirtim Štut- reikalų pavedė graboriui Eu- garsūs artisai.
Asking your kindness to
garto geležinkelio stoty. Laik-, deikiui, kurs velionį ir parga- Oriental Teatre rodoma “Piprepare many more sucli proiodžio su savim jis mirties beno iš Rhinelander. Velionis rates of Melody.”
grams I am
United Artists Teatre rodo
momentų neturėjęs, nes buvo buvo 52 metų amžiaus.
Yours tiuly
mas “Evangelinę,” paveiks
palikęs namie. Keistu sutapi
Stella Jonaitis,
las paimtas iš garsaus istori
mu pasirodė, kad laikrodis
Dr. A. J. GUSSEN
AVaukegan, III.
ško veikalo. Dalyvauja pirmos
sustojo lygiai tų pat minutę
P-lė Doris Carey iš Fort ir sekundę, kai Dulkas mirė
Lapkr. 4, 1929 atidarė nau-į rūšies artistai,
Wortli, Texas, Lousianos uni stoty. Laikrodžio mechanizme jų skyrių 4847 AY. 14 str. Ci
Del geriausios rųšies
versiteto studentė laimėjo kon jokių sugedimų nerasta.
cero, III.
lr patarnavimo, šaukit
testų kaipo gyvačių burtinm- A7ieno Dresdeno pirklio ap
GREEN VALLEY
PRODUCTS
WEST SIDE NAUJIENOS,
Ji čia parpdoma su viena sirgo vienuolikos metų vai
Olsells šviežių ktaušlalų, sviesto lr sūrių.
savo “mylimų”.
kas, kurs buvo labai pamėWm. J. Kareiva
X Per Visų Šventę mirė j ----- 1-.
■■ 129--=-— u — — Į gęs genų su muzika laikrodį
Savininkas
aprūpintas šv. Sakramentais •: šeimynoj staiga nukrito nuo ii’ paprašė, kad laikrodis bū4644 So. Paulina St.
3518 So. Halsted Str.
a. a. Povilas Malakauskas. Jo sienos didelis laikrodis. Išsi- tų jo kambary. Ligoni/) noras
Tel. Boulevard 1889
laidotuvės bus antradienyje, gandusi šeimininkė pažadino buvo įvykdytas ir kai po ke- Gražiausias Teatras Chicagoj
5 lapkričio iš Aušros Vartų iš miego savo motinų, nesijati- lių dienų vaikas mirė, tai
PANEDĖLY LAPKRIČIO 4
bažnyčios, 9 valandų ryto.
karo vadovybės pranešimas, laikrodis, kurs tų akimirksnį
X Iš penktadienio į šeštadi čiant kažką negero. Motina jų kaip tik grojo, staiga sustojo
Bus rodoma
enį vidunaktyje kilęs gaisras nuramino, nurodydama, kad ir nūtilo. Visos pastangos už
“BIG TIME ”
sunaikino Petro Cibulskio nasukti laikrodį nedavė vaisių.
Vilniui Vaduoti Sųjungos Apie žinomų gamtininkų MaDalyvauja Lee Tracy
mus.
Centro
Komitetas
nutarė
paX Julijonas Jalinskas isi
yerį pasakoja, kad jam mirš Vitaphone Vodevilio aktai
gijo AVertsidėje Alexo Pontia-' Kaminti
Vilniaus klau- tant staiga pradėjęs eiti kabus
Kalbantieji paveikslai, dai Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą ir šaltą vandenj. La
no, italo, trijų aukštų muro na simu ir išversti jų anglų, pra jo kambary sieninis laikro
nos, muzika, pasaulio žinios. bai geras daiktas dėl kuknios.
ncūzų,
vokiečių,
esperanto
ir
mus (2050 AV. 21*Street); šiuo
dis, kurs ilgus metus buvo Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Tik ..................................................... $3.98
kitomis
kalbomis.
Knygos
bus
se namuose trečiame aukšte iš
sustojęs.
Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
siuntinėjamos
įvairioms
užsie

kais išdeginta.
gatvės pusės gyvena mokus
Vienas gydytojas pasakoja,
10 Gal................................................ $3.19
nio redakcijoms, politinėms ir
lietuviškai kalbėti daktaras
5 Gal................................................... $2.39
kad jis turėjęs jaunų mergi
kultūrinėms
įstaigoms
bei
or

Pranciškus Bušmanas.
nų ligone, kuri pareiškusi nuStogui popierius 3 ply raudonas
ganizacijoms ir atskiriems po
Ir
žalias su smala ir vinims.
X Aušros Vartų parapijos
mirsianti 13-tų to mėnesio die
Rolls ................................................... $1.98
litikams bei veikėjams nemo
svetainėje dabar galima gauti
nų. Kai ji kartų apalpusi, tai
PRISTATOM VISUR
Savininkas R. Andreliunas
kantiems lietuvių kalbos. ‘R?
misijų įvairių prekių bei at
tėvai nuplėšę kelis kalendo
Užlaikau visokių auk
minimų: stovylėlių, kryželių,
riaus lapukus, taip kad kalen
sinių lr sidabrinių dai
4414 So. Rockwell Street
ktų, vėliausios mados
knygų, rąžančių ir t. t. ■dorius rodęs 15-tų dienų. At
Chicago, UI.
radio, pianų rolių, re
sipeikėjusi ligonė paklausė,
kordų lr tt.
Taisau
Telefonas Lafayette 4689
laikrodžius lr muslkos
kiek ilgai .buvo be sąmonės.
Instrumentus.
LIETUVIAMS LAIŠKAI
Jai buvo atsakyta, kad kelias
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
CHICAGOS PAŠTE
JONAS
dienas, ir kad dabar jau e- 2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888
santi 15 toji diena. Tačiau li
SAMULIS
100 Stulgaitei P. A.
gonė nepatikėjo, nes ji, esu 13 BRIDGEPORT KNITTING
Mirė lapkričio 2, 1929 m. 11
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
104 Vasiliakini Jonui
dienų turėjusi numirti. Ir ti
vai. ryto, 52 metų amžiaus.
A Hardvrare Co., dabar perėmė visą
SHOP
Kilo
iš
Kauno
Rėd.,
Rasei

105 Vaičiūnas Elizibetli
blsnj | savo rankas lr duos visose šio
krai, 13 dienų ji numirusi.
Neriam vilnonius sveterius — sto
nių Mlest. ir Apskr.
blsnlo lakose pirmos klesos patar
106 Vatekun Albinu
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- navimą.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Vienas
ūkininkas
išėjo čiakas.
Parduodam pigiai.
Neriam
Paliko dideliame nuliudime
110 Vainorius A.
moterj Oną, 2 dukterį — Ele
miškan medžioti, palikęs na sulig užsakymų naujus sveterius ir
HARDWARE PAINTS
taisome senus. Vilnonlos gijos dėl
ną lr Zofiją, sunu Joną, žen
120 Zelnis Agneska
mie žmonų. Diena buvusi gra nėrinių ir vilnonės materijos dėl
& WALL PAPER
tą Joną Šilingi, o Lietuvoje 2
kelnių vyraims ir vaikams. Atsilan121 Zielinska J.
seserį: Prancišką ir Moniką.
ži ir rami, tik staiga su di kykit ir jsltikrinkit musų prekių ge
Kūnas pašarvotas 4432 So.
Palnters A Decorators
Talman Avė.
J. 8. Ramanclonls, savininkas
džiausiu trenksmu atsidarė. rume. Atdara kasdien ir vakarais.
.
i Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po ple3147 So. Halsted Street
Laidotuvės Jvyks Trečiadie
PASLAPTINGI REIŠKI
pats savaime trobos langas, [tų.
nyje, Lapkričio 6, iš namų 8
Tai. Victory 7281
j kur žmona virusi valgį. Ji iš! tU8s,unč,am užsakymus ’ kitus miesNIAI.
vai. bus atlydėtas j Aušros Var
tų bažnyčią, kurioje jvyks ge
karto supratusi, kad su vyru į
F. SELEMONAVIČIUS
dulingos pamaldos už velionio
sielą.
Po
pamaldų
bus
nulydė

įvvkusi nelaimė. Ir tikrai, po 504 w- 3Srd Sl* Pr,e NoPm®* Avė.
Ne vienam teko girdėti apie
tas | šv. Kazimiero kapines.
,
.
’ 1
Tel. Victory 3486
Namą Statymo Kontraktorlus
paslaptingų santykį tarp kai
kelių valandų jį rado miške
Nuoširdžiai kviečiame visus
Statau įvairiausius namus prieinama
gimines, draugus lr pažystamus
kaina.
kurių daiktų ir žmogaus mir
dalyvauti šiose laidotuvėse.
JOHN SLEGAITIS
7217 S. California Avenne
ties valandos, čia paduosim
Gerb. plotkelių
išnešioto
Nuliūdę Moteris, Sūnūs. Duk
Telef. Hemlock 559«
Graliam Paige Automobilių
tė,
Žentas
ir
Giminės.
jams primename, jog jau lai
kelis tokius pavyzdžius.
Pardavėjas.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Telefonas Canal 7211
1917 m. vasario 24 d. 1 vai.
kas, jų užsakyti. Norime, kad
Lachawlcz, Roosevelt 2515.
ARCHER MOTOR SALES
užsakymai suplauktų kuoankžnakties. Vienos mieste vienoj

Gentlemen:

GYVAČIŲ BURTININKĖ

CHICAGOJE

Ramova

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

JOHN DERINGIS

A.

t

A.

S. RAMANCIONIS

M, ZIZAS

Nauja, graži ko
plyčia

dykai.

I. d. ZOLP

3307 Anburn Avenne

GRABORIU8

*

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 Weit 46th Street

A. PEIKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška
patarnavimą.

UTIMS

Patarnavimas
ylBoae Chica
gos dalyse lr
priemiesčuose.
Grabai
ptglai
net už

Kampas 48th lr Paulina Sta
Ttl. Blvd. 5208
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
pria manęs.
patarnausiu slmpatiBkal, mandagiai.
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
Sykai.________________________ ____________

UNDERTAKING CO.
P. B. Had'.ey Llc.
Koplyčia Dykai

825.

710 AVest 18th Street

OFISAS
8288 South
Halsted St.
Victory 408889

Canal

3161

Telefonaa Yards 1128
4424

So.

RockvveU

Ht.

Virginia 1299

EZERSKI
LIETUVIS ORARORIUa
Ofiaaa:
898 S. MARSHFIELD AVENUB
Tat Boulevard 9177

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, DI.

A. + A.
POVILAS
MALAKAUSKAS
.mirė lapkr. 1, 1929 m. 11 vai.
ryt. 69 metų amžinus. Kilo Iš
Mažeikių
Apskričio,
Ylakių
Parap., Trumplauklų
Kaimo.
Amerikoje Išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudkne
2 sūnų Povilą lr Petrą, du bro
liu Juozapą, lr Dominiką, bro
lienę Rozaliją
Jurevičienę, o
Lietuvoj moterj Uršulę, 2 sunu
Kazimierą Ir Stanislovą ir duk
terį Magdeleną ir gimines.
Kūnas pašarvotas
23?0 W.
23 PI. Laidotuvės (vyks utar
ninke. lapkričio 5. Iš namų 8
vai. bus
atlydėtas
> Aušros
Varių per. bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
d.-Vyvnutl šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
•navai, broliai, brolienė, giminės
Ir paž|stt1ml. .
laidotuvėms patarnauja grab.
laohavlčlus, Roosevelt 2515

čiausia. Būt gerai, kad tie už
sakymai butų gauti iki lap
kričio 15 d. Norintieji kučioms
gražių, įvairių spalvų plotme
lių prašomi pranešti adresu:

JUOZAPAS
KUNCIUS
mirė lapkr. 1, 1929 m., 12:30
vai. po pietų. 47 metų amžiaus.
Kilo iš Telšių Apskričio ir Par.
Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudime
gimines ir draugus. Laidotuvė
mis rūpinasi p-ni Emilija Meižtenė.

Kūnas pašarvotas
Eudeikio
koplyčioj, 4605 So. Harmitage
Avė. Laidotuvės jvyks utarnlnke lapkr. 5. Iš koplyčios 8 vai.
bus atlydėtas | Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčią, kurioj Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažintimis
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės Ir Draugai.
laidotuvėms patarnauja grab.*Eudeikls, Yards 1741.

BROLIS VLADAS
2334 S. Oakley Avė.,
Tel. Roosevelt 7791
Chicago, Illinois.

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930
modelius.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenne
Tel. Lafayette 2082

MODERNIŠKAS TEATRAS

3146 So. Halsted St.

PANEDĖLY LAPKRIČIO
Bus rodoma
“DARK STREETS”

4 Tel Victory 5371

Dalyvauja Lila Lee Aggie
Herring ir kiti.
Taipgi komedija “End of
tbe World.”
NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

MallavoJImo Kontraktorlus
Dažų lr Popieros Krautuvė
1884 S. LEAVITT STCkloaąo

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at-1
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas

MILDA

PETRAS CIBULSKIS

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarnaivimas.
750 West 31 Street
Arti South Halsted Street
Chicago, DI.

Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street
Tsl. Boulevard 9114

M. YUSZKA <S CO.
FLUMUING A HEATTNG
Kaipo

lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4884 80

PAULINA

MORTGEČIAĮ-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 8600,000 00
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tai. Lafayette 8738-6718

