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Katalikai paaaultonya turi kilni] ul- 

davlnl, — (neiti | ielmynaa Ir J vi- 
auomenę Krlata.ua mokalą, atnaujinti 
įmonių dvasią. Jizaua dlrdlea viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas” padėt jums tą 
apafitaiavtmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite Ir platinkite “Draucą."

LITHUANIAN DAILY FRIEND

“Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų mlnt|, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas "Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama lt 
nori, kad toliau pasilaikytų tie orte- 
tellikl Jausmai.

j
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METAI-VOL. XIV

Lietuvos Prezidento Rinkimai Įvyksią Kovo Mėnesiu
SEIMAN-G! ATSTOVŲ RINKIMAI 

BUSIĄ KIEK PASKIAU
ZAUNIUI INEJUS KABINETAN, PRA- 

MATOMOS NUSISTATYME ATMAINOS

Atsistatydinęs Komisaras Čičerin; Meksikoj Po
litines Riaušės; Olandija Nenori Santikių 
Su Maskva; Kinijoj Da** Vienas Kunigas j 
Pagrobtas; Maskvos Valdžia Purtosi Nuo 
Savo Trečiojo Internacionalo

SIAURINS LIETUVOS 
SEIMO TEISES

ATSISTATYDINĘS KOMI
SARAS ČIČERIN

MISS MORROVV YRA MOKYTOJA MEKSIKOJ

Morrow, Meksikos mokykloj mokytojauja. Vaikus mokina angliškos kalbos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJASIS KOMITETAS 
PASISKIRSTĖ PAREI-

------------- | GOMIS
Vilnius, X. 18 (Elta). Šio-i ________

mis dienomis Vilniuj lenkai Vilniui vaduoti s-gos nau- 
i organizavo parodomąjį miesto! jasis komitetas taip pasiskir- 
• puolimą iš oro, kuris gyven- stė pareigomis: pirmininkas 
tojams turėjo tikslo sudaryti | ”of. M. Biržiška, vice-pirm. 
“didelį įspūdį.“ Pasirodžius i inž. Sližys, iždin. Lapinas, se- 
viršuj miesto lėktuvams, bu-,kretorium ir “Mūsų Vilniaus“

LENKAI DARĖ BANDOMĄ 
VILNIAUS PUOLIMĄ

, vo sualiarmuotos kariuomenės 
'dalys. Sutarškėjo kulkosvaid- 
įžiai, sudundėjo patrankos, o 
i fabrikų sirenos pranešė gyve
ntojams apie “gręsiantį pavo- 

ijų.“ Iš orlaivio vietoj bombų

redaktorium V. Uždavinys, na
riais — dr. J. Purickis, kan. 
J. Tumas ir prof. Z. Žemai
tis. “R.“

SUŠALO MIŠKE
KAUNAS, lapkr. 11. — A- 

tsižvelgdami j sekami} Lenki
joj kovą, vietos politikai ima 
darbuotis Lietuvos konstituci
joj padaryti atmainų, kurio
mis einant seimo teisės turėtų 
būt susiaurintos, kad jis ne
galėtų reikšti ministerių ka
binetu pasitikėjimo arba ne
pasitikėjimo, lygiai taip, kaip

BERLYNAS, lapkr. 11. — 
Iš Kauno praneša, kad atsi
statydinęs sovietų valdžios už
sienių komisaras Čičerin. Tai 
atlikęs dėl silpnos sveikatos.

MEKSIKOJ KRUVINOS 
RIAUŠĖS

Amerikos J. Valstybių ambasadoriaus Meksikai Morrow duktė, Miss Elizabeth j buvo metamos rakietos, visų

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
NEPRISIIMA INTER

NACIONALO

NETURI KUR DĖTI 
BULVIŲ

MASKVA, lapkr. 12. —
________ Britanijos užsienių reikalų

MEXICO CITY, lapkr. 11. sekretorius Henderson paske-
Vakar čia gatvėse įvyko lbė’ kad M«skvos valdžia ta- 

susikirtus rp kltko Pasižadė3U81 nevesti
yra Amerikos Jungtinėse Vai- '
stvbėse * kruvinos riaušės, suomi, m.-,,

Sugriovus A. Voldemaro di-’dviej, kandidatų i prezidal., jokios komunistinės propagan.
ktfltūra, prezidentas Smetona tus Salininkams. Keliolika žmo:‘*os Siitamjos imperijos n- 

1 bose. Svarbiausia tuo remia
ntis, sakė Henderson, išsprę-

gali lengviau atsikvėpti ir be nių žuvo ir sužeista, 
jokių varžymų tarti savo nuo
monę apie valdžios reikalus, 
ko pirmiau negalėjo atlikti.
Prezidentas Smetona pareiš
kia, kad naujo prezidento ri
nkimai įvyksią kovo mėnesiu.

NENORI SANT1KIŲ SU 
MASKVA

sta su Maskva atnaujinti di- 
ploinatinius santikius.

TALINAS, Estija, lapkr. 11. 
— Estija neturi kur dėti dau
gelio bulvių. Seniau iš bulvių 
estai gamino alkoholį ir šmu- 
geliavo į Suomiją. Šiandie 
suomiai pigesnio alkoholio ap
turi iš Vokietijos.

Rusijai labai trūksta bul
vių. Bet bolševikai nenori pi
rkti iš Estijos.

BOLŠEVIKAI PERĖJĘ A- 
MURĄ; EINA MŪŠIAI------------ j Bolševikų laikraščiai puola

HAGA, lapkr. 12. — Olan- sekretorių Henderson. Sako, 
dijos valdžia pranešė parla- tas nežadėta. Girdi, sovietų1 HARBINAS, lapkr. 11. — 

. , . •! mentui, kad ji nemato reikalo, valdžia neužsiimanti jokia Praneša, bolševiku kariuome-
__ ___________ i._ki_ uzmegsti diplomatinius santi- propaganda. Tuomi užsiimąs nė perėjusi Amūro upę už 10

pirma į strategiško pobūdžio 
j objektus. Buvo taip pat pa
kartoti dirbtiniai rūkai, kurie 
! apdengė nuo lėktuvų visą mie
stą. Tuo tarpu iš kitos pusės 

j atlėkė miesto ginti lėktuvų es
kadrilė, kurie su “priešu“

------------ pradėjo kovą ore ir, pagaliau,
Vakar Chicagoj, lygiai kaip jį privertė pasitraukti. Tuo 

ir visoj šaly įvyko iškilmės, pat laiku Trijų Kryžių Kal- 
Minėta paliaubų diena. Skai- ne ėjo dujų kova tarp dviejų 
dingos žmonių minios susiri- kariuomenės dalių. Ten buvo 
nko Į Grant parką, kur stadi-'demonstruojamas dujų kaukių 
ūme sakytos prakalbos, grota vartojimas. “Kurjer VVilens- 
ir giedota patriotinės dainos, ki” šiuos manievrus pavadino 

Vakare patriotinės organi- “būsimo karo simfonija.“ 
zaėijos surengė susirinkimus. .

------------------- PLATINKITE “DRAUGĄ”
12 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 

NELAIMĖSE

CHICAGOJE
IŠKILMĖS PALIAUBŲ 

DIENOJE

Spalių 16 dieną Obelių vai 
sčiui Degučių miškely buvo 
rastas lavonas. Apžiūrėjus pa 
sirodė, kad jis yra Anastazi
jos Baranauskienės iš Obelių 
valsčiaus Paviesėjų kaimo. 
Bekvočiant nustatyta, kad Ba
ranauskienė buvo ngpilno pro
to ir naktį, iš spalių 14 į 15, 
pabėgo iš namų. Būdama men
kai apsirėdžius miškely suša
lo. ‘“R.“

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Išdalies debesiuota; 
pramatomas lietus; maža te
mperatūroje atmaina.

ntas pasirinksiąs sau kabinę 
to narius ir tada būsią pra
vesti Seiman rinkimai. Nau
jas seimas neturėsiąs nieko 
bendra su kabinetu, kurs bū
siąs atsakomingas tik prezi-

kius su sovietų Rusija.

KINIJOJ PAGROBTAS 
KUNIGAS

Praeitą sekmadienį Chica-'
su mailių nuo Mandžiūrijos mie- ir aP>7,inkėse automobilių TREČIADIENIO VAKARAIS

LYGIAI 9 VAL. VAK.

Iš K Y W Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles) 

------- DUODAMA--------

“DRAUGO”

i trečiasis internacionalas, 
kuriuom sovietų valdžia, gir- stelio Tabeiho ir pirmyn briau lie^a^m^se žuvo 12 žmonių. Iš 
di, nieko bendra neturinti. jas tikslu užimti sakomą mie-;-'U penki žuvo ant geležinke-

------------------- stelį. Seka kruvini mūšiai su ,io traukiniui sudaužus auto-
kiniečių kariuomene. Didžiu- niok’k”'4 ŽUVO, 75 SUŽEISTA

. ... HANK0W, Kinija, lapkr.
dentui. Seimas gi užsumsiąs .. „ , ,. . 4 / 11. — Kiniečiai plėšikai, ku- OAKDALE, Tenn., lapkr. leidęVien Įstatymų leidimu, tv.' . . . , ... ■ T . 7, 7J ! rie sakosi esą komunistais, pa- < 12. — Nuo bėgių nušoko va-

ma gyventojų Tabeiho jau ap-

vien legislativiais darbais.

NUSAKOMAS NAUJAS 
NUSISTATYMAS

KAUNAS, lapkr. 11. — Pa
skyrus Lietuvos užsienių mi- 
nisteriu Dr. Zaunių, čia kal-

grobė Pranciškoną misionierių'’žiuojąs keleivinis Ponce de 1 
kun. Ulricb, amerikoną. Iš jojLeon traukinis. 4 žmonės žu-1 
misijos piktadariai reikalauja Vo, 75 sužeista.
10,000 dolerių išpirkimo

IŠ KALĖJIMO IŠVILKTAS 
IR SUŠAUDYTAS

Vienas pašautas, kitas 
suimtas

Du plėšikai nakčia Garfield 
boulvarde užpuolė važiuojantį 
su sužiedotine advokatą L.

STREIKUOJA BUŠŲ 
TARNAUTOJAINAUJI NESUTIKIMAI

ROMA, lapkr. 11. — Iška
bama, kad valdžios nnsistaty-' ^a a’ksten nauji Italijos su
me kas link užsienio įvyksią-1 Jugoslavija nesutikimai. Čia sustreikavo du tūkstai
nčios atmainos. Esą ypač su lapkričio 7 d. Jugoslavijos busų tarnautojų. Dalston
Pabaltos valstybėmis Lietuvos ' «o«tinėje Belgrade serbai ap-Įradžiaus valdyba atsisakė pri-, TURKŲ VALDŽIA REIKŠ 
santikini būsią draugingesni. danž? itah? ambasados pnly- pažinti uniją. TAS PASITIKĖJIMAS

Sakoma, į užsienių ministe- dov$ pnlk. Cassone.
rio vietą norėjęs patekti prof.
A. Voldemaras. Bet preziden
tas pakvietė Zaunių.

QUINCY, Fla., lapkr. 11. —.Kevin. Vos suspėjo atimti nuo 
' \Vi11 Karkins, negras, “grandįjų pinigus ir brangenybes, iš- 
’jury” apkaltintas už 12 metų netyčių pasirodė policija.

Vienas plėšikas mirtinai 
pašautas, kitas sveikas suim
tas.

apkaltintas už 12 metų
------------ mergaitės kriminalinį užpuoli-

LONDONAS, lapkr. 12. — ' nią, išvilktas iš kalėjimo ir su- 
Čia sustreikavo du tūkstančiai šaudytas (nulinčiuotas). 

ga-
IR

PALIUOSAVO 86 KA
LINIUS

CURTIUS PRIPAŽINTAS 
PILNU MINISTERIŲ

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Ėjęs Vokietijos užsienių mi- 
nisterio pareigas Dr. Curtius 

'vakar pripažintas pilnu užsie-
12. — nių ministerių.LISBONA, lapkr.

Portugalijos ministerių kabi-! -------------------
netas išsprendė grąžinti iš iš-1 ELYRIA, O., lapkr. 11. — 
trėmimo Azorų salose 86 ka- Tinimą Spring Co. dirbtuvėje 
rininkus, kurie į ten buvo pa- sprogo gazas. 6 žmonės žuvo 
siųsti 1927 m. už suokalbiavi- ir 4 pavojingai sužeista. Be 
mą prieš valdžią. I to, dirbtuvė daug nukentėjo.

ANGORA, lapkr. 12. — Tu
rkijos parlamentas reiškė pa
sitikėjimo ministerių pirmini- 

I1ARBTNAS, lapkr. 12. — nko Tsmet pašos valdžia. Tuo- 
Bolševikų kariuomenė taip mi užgintos kalbos apie kabi- 
prasilavino plėšimuose Mand- neto atsistatydinimą.
žiflrijoj, kad šiandie ji toli į -------------------
pralenkia tikrąsias plėšikų KARDINOLAS DOUGHER- 
gaujas.

PLĖŠIMAIS MAND- 
ŽIŪRIJOJ

888 bernaičiams surado 
darbus

Hudson avė. policijos sto
ty poliemonas Keady, kurs 
paskirtas neturintiems darlio 
bernaičiams surasti darbų, 
praeitais dviejais metais 888 
bernaičius padėjo į atatinka
mus darbus.

TY IŠVYKO ROMON
NEW YORK, lapkr. 12. — 

Jo Eminencija kardinolas Dou
Trijų Upių plotuose ta “ka- 

ržvginga“ raudonoji armija 
vis dažniau puola gyventojus,' gherty, Philadelphijos arkivy- 
juos žudo ir jų visą mantą skapas, išvyko Romon aplan- 
grobin. kyti šventąjį Tėvą.

Bomba ties Statomu 
garadžium

Suplaišinta bomba ties sta
tomu garadžium, 5831 Lake 
gat. Austin stoties policija y- 
ra nuomonės, kad tai darbo 
“raketininkų“ žygis.

Peoples Furniture Co.
KONCERTAI

Lapkričio f 3 d.
DAINUOS

L Vyčiu Apskrities-Dainos Choras

Krlata.ua
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NEVYKUS VALDŽIOS PAPILDYMAS.

ĮVAIRUS straipsniai
MOTERYS PASUKA Į NA

MŲ ŽIDINĮ.

Kiekvienų metų rudenį buvo kalbų ir pastan 
gų p. Voldemarų pakeisti, tačiau jisai vis 
pasilikdavo ir tęsė savo politikų. Kaip žino
me, jo ‘politiką labai susiaurino asmens ver
tę, visoje šalyje varžė bent kokj geriausį val
stybei ir tautai judėjimų. Kas svarbiausią,
kad jisai išstūmė valstybę iš teisinių jos pa- Pradėjus 1919 metais netu 
grindų, pradėjo ekspeiimentus, kurie kenkt^'rįlua jokių apytikrių žinių, 
valstybės gerovei ir piliečiams. į kaip daug moterų šioj šaly

Paskelbęs kovų natūralioms iv teisėtoms | darbais dirbtuvėse,
organizacijoms ir partijoms manė visus pilie- ofisuose ir kitur,
čius priversiųs galvoti kaip jisai galvoja ir
dirbti tik tai, kų jisai įsakys. Del to nesisten
gė viduje konsoliduoti krašto kuriamųjų pa
jėgų, bet pagimdė politinį emigrantizmų, pri-
vedė prie to, kad prasidėjo krašte politiniai’

Bet 1919 metais buvo žino
ma, kad iš kiekvieno tūks
tančio dirbtuvėse dirbančių 
darbininkų buvo 201 moteris,

nimo, bet taip pat nemažai 
ir liuoso laiko.

Jei tarnaičių permaža, su
prantama jaunos moterys tu
ri imtis kitokių užsiėmimų. 
Jos tad daugiausia ima pįus- 
ti į ofisus ir krautuves.

Kiek žinoma, ne tik Ame
rikoj, bet visose šalyse, iš 
senų — senovės moterys sun
kiai dirbo. Seniau pačioj A- 
merikoj jos atlikdavo ir vyrų

mečiu iš ten skaitlingai pa
suko į ofisus ir prie lengves
nių darbų. Dabąr-gi jos jau 
pasuka į namus, ty. atgal ten, 
kur yra jų prigimta vieta.

Daugelis pramoninkų šian 
die į dirbtuves atsargiai sam
do moteris. Sako, jos yra lai
kinos darbininkės.

Kupstas.

NAUJAS J. A VALSTYBIŲ 
AMBASADORIUS 

ISPANIJAI

IŠKALBUMO ČEMPIONAS.

Lietuvos užsienių ministerių p. J. Tūbelis 
pakvietė dr. Zaunių, virtusį voldemarininku. 
Kiek žinoma, dr. Zaunius yra mfenkas poli
tikas. Pirmosios vyriausybės nedrįso jo net 
atsakom i ngesnėn pasiuntinybėn skirti. O da
bar jam pavedama visa užsienių politika ves- 
ti.

Šį Tūbelio pasirinkimų 'reikia skaityti 
liūdnu dar ir dėl to, kad visi kiti ministeriai. 
ar menki politikai ar stačiai apolitikai.

Pats Tūbelis yra geras žmogus, doras vy
ras, demokratas. Iš jo gal ir galima būtų lauk 
ti geresnės ateities, bet gaila — žmogus ligo
nis, sunkiai sergantis, nepolitikas ir apsuk
tas iš visų pusių tokios pat nuotaikos katali
kų atžvilgiu žmonių, kaip ir Voldemaras.

Voldemaras savo laiku pareiškė, kad jaii 
senai norėjo jo nusikratyti tautininkų ieško
mas. Iš to išeitų, kad dabar Lietuvų valdo 
tasai šeškomas, tačiau vargu ir jame yra bent 
vienas žmogus, kuris politikoje nusimanytų 
daugiau, negu bile vienas iš dabartinio kabi
neto ministerių.

Taigi, dr. Zauniaus pasirinkimas padė
ties nepakeičia.

taip pat kiekvienam tukstan- darbus. Dar ir šiandie Ame-
čiui klerkų išpuolė 362 mote
rys.

1909 metais ta moterų pro
porcija buvo: dirbtuvėse — 
206, gi ofisuose — 242.

Kadangi už praeitą dešimta 
mėtį neturima skaitlinių, yra 
sunku pasakyti, kaip šiandie 
dalykai stovi. Bet žinovai y- 
ra ‘nuomonės, kad iš įvairių 
sunkesniųjų darbų moterys 
paliuosuotos, jų vietas užėmė 
vyrai. Gi moterys — jų di-

DAR APIE BUVUSĮ KRIZĮ.

Žemiau dedame straipsnelį, kuris dėl ka
ro cenzūros griežtumo negalėjo patekti į spau
dų Lietuvoje. Tą straipsnelį perspausdiname 
ištisai:

Šisai p. Voldemaro ministerių kabinetas 
susidarė po 1926 m. gruodžio 17 dienos. Kiek' 
mums žinoma p. Voldemaras jame premjeru 
nebuvo numatytas. Kaip ten bebuvo vis tiek 
faktas lieka faktu, kad jisai vedė Lietuvos 
politikų ligi pastarųjų dienų, nors jo sudary
to kabineto beliko pirmųjų ministerių tik 
puik. Musteikis ir Aleksa.

atentatai. Užuot ieškojus priežasčių ir prie
monių toms blogybėms pašalinti prasidėjo 
masiniai suėmimai, mirties bausmės ir sušau
dymai.

Užsienio politikos klausimų, kuriuos kaip 
pagrindinius buvo pasistatęs, neišsprendė. Ne 
tik neišsprendė, bet Lietuvos pozicijas, pada
rydamas taikų su lenkais, susilpnino, o ypa
tingai neigdamas teisėtumų krašto valdyme 
negalėjo remtis Suvalkų sutarties kaip juri
dinio akto vertė. Be to, jausdamas viduje sa
vo pozicijų silpnumų ieškojo moralės paspir
ties užsienyje, padarė prekybos sutartį su ve- 
kiečiais, kuri mums žalinga ir nenaudinga.

Kultūrinėje politikoje pasirodė didžiau- i džiuma suplūdo prie lengves- 
siu priešu katalikiškųjų jaunimo organizacijų ;niųjų darbų, 
ir jas spaudė, jų vadus ir veiklesnius na
rius persekiojo ir trėmė. Visomis priemonė- i, , ~ \ L ,x.. . Ikad pastaraisiais metais
mis vede prie likvidacijos ekonomines kata
likų organizacijas. Spauda buvo taip cenzū 
ruojama, kaip niekur. Net citatų iš Šventoje 
Rašto ir Šventojo Tėvo laiško nedavė spaus
dinti. Katalikų spaudų ne tik smarkiausiai 
cenzūravo, bet baudė didelėmis pabaudomis 
redaktorius, ir spaudos darbininkus koncen
tracijos stovyklon išsiuntinėjo.

Švietimo srityje ėjo prie monopolizacijos 
mokyklų, griovė privatinės iniciatyvos sukur
tas mokslo šventoves, uždarinėjo jų gimna
zijas ir bendrai retino aukštesnių mokyklų 
tinklą, pakėlė mokestį už mokslų. Aukštojo 
mokslo šventovę universitetų bandė,,taip pat 
išmušti iš vėžiu, susiaurinti jo veikimo pas- įnos parduodančios savo puoš- 
tangas, o ypač susiaurinti tų fakultetą, ku- jnuosius namus tik delto, kad 
ris katalikų reikalams yra universitete. .negalinčios gauti tarnaičių.

Visur kariuomenėj ne tik neleidžiama po šeimynos persikeliančios gy- 
litikuoti, bet sudaro sąlygas, kad ji liktų po- jventi į taip vadinamus apar- 
litikos nepaliesta. Dabar buvo visai kitaip, tamentinius namus arba vieš- 
Karininkai buvo suskirstyta į patikimuosius bučius. Sako atsiranda tar- 
ir nepatikimuosius. Kitaip sakant, įvedė bol- naičių, bet jų statomos sųly- 
ševistinį pradų politinių komisarų. Del to nepakenčiamos. Ne vien 
daugeliui karininkų teko nekaltai nukęsti. Jos reikalauja aukšto atlygi- 

Rezultate tokiPs politikos įsivyravo didelė

rikos ūkiuose moterys kai-kui 
sunkiau dirba už vyrus. Gi 
kitose šalyse kai-kur ūkiuose 
moterys pilnai pavaduoja 
vyrus.

Štai Turkijoj dar ir šiandie 
žymi dalis vyrų dienų-dieno- 
mis tinginiauja, kur susieję 
politikuoja, gi moterys žemę 
dirba ir jiems duonos paga
mina.

Ši senovės nepalanki mote
rims liekana jau nyksta. A- 
merikoj kadir ūkiuose vyrai 
vis daugiau ima jaustis, kad 
jų priedermė yra moterimi

Žinovai taip pat pastebi,
mo-/

terys .darbininkės pradėjo 
neatsilaikyti savo užimtose 
pozicijose. Kad jos butų ka
pituliavusios (pasidavusios), 
negalima sakyti. Bet jų dau
gelis atsisakiusios sunkiuo
sius darbus dirbti ir pasuku
sios prie naminių židinių, kas 
joms yra prigimta.

Tarnaičių gavimo problema 
yra nepaprasta. Antai iš Ka
nados miesto Quebec prane
ša, kad tenai turtuolių šeimy- varomų masinių,-yrą, radio ii 

kitokių malonumų. Yra dau-į 
giau ir liuoso laiko. Ir jei 
vyrai turi atatinkamus uždar
bius, kam jos turėtų dirbti, 
kad 'paskiau tas į sveikatą 
skaudžiai atsilieptų.

Moterų darbų žinovai sako: 
Pirmiau moterys skaitlin

gais pulkais ėmė briautis į 
pramones. Praeitu gi dešimt-

Tarptautįnis įškalbumo čem 
pionatas teko Rokui Rinart, 
18 metų, Kanados franeuzui 
katalikui studentui.

Tarptautinis kontestas an
dai įvyko Wasbingtone. Da
lyvavo 21 tautos bernaičiai 
kontestininkai.

Teisėjais buvo taip pat įvai 
rių tautų profesoriai ir mi
nisteriai, kiekvienas jų žinąs 
keletą' kalbų.

Pinard kalbėjo franeuziškai. 
Jo kalbos tėma buvo “Cana
da Among Nations”. Iš 21 
kontestininko pasirodė jis iš
kalbingiausias ir gabiausias.

Antpoji iškalbume vieta pri 
pažinta vokiečių jaunuoliui 
H. Scbauinann, protestantui,

Irvin B. Laugblin iš Wash- 
ingtono paskirtas ambasado
rių Ispanijai vieton rezignavu
sio Ogden JI. Ilamniond.

ir šeimynoms parūpinti duo- (Gi trečioji taip pat katalikui
nos, gi moterų priedermė už 
siimti darbais namie, ypač 
vaikų auklėjimu, šeimynų 
tvarkymu.

Nekalbama čia apie tur
tingas ponias, kurios neturi 
kų veikti. Bet moterys dar
bininkės, kiek patirta, iš dar
bų ima kreiptis link naminių 
židinių. Tai delto, kad šiaudu 
namai darosi jaukesni. Yra 

daug darbus palengvinančių 
įtaisymų, įvairiausių elektra

— nieksikonui Ortiz Gris, 18 
metų

Buvo dar keletas ir kitų 
katalikų jaunuolių, kurie sa
vo šalyse iškalbumu užima pir
mąją vietų. v

Šie tarptautiniai kontestai 
ne vien įvairių tautų jaunimą 
savitarpiai supažindina, bet 
dar propaguoja tautu susiar
tinimą ir taikingą sugyveni
mą.

NAUJAS ĮDOMUS IŠRADI
MAS.

Šiaurinės Amerikos Jungti
nių Valstybių karo departa
mentas paskelbė, kad karįąp- 
menės aviacijoje seka pasek
mingi išmėginimai su nauja 
prietaisa, kuriąja skrindant 
orlaiviu (eroplann) pavaduo
jamas vairininkas. Ta prietai- 
- -U "  ■g!8lp»

sa valdo orlaivį. Palaiko jį 
lygsvaroje ir reikalingoj auk
štumoj. Tokiu budu vairinin- 
ikas paliuosuojąmas nuo or
laivio valdymo. Jo visas dar
bas yra žiūrėti, kad prietaisa 
dirbtų, ty. funkcijuotų. Jei 
kartais ji sugestų, tada vai
rininkas pats ima valdyti or
laivį. Be to, vairininko parei
ga orlaiviu nuo žemės pakil
ti ir ant žemės nusileisti, nes 
prietaisa negali to atlikti.

Tų dalykų žinovai tvirtina, 
kad šis naujas išradimas be
galo’ brangintinas visais at
žvilgiais. Vairininkui duoda 
galimybės skrindant atlikti 
reįkalingas žvalgybas, ypač 
ktųj nesusimušti su kitais pp- 
laiviais. Pagaliau jam atlei
džia nuolatinį dirksnių įtempi-

Tomis dienomis tų orlaivio 
valdymo prietaisų išmėgino 
lakūnas armijos leitenantas 
Hegenberger. Fordo trijų mo
torų orlaiviu iš Clevelando 
nuskrido į Wasbingtonų. 
Leitenantas Hegenberger sa

komų prietaisų pasidėjo pp 
sėdyne ir iškilo peikalingon 
aukštumom Tenai tos prietai- 
sos vielas sujungė su elektros 
jėga, kukiu gamina vėjo va-

Pripažindami p. Voldemarui ne maža ga- romas generatorius. Visų ke- 
bumų, su pasigailėjimu turime pabrėžti, kad lionę jis pasiliko liuosas. Qr- 
tie gabumai, deja, nebuvo nukreipti į reikia- laivis čiuožė lygsvaroje nus- 
mą mūsų mažai valstybei ir tautai gero dar- tatytoj aukštumoj. Tik netoli 
bo linkmę. Iš naujo besiformuojančio minis- Washingtono sugedo genera
torių kabineto laukiame, kad jisai pakreiptų torius ir nutruko elektros jė- 
valstybę į teisėtas vėžes, sudarytų sąlygas ga. Sustojo veikusi prietaisa. 
teisingumui, teisėtumui, kūrybai ir visuome- Tada lakūnus ėmės orląįvi vai 
nės gerovei tarpti • dyti.

policijos sauvalė. Buvo atsitikimų, kad poli- į laukti kaip mūsų valstybės vardo diskredita- 
cininkas, bažnyčioje kunigui pamokslą sa- cijos užsieniuose, taip visuotinio nepasitenki- 
kant, darė jam pastabų dėl to pamokslo. . nimo ir didelės stagnacijos visose gyvenimo

Policija užuot saugojusi ramybę, pilie- ! srityse. Nieks nežinojo kuo tai visa baigsis 
čių turtų, jų teisies, gaudžiusi prasikaltėlius ir rimtesniems net iš tautininkų tarpo buvo 
ieškojo priekabių prie nekaltų žmonių, kad didelių abejonių dėl mūsų valstybės ryto- 
tik galėtų įtarti ką nors “neištikimu” ir tucjaus. Todėl išsirisimas vadinamo Voldemaro 
savo “uolumų” įrodyti. Į klausimo, kuris nebe šiandie buvo pribren-

Tokia politika, be abejojimo, turėjo su- • dęs, taikiu būdu, reikia laikyti pavykusiu.

VI. Balnionis.

DONĖ.
---------- (Romano fragmentas).----------

(Tąsa)
Tokis griežtas pasipriešinimas ir to

kia stačiokiška kalba jautriaširdei Do- 
nei buvo dideliu smugiu.

— Angeliška meile liepsnojančios šir
dies karalaitis, karalaitis apie kurį tik 
svajones pinti galėjau, karalaitis, kurį 
žemės takuos suradau, kuris man šir
dį pažadėjo, dabar skirtis privalo? Tai 
mintys, kurios nuolat lankė ir slėgė nu
siminsią Donę.

Bajoras įsitikinęs, jog Donė palaikan 
ti artimus santykius su studentu Viskan
ta, dėjo visas pastangas jųjų perskiri- 
mui. Ners likimas atsiskyrusiu; būt lė
mė, bet širdžių perskirti nieką* negalėjo.

VIII.
Vieno skaidriųjų birželio dienų ry

tą, kai šviesioji geltonkasė pirmaisiais 
savo spinduliais iš nakties rimties kylan
čių gyvybę, drauge juodųjų žemelę bu-

'iavo, poetingo ežero krantuos sėdėjo Do- : bai atsiprašau, kad taip netikėtai.
nė. Basas jos kojas vilgė gaivios sidabt — Nieko Romoldai. labai malonu Tanis-
rasos lašai. Švelnutis pietys tyliai glostė 
gabavuotui gelsvus plaukus, kilnojo gra
žias, plačiu, juodo šilko kaspinu supintas 
kasas. O iš jaunos krūtinės skambėjo 
daina:

“Kai aš buvau pas močiutę, darbelių 
nedirbau,

Aš turėjau daržuželį žaliais klevais 
tvertų. ’ ’

Melsvos ežero bangos, supančios kran 
te pririštų laivelį suviliojo Donę pairklau 
Ii. Vos sėdo j laivelį ir užtraukė sielvar
tingųjų dainų “Tarp ežero melsvų ban
gų”
gų, laivelis supas be irklių,” kaip užgir
do krantu eisenų. Pakėlusi akis, pamatė 
tiesiog į jų sparčiai bežingsniuojanti, 
rausvam kostiume, augšto ūgio, darniai 
pasipuošusį pažįstamų šviesaplaukį. Šir
dis č-mė smarkiai šokinėti. Neteko da j- 
sižiūrėti, kai pažįstamas vyriškis buvo 
prie kranto. Kilstelėjęs pilkąją skrybėlę 
į laively sėdinčių gražuolę švelniai tarė:

— Sveika gyva, panelė Danutė! Ln-

tą matyti. Ir išlipė ji iš laivelio.
— Matot, vykdamas per giraitę už

girdau dainuojant. Iš balso, lyg kad pa
nelės Danutės būta, taip ir pasileidau tie
siu keliu, — susigriebęs, — tiesa kur-gi 
tėvelis? Kad kartais taip nepageidauja
mų svetį šunimis nepalodytų.

— Tėvelis, kaip tyčia šiandien išva
žiavo į Sutkus ir grįš greičiausia rytoj 
vakare. Koks laimingas supuolimas, bran 
gus Romoldai — pasakė Donė mesdama 
žuvusį žvilgį.

— Koks laimingas, brangi Danutė— 
atkartojo jis.

— Tat drąsiai galime eiti mano pas
togėn. Darbininkai lauke, o jei mano pa
tarnautoja Zuzana sužinos galime užsiti 
kėt, kad nieko neišeis. Tat, prašom, Ro
moldai.

Po bertainio valandos buvo jie dva
re. Pro didžiąsias duris, vesdama Ro- 
ntoldų rūman, (Ižiugiai ji kalbėjo.

— Štai, ir pastpgė. įėjus salonan, po 
keletą žodžių, žvilgterėjusi į kampe ka

bantį didžiulį veidrodį, kiek susigėdusi 
pasakė:

— Vaje, aš visai, kaip iš patalo, ne- 
susisagščius... Metusi gyvą giestą į mink 
štų žalio pliušo fotelį, tarė:

— Malonėkite prisėsti, galite albu
mus pavartyti ir šiuip sau pasižiūrinėti. 
Aš atsiprašysiu keletui minutų;

— Ar tikrai, Domit, tėvelis neparva
žiuos? atsisėdęs užklausė jis.

— Delto gali būt ramus.
Likus vienam, sėdėti pasislėpusiam 

nuo saulės kaitros minkštam fotely, gė
rėtis aristokratiškai elegantišku salono į 
rengimu, gerti iš darželių pro atdarus 
langus dvelkiantį aromatiškų gražiųjų pi- 
navi.jų, radastų ar baltųjų įiįapintų kvapų 
ir džiaugtis įstabia Tvėrėjo harmonija, 
Romoldui vienas maolnumas buvo. Nepra- 
cėgo nei pusvalandis, kai prasivėrė šali
nio kambario durys ir pasirodė kukliai pa 
sipuošus Donė.

— Lahai atsiprašau, tos bobos su 
savo nepabaigiamais interesais vis mo
ka užtrukt. Bet, tiek jau tp. Dabar, pra
šau į valgamąjį.

— Kam to reikalingai 
— Be ceremonijų, brangus Romoldai.

Žinai, kad aš jų nemėgstu.
Įėjo į didokų, gražiai įrengta kamba

rį ir susėdo abu už baltai apdengto, įvai
riais skanumynais apkrauto stalo. Tarnai
tė įnešė pietus. Įr valgė abu, ir ragino 
Donė tai linksmai patarnaudama jam, tai 
siūlydama įvairių sąldųąiynų. Po pietų 
nuėjo abu j salonų j p susėdo minkštam 
fotely. Po valandėlės Donė paklausė.

— Kada sugrįžai? Kaip sekasi stu
dijos?

— Išlaikius paskutinius semestro 
egzaininus ir tuojau išvažiavau. /Kad ir 
ne poilgų, bet po smarkių egzaminų, pa
galiau, per metus tiek daug miesto dul
kių jr įvairių smarvių prigėrus, pakely 
pamačius žalias, žydraspalyėmis gėlėmis 
apsidengusias Įlinkas, siūbuojančių rugių 
plotus, žalia, vasaros skraiste apsidengu
sius kur-ne-kur matomus miškus, buvo 
gana įspūdinga ir gražu, ypač, kad važia
vau į taip išsiilgusių Lietuvos padangę, į 
savo gimtųjų lūšnelę...

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
i šaulį ? Niekas! Manau jus ae- 
' sapnuoja t nei to, kad ryt, po 
ryt, ar da po ryt “Draugas” i

viešas pareiškimas. Kun. Jurgis Paškauskas, i krikštijo 1387 metais, o 1388
pirm. m. jau jiems buvo paskirtos

.... . .. A įgali įsigyti net nuosava stei-
giiesninkams, imponuoti. Zmo . .. ... , .šina lietuviškoms dainoms irProf. Kampininkas
gaus protas šiandie suranda 
sifilo pradžių ir išvynioja to
kių, da vakar buvusių slapty- 
bę, kad, pamačius, ar pačiupi- 
nėjus jų iš nuostabumo tenka 
ne tik už galvos, bet ir ur/, ko
jų susiimti.

Draugai! Gyvename nepap
rastų gadynę. Visomis mūsų 
griešnos žemės vagomis bėga 
prašmatni pažanga. Gyveni
mas kuliais Verčiasi — vis 
pirmyn, o ne atgal. Kas va
kar buvo nauja, šiandie jau 
pasenęs dalykas. Nauji išra
dimai kasdien vieni kitiems

O pas mus, lietuvius, drau
gai, ar, manote, nėra pažan
gos? Yra, ir da ne bet ko
kia. Tik žiūrėkit.

ant kulnų lipa ir kiekvienas j Central atsiprašau — KY\V 
stengiasi viršui būti, mums, Isteišino skambės po visų pa-

KUNIGŲ VIENYBĖS susi- t i c o r u m, qui apostasiam 
rinkime, įvykusiame lapkričio įnant, itemąue eosdem libros 
7 d., 1929 m., Šv. Jurgio par.Įaliosve per apostolicas litte- 
klebonijoj, Chicago, III., nu-Į ras nominatim prohibitos de- 
tarta viešai pareikšti, kad ka- į fendentes aut scienter sine de- 
talikams menininkams ir vi- ‘ bitą licentia legentes vėl re- 
siems katalikams žmonėms y- itinentes.” (Canon 2318). 
ra Bažnyčios Kanonų uždrau-; Socialistų įstaigos, jų sklei
sta padėti bei dalyvauti be- džiamos idėjos raštais yra pri- __ _____
dieviškų įstaigų — organizaci-»skaityta prie apostatų (bedie- Didysis Lietuvos kunigaikštis 
jų įdtjų platinimo rengiamose vių). eretikų: “(?ui ex ani- ir Lenkijos karalius 

palaidos nuo to ryšio ir, nu- programose,' ir kas dalyvauja mo socialistis adhaeret, cer- Jogaila,
sispiovę i savo tikėjimų, su- tokiose programose uzsitrau- te ut iiaereticus vėl apostato 
klaups/kaip, kad Šiandie .su-'kia Bažnyčios bausmę arba censuris subiacet”. (Lehm-

Kun. Pranas Vaitukaitis, į pirmasis vyskupas — pranciš

muzikai oru leisti! Ir nebus, 
draugai, nuostabu.

Arba vėl, draugai, ar teko 
kada jums pasapnuoti, kad 
mūsų taip vadinami cincilikai, 
ilgus metus laikęsi už Markso 
barzdos ir aklai tikėję, kad' jie 
yra niekas kitas, kaip tik Af
rikos beždžionių ainiai, atsi-

Nusideda prieš Kristaus Baž-Kuris jūsų vakar sapnavot, klaupę, prieš dolierį ir kai 
kad mūsų “Draugas”, tas ge
riausias visų lietuvių “ta-
vorščius”, ir Peoples Furni- Plyš, lisk į mūsų kišenių! Di -j priežasties, padeda arba daly
tu re kompanija ruoš tokius 
nepaprastus koncertus, kad 
lietuviška daina iš Ne\v York

bės šių maldų: “Po tavo ko
jų puolame, pana Liberty!

nyčių. Taip gi pareiškia, kad 
kas aktyviai, be išteisinančios

vice-pirm.
Kun. Kaz. Bičkauskas, 

ižd.
Kun Anicetas Linkus, 

rašt.

konas vienuolis Andrius Vo
sylius. Jis mokėjo lietuviškai. 
Gyveno Vilniuj.

PATS SKAITYK IR KITU? 

PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGA”.

KAINOS SUMAŽINTOS
Naujas MAJESTIC Model 91

«
Kaina $116.00 be tubu

dėlių vargu, kruvinu prakai
tu darbininkus išvadavę iš 
kapitalistų nevalios, dabar, 
pūslėtomis rankomis, gatavi 
savo dusias velniui užrašyti, 
kad tik tave, pana Liberty, 
galėtume dažniausia myluoti 
ir amžinai garbinti.”

Matot, draugai, ar čia ne 
pažanga ?

vauja bedieviškų ar socialis

kuhl II Theologia Moralis N. 
1225).

Kas, žinodamas tą, sauva- 
liai dalyvauja bedieviškų įs
taigą — organizacijų jdėju

tiškif įstaigų arba organinei- pIat^im0 programose, tuomi

Moterys daugiau
nebijo skausmu!

• ---------- '
Kuomet jos turi po ranka) 
šituos puikius vaistus, nau4 
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

.. , ... ... ... . Kiekviena moteris, kuri turi
tuvius priimti katalikų tikėji- | įgavo vaistų šėputėje bonką Pain-*

138G m. Lietuvos kunigaikš
tis Jogaila vedė sau žmonų 

j Lenkijos sosto įpėdinę Jadvy
gą. Po vedybų 1387 metais lie 
tuviai aukštaičiai priėmė krik 
štų. Pats Jogaila kvietė lie-

Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra ga
lingiausias ' ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
imo, Majestic yra humless. Gražus pažiūrėti, malonus 
paklausyti.

LAiT/
Power DetechoįJ

with the NEW-4-5 Tu bes

offers Exclusivcly Mi f

WONDERFUL ImPROVEMEOT
^TJrtiforrn 

Amplifi c«iti«* n 
Automątically 
at any point on

the Dial

/

t

Model 91 '

Kaina buvo $137.50 dabar -| "f 0,00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik Inc.
3417-21 S. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

jų įdčjų platinimo rengiamose 
programose, negali būti nė 
bažnytinių chorų vadai, nė 
bažnytinių chorų nariai, nė ge
ri katalikai. “Nei vienas ne
gali tarnauti dviem valdovam;

padeda, pagelbsti skleisti anti 
Kristaus mokslą, padeda veik-

mų. Žemaičiai, turėdami atski
rų savivaldybę ir būdami ne-

Expellerio su Inkaro vaisbaženk-* 
liu, niekuomet neprivalo bijoti byi 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint

l paprastai prisirišę prie seno- j ar tai butų Reumatizmas, Nenrai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos'

tams (bedieviams) ir ereti- 
nes arba jis vieno nekęs, irl^ ir tokie
kitą mylės: arba vieno laiky- L* Kristaus Bažny4ios baus.

ti prieš Katalikų Bažnyčią ir
prieš Dievą, tokie padėjėjai |krik;tytis koI kas atsisakė, 
yra panašūs patiems apota-

Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas.

jo stabmeldiškojo tikėjimo,

sis ir niekins kitą. (Ev. S. Lu
ko 6. 24).Arba vėl, draugai, eikime 

Olstričiu pas “atstatytų ofi
sų” ir pažiūrėkime, kokia čia 
daroma pažanga. Metai, kiti 
atgal, ar manėt kas, kad taip i sitraukia Bažnyčios exkomu 
vadinamų proletarų komisą-'niką. ''Omnes a christiana fi 
rai savo griūvančiam kromui
pataisyti mandriau sugalvos 
negu anas žydelis, kurs paklau 
sus, kaip tu, Ickau, praturtė- 

’jai, atsakė: “Ui, du sykiu aš 
bankrutavau, o vieną sykį su
degiau”. Mūsų-gi komisarai 
tik vieną sykį buvo sudegę, 
o, žiūrėkit, kaip praturtėjo.
Toliau, kas manėte, kad lietu
viški komunistai savo švento
jo 'Trockio išsižadės, kad tu
rės Rusijai traktorius pirkti,

.v.astonijų šelpti, fašistus ko- , .. , . .
. , ™ • tatymas buvo priimtas, kuris Hį■jvotį, o ant galo net Chicagos ■ . , . i'v------c-

pacteda antroj, parinktinej

Po Griunvaldo mūšio, kada 
Vytautas atsiėmė žemaičių 
kraštų, tai tuoj ir pasirūpino 
įvesti jame katalikų tikėjimų. 
Tuo tikslu 1413 m. Vytautas

jmę ‘ Ųui quoquo modo haere- 
sis propagationem sponte et 

Visi, kas platina bedievis- j scienter iuvat aut qui commu- 
kus raštus, bedievystę, (anos- nicat... suspectus de haeresi! 
taziją), ereziją ar schismą, už- įest”. (Canon 2316) “Kas ko-|su J°Saila apvažiavo žemai-

kiu nors būdu sauvaliai ir ži- rao’ndamas juos krikšty 
nedarnas padeda arba daly- dauguma žemaičių tuomet 

de apostatae et omnes et sin- Į vauja erezijos, (bedievybės) apsikrikštijo. Vytautas Var 
niuose pastatė katedrą ir ke-

Skaudėjimas, įsisedantis į kūną/ 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai. ,
I Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko-' 
kj suteikė milionams dėkingų joj 
naudotojų visame pasauly.
' Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia1 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę s ikepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas išguli haeretici aut schismatici; platinime... yra laikomas ere- 

incurrunt ipso facto excom-:tiku” (Canonas 2315)...........
municiationem . (Canon, Tokie yra Kataliku Bažny-j■*“*"' vas nuo visokių sustingimų, skau
2314). ižios Kanonai Teisė tei drau | pelnai ir katalikybei ir Lietu- -įdėjimų ir gėlimų - tekis žmogų,

vai yra nepaprastai dideli.! .visuomet gatavas pasidėti pir

lotų parapijinių bažnvčių. Vy-1 nyksta.
tautas mirė 1430 m/Jo nuo-H Energingas Jaunas kūnas, lais-Į

smė. Kas sauvaliai, žinodamas 
laužo Kat. Bažnyčios Kano
nus, tas užsitraukia Bažnyčios

Užsitraukia cxkomuniką, 
kas leidžia arba padeda per 
spaudą platinti bedievybę:

t

“Opere publici iuris facto, e- bausmę, prie to eina ir kovo-
uitores lihrorum apostato- Ja prieš Katalikų Bažnyčią, 
rum, haereticorum et schis- ■ Pralotas Kun. M. Krušas, 
haeresim, schisma propug- G. pirm.,

negrus nuo Bridgeporto lie
tuvių ginti! Vėliausia-gi mūsų 
draugų pažanga — tai jų va
karai, kuriuose pradeda nige- 
riai dalyvauti. Seniau mūsų 
“'proletarų” vakarų progra
mas išpildydavo savi žmonės, 
dabar jau svetimtaučiai, o 
pereitame “proletarų” laik
raščio koncerte, be svetimtau
čių, ant estrados pasirodė ir 
nigeris, kuris, pasak to laik
raščio, padaręs didelį “bit”. 
Taigi, ar čia, draugai, ne pa
žanga: Prof. Kampininkas ne 
pranašas, ale iš anksto sakau 
— nesistebėkit, kai kurių die
nų išgirsite, kad atstatytam 
ofise jau nigeriai ir tavorščių 
laikraštį redaguoja!
Dabar matote, draugai, kaip 

mes progresuojame.

IMIGRANTŲ KLAUSIMAI.

Naujos kvotos ir neparinkti- 
nės vizos.

KLAUSIMAS — Ar nega-' 
lite man pranešti Lenkijos, 
kvotą ir nr galima dabar iš
gauti neparinktinės imigraci
jos vizą?

vietoj, žmonas ir vaikus atei-* 
vių, kurie legaliai įleisti i 
J. A. Valstybes. Jeigu tų yra 
užtektinai, tai žmonos ir vai
kai gali pripildyti visų dalį 
kvotos, kuri nepaskirta pir
mai parinktinei klesai, t. y., 
levai Amerikos piliečių ir su
manūs agrikulturistai. Tos 
dvi grupės gauna pusę meti
nės kvotos, jeigu nori.

KLAUSIMAS — Labai no
rėčiau gauti raštininko dar
bų pašte. Esu Amerikos pilie
tis. Kur turiu kreiptis. Ar na
minės tarnybos mokyklos ta
me gali pagelbėti?

ATSAKYMAS — Atskiri 
raštininkų egzaminai ir pašto i 
išnešiotojų egzaminai dabar : 
laikomi ir kiekvienas turi pa-i’, 
žymėti ant savo poperos, ku
riam darbui nori imti egza 
minų. <4;

Pirmos Liesos dai bams paš
te egzaminai laikomi, kuomet 
tokių darbininkų reikalinga.

Pilnos informacijos apie 
tuos egzaminus, su reikalin
gomis aplikacijomis, gaunama 
rašant Sekretoriui Board, of 

'U. S. Civil Service Exami-
J. K. V., Buffalo, N. ^-(iners miestuose, kur egzami- 

ATSAKYMAS — Lenkijos nai laikomi arba galima rašy- 
nauja metinė kvota yra 6,524. ti į U. S. Civil Service Com- 
Per liepos mėnesį, t. y. pirmą mission, AVasbington, D. C. 
fiskalių metų mėnesį, tik 637 Gal naminės tarnybos moky- 
parinktinės vizos išduotos.'klos ir naudingos prisiruošti^ 
Kitų visai neišduota. Tas pa- prie egzaminų, bet valdžia 
rodo, kad imigracijos padėtis nepripažįsta tų mokyklų ir 
nepersimainė. Gal žinai, kad su jomis nieko bendro neturi. į 
gegužės mėnesy, 1928 m., įs- E. L. I, S.

„ . v. , . I linksmos žmonių grupės,
kaip žinoma, kitais metais j žaislų ir pasismaginimų ir šita 
švęsime 500 metų jubiliejų nuo
Vytauto mirties.

Andrius Vasylius — pirmasis 
aukštaičių vyskupas.

Vadinasi, aukštaičiai apsi-.

jums užtikrina už 35c. ar 7 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro! 
vaisbaženkliu, kurią galite gautiį 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres-I 
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

SUDRIKO
Rifo Krutini

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

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

Telefonas BOULEVARD 4705

•OICM l 
k RADIO J

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir 
W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK 

Corporacijos.
....... 4-^—4-.......... B-...» -fl-- -----
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Antradienis, Lapkr. lž, 1^2*1

UETOVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

LIETUVIAI AMERIKOJE si lietuviai 
laikus.

atsimena anuos

(Tąsa)
Nors nuo 1925 metų mūsų 

kraštas rodo vis daugiau pa
linkimo pereiti nuo javų prie 
gyvulių, ir jų produktų ūkio, 
ir ieško būdų išplėsti techniš
kų augalų kultūrų, kaip linai, 
cukriniai burokai, kurių mė
ginimas įveisti Lietuvoj davė 
gįana gerų rezultatų, bet grū
dų derlius dar vis tebesudaro

Gyvulininkyste.
Su žemės ūkiu ankštai yra 

surišta gyvulininkystė. Per 10 
mūsų valstybės išgyventų me-! 
tų mūsų krašto gyvulių ūkis 
patyrė, taip pat kaip ir kitos
ūkio šakos savo pakilimo ir' selandiečiai ir westpullmariie 
kritimo laikotarpius. Karo me čiai. suruošdami pietūs Oak 

Forest, 111., prieglaudos lietu
viams.

mauni,u. Į P-as Kulys gražiai dailiuoju 
įsi muzikoj. Melros'parkiečiams 
i dabar bus progos savo vaiku* 

Da apie labdaringąjį darbų. ^.įus javįntį muzikoj, taip ir .su 
Drauge jau buvo rašyta augUsįeni!i prasilavint toje 

apie tai, kokį gražų, labdarin- įrrįtyje
gą darbų lapkr. 3 d. atliko ro

tais ir tuojau po jo iki 1924 
metų gyvulių ūkis gyveno sa
vo pakilimo laikotarpį. Tuo

tautos turto ir pelno pagrin- met mėsos ir kitų gyvulių pro- 
<hb '"Suktų pareikalavimas užsienio

Derliaus perteklius tokiuose į rinkoj buvo geras ir iš mūsų 
kraštuose kaip Lietuva, yra šalies ėjo gyvas gyvulių eks- 
vyriausias akstinas gyvento-' portas. Tas mūsų ūkininkus 
jų perkamųjai ir mokamųjįai skatino auginti daugiau gyvu- 
galiai sudaryti, tai yra tai ga-, lių ir iš tikro tame laikotar- 
liai, kuria . remiasi valstybės py mūsų sumažintas karo me-
užsienio prekyba ir finansai. tu gyvulių ūkis smarkiai pa-
Nuo perkamosios ir mokamo- ūgėjo. Nuo 1924 m. galo ir 
sios galios didumo pareina Į1925 m. pradžios prasidėjo 
mokesčių aukštis valstybei ir,mūsų gyvulių išvežimo Į už- 
savivaldybėms, o taip pat ir sienius varžymas, kuris ėjo 
kultūros reikalavimų augimas. J iki 1929 metų pradžios, kai

Per 10 išgyventų metų, iš- buvo sudaryta prekybos sutar- 
skyrus 2—3 metus, Lietuva tis su Vokietija ir vėl prasidė- 
turėdavo derliaus pertekliaus,' jo kiek gyvesnis galvijų ir 
nors atskirų kultūrų derlius, kiaulių eksportas. Tas gyvu- 
pareinamai nuo oro sąlygų ir lių ūkio raidos svyravimas 
kitų aplinkybių, vieną metą aiškiai atsiliepė į gyvulių au- 
būdavo didesnis, kitą — ma- girną, kuris iš pradžios nuo 
žesnis. Javų, linų ir pĮašari-; 1919 metų labai smarkiai aų- 
nių žolių derliaus perteklius! go, o vėliau nuo 1926 metų
davė galimumo Lietuvai eks
portuoti arba pačius grūdus,

pradėjo mfežėti, Yra apskai
čiuota, kad prieš karą 1913

arba jais užaugintus gyvulius metais Lieeuvoje arklių buvo
ir jų produktus.

Svarbiausi grūdų eksporto
metai Lietuvai buvo 1923, 24

373 tūkst. 1924 m. buvo 480 
tūkst. 1925 m. tas skaičius iš
augo ligi arti 500 tūkstančių

ir 25. Smarkiai kritus po to galvų, 1<926 m. ligi 535 tūkst., 
grūdų kainoms pasaulio rin-11927 m. iki 617 tūkst. ir 1928 
ko j dėl didelio jų užvežimo , m. iki 611 tūkstančių, 
iš užjūrio kraštų: Amerikos, j
Kanados, Argentinos, Austra
lijos grūdų eksportas iš Lie
tuvos nuo tų metų beveik vi
sai sustojo ir prasidėjo net 
atvirkščias reiškinys, būtent 
— grūdų įvežimas.

Galvijų 1913 m. visoj Lie
tuvoj buvo 766 tūkst., 1924 m. 
buvo 1,250 tūkst. 1925 m. pa- 

; kilo iki 1340 tūkst., 1926 m. 
iki arti 1,400 tūkst., o 1927 m. 
staiga krito iki 1,130 tūkst.
ir 1928 m. vėl kiek padidėjoNuo to laiko musų žemes u- ,. , , .... , .iki 1,200 tukst. galvų,kis atrodo griežtai pasukęs p

linų, gyvulių ir jų produktų 
gamybą.

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

“Musų kūdikis nubudindavo mus 
naktimis po keletą kartų iki pra
dėjome duoti jam po truputj Cas- 
torijos”, pasakė viena motina Iš lo- 
wa. “Po to gerai miegojo lr visiškai 
atsinaujino”. Vaikų specialistai reko
menduoja Fietcherio Castoria; ir 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmeninis, nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fietcherio parašas 
ant kiekvieno pakieto. Saugokis imi
tacijų.

Avių 1913 m. buvo 577 t ūk., 
1924 m. buvo beveik 1,400 t ūk. 
galvų, 1925 m. 1,455 tūkst. 
1926 m. tas skaičius pakilo 
1,573 tūkst., 1927 m. nukrito 
iki 1,409 tūkst. ir 1928 m. vėl 
buvo 1,467 tūkst.

Be gardžiu pietų, kuriuos 
paruošė ir patiekė: p. Povilo- 
nienė, p. M. Ciuzelienė, p. E. 
Ciuzeliėnė, p. Venckienė, p. 
Tom ienė, p. (ladeikienė, p. 
Misiūnienė, p. Kaminskienė, 
ligoniams ir seneliams buvo 
įteikta įr dovanų: atsilankiu
siems pietų — po 2 dol,, ne
galėjusiems ateiti — po $2,25 
ir užkandžių.

Nesunku buvo vaišinti, do
vanas dalinėti, tačiau nemaža 
reikėjo darbo visa tai suruoš
ti, pinigus surinkti. Aukas rin 
ko šie mūsų darbuotojai: St. 
Ciuzelis, kontraktorius, Misiū
nai-, (Jadeikis, M. Povilonis. 
Pasisekė surinkti $144.94. Gra
ži auka! Išdalijus visiems se
neliams paskirtus pinigus, da 
liko $9.00. S. Ciuzelienė, Mi 
siūnienė ir Venckienė nutarė 
nupirkti žiemai seneliams ko
jinių (pančekų). Tokią dova
ną ilgai atsimins.

Po 5 dol. aukojo šie asme
nys: kun, kleb. J. Paškaus
kas, A. Bėlinis, J. Nezelskis, 
J. Zoloczkas, B. Petkus, P. 
Budginas, J. šarkunas, J. I- 
\von, J. Waitches, A. Sucilla, 
F. Kučinskas, S. Ciuzelis. Po 
tris dol.: M. Kraujelis, (Stru- 
mil Bros. Fo 2 tldf.: ifrrs. Bal- 
čaitis, C. Jurijonas, Dr. Petrai
tis, J. Pilkis, P. Belzis, P. Ka
linauskas, S. Dumbra, J. Wai- 
ciek. M. Povilonis, S. Ciuze- 
is, M. Valackas, A. Volbrkas, 

Dr. Zallys, A. Matelionis Po 
1 dol.: J. Ciutra, B. Daujo-

Antrą muzikos mokyklą p. 
N. Kulys veda Waukegane, 
III., kur turi nemaža mokinių 
Treč'ią mokyklą turi North 
Side numeriu 1848 Wabansia 
Avė. Čia ir-gi turi užtektinai 
mokinių ir visi patenkinti.

Patartina visiems lietu 
viams leisti savo sūnūs ir dūk 
teris pas lietuvius mokytojus.

Geriausių sekimių p. Kuliui 
tame darbe.

Girdėjęs,

LIETUVIŲ KONCERTAI 
PER RADIO

Šiuo tarpu niekas Amerikos 
lietuvių taip nejudina ir ne
džiugina, kaip “Draugo” kon 
eertaį per radio.

lr ištiesų, juk, radio tai la
bai svarbi lietuviams priemo
nė prasimušti i platų pasaulį.

Anais laikais, karo metu 
lietuvius sujudindavo žinios 
apie lietuvius didžiuosiuose 
angliškuose laikraščiuose. Vi

lki Didžiojo Kuro Lietuva 
ir lietuviui plačiam pasauliui 
nebuvo žinomi. O kai kilus ka į 
rui sužibo viltis iškovoti Lie
tuvai laisvę, tai žinojome, kad 
kol nebusime žinomi pasauliui, 
tui su mumis niekas nesi skai
tys. Todėl ir džiugindavo mus 
žinios apie lietuvius ameriko
niškuose laikraščiuose.

Dabar mums smagu, kad 
galime per radio paleisti j 
platų pasaulį lietuvių dainas 
ir muzika.

Norėdami, kad kiti apie mus 
žinotų, pirmiausia, vienok, pri
valome žinoti patys apie save 
savuosius.

Lietuviai į pasauli prasimu
šė savo veikėjų, švietėjų dė
ka. Apie juos privalo žinoti 
visi lietuviai. O sužinoti apie 
juos galima iš Lietuvos Albu
mo, kurs pigiai gaunamas 
“Draugo” knygyne. Šiame 
Albume randasi atvaizdai vi
sų žymesniųjų lietuvių veikė
ju ii' JU gyvenimo aprašymai. 
Po jų atvaizdais parašai yra 
lietuviškai ir angliškai. Kai
na būdavo $5.00. Dabar “Dr
augas” juos parduoda po 
$2.50. Ryšyje su 
radio koncertais
“Lietuvos Albumą”.

“Draugo”
įsigykite

MARGUMYNAI.

s-ss

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

£Vi ta-torui i įčfe

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $6.00
8PECIALI8TAB 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
dm tikrą specialistą, ne pas kok) 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kaa 
jums kenkia ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno liegiaml- 
narimo. Jųa sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rašymui žmogaus kenksmingumų.

Mano liudlo — Scope — Ragg*.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir rl- 
sllkas bakterioioglškas egsamina- 
▼lmas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, Ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, Sarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, rsumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turft ko
kia užsisenėjuslą, įsigerėjusią, 
chronišką ligą. kurt nepasidarė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
nsatjdėlloklt neatėlę pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPKCIALI8TAS 

Inėjlmas Rūmas 1*16 
IS W. JACKSON BOULEVARD 

Artl State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki T

(
s.

Nedėliomis nuo Iš ryto iki 1 
po pistų.

Piktadarių kongresas.

Viename mažame Ispanijos 
miestely neseniai įvyko tarp
tautinis nusikaltėlių kongre
sas. Kongrese dalyvavo atsto
vai iš Vokietijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Italijos ir kitų Eu
ropos kraštų, o taip pat iš 
Šiaurės ir Pietų Amerikos 
Kongrese buvę svarstomi pik
tadarių Veikimo patobulini
mo būdai. Specialinis komite
tas paruošė tarptautinės slap
tos piktadarių kalbos Žody
ną. Šio žodyno po vieną eg-^ 
zempliorių gavo visų kruštų 
delegatai.

Apie šj kongresą policija 
sužinojo tik tada, kai vienam 
Pietų Amreikos kalėjime pas 
kalinius buvo rastus vienas 
slaptus piktadarių kalbos žo
dynas.

(“M. R.”).

tas, V. Miknevičius, J. Tiš
kus, J. Dūda, P. Tomas, J. 
Venckus, B. Vaičius, T. Ar
lauskas, S. Mockus, A. Mile
ris, J. Sutkauskas, A. Drau
gelis, M. Timinskas, J, Ber- 
tauskas, F. Dapkus, J. Jaire- 
nis, A. Kisielius, A. .Stakulis, 
S. Daujotas, C. Valantis, A. 
Jonaitis, K. Požėla, A. Bau- 
zis, Mrs. J, Leinart, Mrs. De 
Kreik, J. Spina, T. Čepas, B. 
Dobrovalskis. Žmonėms iš baž 
nyčios einant surinkta $13.36.

Valgomais daiktais: S. Mi
siūnas su Godeikiu puaukojo 
už $12.75. F. Romanas už 
$3.00, Vaiciak už $2.00. Buvo 
ir smulkesnių aukų.

Surengti užkandžiui darė 
malonaus įspūdžio ir buvo 
matyti iš ligonių ir senelių 
veidų, kaip jie įvertina pana
šius atsilankymus ir bran 
gina gerų žmonių aukas.

Garbė už tai darbuotojams, 
aukotojams ir svečiams. Ro- 
selandas tinkamai pasirodė!

A. Gorainius.

Bereikalingas
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.

šaltj jie leidžia "persirgimui."
Jie laukia, kad galvos skausmas "pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neuritu, jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą skausmą.

Bereikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Asplrtn visada greitai pagelbsti nuo Visokių 
skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęsti. 
Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo prežasties.

Jus lšveng8it daug skausmų ir nesmagumų per 
daugumą vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok save 
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.B ATI: It ĮSPIRTA

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticaeldester Salieylicacid

Remkite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 

J Į dienrašty j “Drauge”.

MELROSE PARĮ, ILL
Atidarė muzikos mokyklą.

Ponas N. Kulys, varg. Šv. 
Mykolo parap. North Side, i 
Chieago, atidarė čia naują mu 
zikos mokyklą, numeriu 147-15 

vAve. ir Lako St.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žemo, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tą. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 81 Nr.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

Lik su Dievu Panitelia 
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetus

16138F Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTE ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IS 
MUSU PILNO KATALOGO 

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akonąpan. r

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader 
12" $1.25

61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra 

61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia. Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Vaičas 
Jonelio —< Polipą.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader 

1C135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka 

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Lalvoiis
JONAS BUTANAS, Baritonas

10" 75c.
1604IF Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Dainą
K. MENKELIUNIUTŽ Ig F. STANKŪNAS 

lff®96F Trys Sesutės 
“Valia Valužė”

RAUKU V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

16134F Kai Aš Buvau Jaunas '
Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis) 

BROOKLYNO LltTt VIU ORKESTRĄ 
16133F Židell-Judell, polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Ghrtuoklėlt Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS Baritonas 

Su Orkestros akompan.
1C132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis lr M. Žemaitė) 

O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados

Pas Draugą Julių
1C085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčiamą
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey ■ Daina

Munšainukas <
16073F Reikia Tept, Dalis I 

Reikia Tept, Dalis II 
16030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vanugaitls )
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Pulki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

3417-21 So. Halsted St., Chieago, III.
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MĄRIONŲ KOLEGIJOS RB- 

M£JŲ 2 SKYRIAUS.
VAJUS.

namuose 1706 N. Daiueu Avė. 
Metiniam vakarui jau diena 

'paimta 29 gruodžio.
B. Q. D.

North Side. — Gruodžio 15 
d. Šv. Mykolo parapijos sve
tainėj rengiama dailus vajaus darbas reikia

likiska lietuvių bernaičiams j 
kolegija' bėdinai yra reikalin- j - ■ •
ga. Kitos mūsų. įstaigos jau AUMtOS VARTŲ MOKYK- 
stovi savo vietoj, ir neblogai j LOS ATBALfHAI.
joms sekasi, o kolegijos da ——-----
nėra. Taigi kolegijos kūrimo ? West Side. — Linksma tu- 

visu uolumu rime naujienų. Gerb. misipnie-

?•). Midor

DR. R. 6. GUPLER
ĮUJDJJOJ4J8 IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street

»»)•;. tanai' »7J8-0«« ' 
Valandos: 1 UI < Panedėliaia

Ir ketvergais vakare

PR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashlųnd Avenue
Telefonas Boulevard T820 

Res. 8841 South Albany Avcnue
Tel. Prospect 1980 

Valandos ?-<• VI Nedėto} 10-12

vakaras.
Gerb. rėmėjai ir rėmėjus, 

taip-gi visi northsidipčiai, su- 
sidoinėkinu tuo vakaru, peš 
tik vienas vajus būna į mėtys. 
Reikia, kad skaitlingai utsilan 
kytume ir paremtume, nes vi
si gerai žinom, jog kolegija y- 
ra labai mums reikalinga. Tik 
subruskim biskį sjnarkiau pa- 
dirbėti; kurie esate paėmę ti
kietų pardavinėti, prašomi 
platinti, kiek galėdami nes 
laiko nedaug teturime.

■ Taipgi turim pranešti, kad 
kalbėtojai tam vakarui jau 
gauti. Pakviestas vietos varg. 
N. Kulis suruošti dailių dai
nų programų. Taip-gi pakvies 
tas’ponas Maskolaitis, kad su
loštų tame vakare trumpų vei- 
kalukų.

Tad-gi, vyrai ir moterys, 
visi northsidįečiai, padirbė- 
kim tam gražam tikslui. Kata-

varyti pirmyn.
Viši į darbų — Kolegijos

labui.
P. P.

WEST SIDE NAUJIENOS.

rius kum Petrauskas, nesenai 
atvykęs iš Lietuvos, ir mūsų 
gerb. klebonas kun. Drauge
lis, atlankė aštuntų skyrių, 
lapkričio septintų’ dienų.

Ilgai laukėme šios progos, 
kad susipažinus su nauju mi
sionierium, kuris taip švelniai, 
gražiai lietuviškai kalba. Ir,

X Pereitame sekmadienyje 
Aušros Vartų bažnyčioje šv.
Misijų užbaiga buvo labai įs-1 štai, atėjo ta ilgai laukiama 
pudingą. Per pirmųsias trejas

ADVOKATAI-

A. A. DUS
ADVOKATAS

U Sų. Ia Salio St., Room 2001 
Tel. handolpk 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tai Victory 9562 
7-9 v. v. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčloa

JOHN B. BORDEN
(John jkįsriThmss Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St- Rm. 2117

Teieph^se Bandolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclephspe Roosevelt 0090 
Kanale: 8 Iki • ryte Tel. Repub. 9800

Mišias daugybė žmonių ėjo 
Šv. Komunijos. Misionierius 
kun. A. Petrauskas pasakė 
gražiausi pamokslų apie Šv. 
Komunijų, kuri muųis, kaipo 
brangiausioji atmintis ir do
vanėlė, V. Jėzaus tapo paįikta 
čia žemėje, kad Jį mylinčius 
maitintų ir auklėtų šventybė
je. e

X Sumų atlaikė už visus 
Telšių seminarijos rėmėjus 
<un. Valaitis, dėkodamas ge
raširdžiams Amerikos lietu
viams už parėmimų dviejų me
tų ir trejatos mėnesių jo mi
sijos.

X Per Mišparus prisirinko 
pilnutėlė bažnyčia žmonių. 
Misionierius kųų. J. Vaitkevi 
čius savo pamoksle padarė 
utraukų visų misijų pamoks

lų ir nurodė kiekvienam jo 
svarbiausias tikybinio gyveni
mo užduotis. Vargonininko J 
Brazaičio parapijos ir moky
klos vedami chorai, pirmųsis 
mišparus, antrasis misijų Kry 
žiaus adoracijos giesmes pui
kiausiai giedojo, pikiai šven
tos misijos paliko visiems kil
niausių dvasinių minčių ir suT 
stiprino visų dalyviu tikybinį 
gyveninių.

X Taigi, “Kurkinų diena”

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 

4661 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
8518 So. Rockvrell Street 

Telef. Republic 9728

=

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearbora Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Phone Armltage 1822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki i ir 0 Iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Rea t«l- Vau Buren 4811

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1111

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 Iki S 

diena. Ir 8:19 Iki 9:19 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. 111.

'L*: ‘.T™ Į 'r

valanda. Maloniai pasikalbė
jom ir širdingai pajuoka 
vom. Kun. Petrauskas yra ti
kras juokdarys.

pe to, įdomiai papasakpjp 
apie lietuvįų kalbų ir rašymų

lietuvių laikraščius.
Kadangi pe i vienas iš mūs 

tarpo da niekaiį nebuvo rašęs, '■ 
todėl mudvi susitarėm pasi-^

^el. Wsntworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare ’19OQ g. HALSTED STREET

į
4193 ARCHER AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Salto 808 1578 Milvvaukee Ava

Tel. Brunsvrlck 8824
Valandos: nuo S Iki 7:88 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 1 va}, 
po pistų.

Ofiso Tel. Canal 21X8 
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Froepect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2310
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 y. v. 

Redelioj pagal susitarimų

Ofiso Ir Rea Tel. Boulevard 6912

DR, A, J. BERTASH
»yė §O. HAPSTED STREE1 

Ofiso valandoa nuo 1 lųi 2 po 
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare 

R»$L 120} s. VyALLACB STREET

i Valandos; prieš pietus pagal sutartį. 
^Namuose 3-4 po piet ofise 4-8 ▼. v.

naudoti šia proga ir pįrmųl suprai28** • Taip buvo tiems, 
sykį rašom į diepraštj apie kurie jos nėra girdėję skam- 
gerb. svečio atsilaųkymų.

Širdingai dėkojam gerb. sve
čiui už atsilankymų ir steng
simės visuomet vartoti lietu
vių kalbų ir rašyti į lietuvių 
laikraščius.

Aštunto skyriaus stųdeptės:
Agnietė Kulikauskaitė ir 
Klara Lazauskaitė.

‘SPULKOS” PROGRAMAS

Bridgeport. — Pereitų tre
čiadienį, lapkričio 7 d., Keistu 
čio skolinimo ir Budavojimo 
B-vė No. 1, Lietuvių AudftoH- 
jos salėj buvo surengus šau
nų programų. Žmonių prisirin 
ko veik pilna salė. Programos 
vedėju buvo “spulkos” nota
ras p. J. W. Zachųreyįčius.

Pirmiausia kalbėjo anglų 
kalba buvusis “Spulkų” Sų
jungos Illinois valstijos pirm. 
James Calek. Gyrė lietuvius,Padėkos Diena) jau netoli.

Aušros Vartų parap. komite- kad turį toki» graži« sal« ir
tas ir klebonus susirūpinę 
jūria, kiek reikės -paukščių 
pargabenti. Mat, girdėt, kad 
ne vien vvestsidiečius, bet ir 
Ritų kolonijų žmones njasinų 
riebūs kalakutai, žųsys, antrys, 
vištos, kurie bus leįdžiaijii 
‘klepkomis” 23, 24, 26, 27 ir 

28 dd., parapijos salėje.

binant. Ji ištiktfr aftliniai pa 
skambino.

Tolįau prakalba pasakė p.' 
Bep. M. Rutkus, “spulkos” 
prezidentas ir žinomas veikė
jas. Faktiškai prirodinėjo, 
kaip spulka” tųrnauja dide
liems ir mažiems. Jo kalbų se
kė jauno smuikininko Jonu
ko P. Eyaldo pasirodymas. 
Tašui pasirodė nenorįs užsi
leisti sųvo sęsuteį muzikoj.

Kalbėjo -fspulkos” sekre
torius p. Jonas P. Evaldas. 
Jisai juokaudamas visiems pa
liko - svąrbia mintį apie rei
kalingumų taupyti ir kad 
“spulka” yra geriausia tam 
vieta.

Devynioms mušant bandyta 
pasiklausyti “Draugo’’ kon
certo per radio. Del kokių tai 
priežasčįų yisam koncertui 
nebuvo galima radio nustaty
ti ir publika tik dalį šaunaus 
koncerto teišgirdp.

Vienu svarbiausiųjų progra-

Tal. Hemlock 8161

DR, V. $, NARYADCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

8486 West 69 Street
Vai.: 9—13 ryte, 1—4 P- p. «—• 

v, r. Nedėlioj susitarus.

NORTH SIDĘ ŽINELtS.

Ofiso Tel. Vlctory 8892 
Rcaldencijbs Tel. Drezel 9191

DR. A. A, ROTH

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

' Nuo 9:20 Iki 6 vai. vak.
?x>cal Office; 1900 So. Union Ava

TeL Roosevelt 8710 
VaL nuo 8 Iki 9 vai. vak.

Oflao Tel. Vlctory 1687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
8122 S. HALSTEI) STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

4504 S. ARTESIAN AVĖ.'

Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antrų Ot VaJ.; Nuo f-f po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimu.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstei St. Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis Ir šventadieniais 
10-12.

Tel. Canal 6764 Republic 8468

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
▼yry, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų Iki 8 vai.’ vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6792

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
A, L, DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

OPTEMITRISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Blvd. 9459

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prlrenku akinius

2045 WĘST 35th ST.
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 8222 
Rezidencija: 8840 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republic 7J68 
Valandos 1 — 847 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v. i 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Lafalette 4484 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue* 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 8688

GR. P. Z, ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgus 

1821 SOUTH HALSTEę £įl.

Rezidencija 6600 8. Arteslan 
Valandoa 11 ryto |kl 8 po 

6 iki 8:18 vakare

kad lietuviai jau pusėtinai 
supranta “spulkų” svarbų ir nio dalių tai buvo p. Sabonio 
kad prie jų dedasi. Kalbėtojasdainavimas. Jis turi dvi geras 
yra čekas, bet gimęs ir nu- puses: gerai dainuoja ir ne- 
gęs Amerikoj. j šykštauja. Tat ir šį vakarų

Pianu paskambino ir savo ■ taip buvo.
skambinimu visus nustebino i įdomiai, smagiai ir gerai 
ir pradžiugino jaunutė mer- j kalbėjo Lietuvių spulkų ly- 
gaitė Margarieta M. Evaldai- į gos sekretorius p. Jonas J. 
tė, duktė p-no Evaldo, “spul-*Zolp. Žodžiu, visais žvilgsniais
kps” sekretoriaus. Jos skam
binimas daugeliui buvo tikras

Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 3 skyriaus susirinkį- 
mas įvyko 17 d. spalių, pa
rap. svet. Išklausyta įvairus 
raportai. O. Kavaliauskienė 
pranešė, kad “bunco party” 
svetainė paimta 13 d. lapkri
čio; jau turi ir keletu dova
nų. Įnešta pasirūpinti svetai
nė dėl vajaus vakaro, kovo 
menėsy. Kleb. J. Svirskas sa
lę duoda 9 d. kovo. Komisija
išrinkta iš sekančių narių:] ’ 

tr- > 5.pirm. — N. Kregždienė, O. Ki- 
zelevičienė ir V. Daugirdienė

Moterų Sųjungos 4 kuopos 
susirinkimas įvyks 12 d. lap
kričio, parap. svet., 7:30 vųl. 
vakąre. Kviečiamas visos na
res atsilankyti ir naujų narių 
bent po keletu atsivesti. Bus 
svarbių reikalų svarstymui,

vakaras pavyko.
Ten buvęs.

AŲJOS DAINOS
ĘIAŲDĮĘS dainos misram chorui hąrmoniząvo

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišrain Chorui) 30c
2. Kur giria žaJiuoja-0 kad aš jojau (Mišrain Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augaų pas močiutę, (Chorui) .............  30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlvs (Chorui) .. 30c 

Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimų kuris 

esti priežastlųi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su .elektra, parodančia mažiau 
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo '10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 ą. ASHLAND AV®.

Tel. Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D,
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6222

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Tel. Brnnsvlck 8824
OR. A J. OUSSIN

Lietuvis Aentlstas 
1872 MILWAUKBB ĄVENUE

Valandos; S-1S. 1-1, 6-8:88 
Sekmadieniais Ir trečiadieniais

pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 8888

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS Z-RAY 
4193 Archer Avenue

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P, KAZLAUSKIS
DBNTISTA S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 2 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo pa

plStų: 7—8:28 vakare 
Netoliomis 18 Ud 12 ■

TĘLp^'ONAS MIDWAY 2888

Tel. Boulevard 1401

OR, V. A, ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgus Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—8 vakare

6. Oi, broliai, broliųi-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c
J. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina gąrsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. ę«>,
būtent kaslink vakaro “hun- .
co”, kurs įvyks 18 d. gruodžio, 2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Phone Cicero 721

DR, HELEN M. WI$NOW
LIETUVE DENTISTE

X-Ray
2187 8. CICERO, AV. CICERO. ILL 
Valandos: 9-12 A. M. 2-6. 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal eutarfena

ŪILHERZMAN
Gerui lietuviam^ ilnomųs per S| 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuleris.

Gydo stalgias Ir chroniškas Ur

S a vyrų, moterų Ir valkų pagųl ny,ų- 
uslus utetųdua X-Ray įr ąltokluų 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 0TREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų tr 
nuo t Iki 7:20 vai. vakųra 
Tel. ofiso Canal 8118 Rea. So. Shore 
2238, arba Randolph 8808.

Tel. Lafalette 2026
Ekepertas Jprtipo aklu U pritaikymo 

Bkiniii
1861 South Aahland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 st. > tuk 

Pafitebėklt mano Iškabta
Valandos nuo 1:88 ryto Iki 8:88 va
karo. Seredomls nuo 8:88 Iki 18 v, 

ryta. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room I.
rkoae canal eita _

VatSi

DR, F, A. ZUBAS
DENTISTAS

dos; nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
edėlioj: nuo 9 Iki 12 dienų.
4301 ARCHER AVENrE

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijų! Tel. Plaza 8389

Nedėl. nuo ’ 18 Iki 18 
Nuo 7 iki 9 vakare.

J Nuo 10 iki 12 dienų,
' Nuo 3 IU t po pietų*

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

(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais 
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

Gerbiamieji:
Tamstų lietuviška programa 

trečiadienio vakaro iš radio 
stoties KYW gerai ir aiškiai

kompanijai. Tik kaž kodėl ne 
viskas aiškiai buvo galima 
girdėti. Mes klausėm ir kitų 
programų iš KYW ir-gi taip 
pat. Iš kitų Chicagos stočiųgirdėti. Gražios dainos, gra

žiai skamba ir yra ko paklau- gan aiškiai girdisi, 
syti. Lauksime kito trečiadie-i Stanley Rėklaitis
mo.

Su pagarba
A. S. Vaitkus,

Dayton Ohio.

Sheboygan, Wis.

Antro, programų išpildė la-i Girdėjotn tfeciadienio vaka- (Gerbiamieji:
vintų balsų varg. choras, ku
riam vadovauja komp. A. Po
cius ir solistė M. Janušaus
kienė. -

“Oh boy”, tai buvo pro
grama! Ji žavėjo ne vien lie
tuvius, bet ir svetimtaučius.

Sveikiname dien. ‘Draugų’ 
ir Peoples Furniture Co., už Į O.on 
surengimo nepaprastai gražios ( 
per radio programos. Remki- “Draugas”:
me “Draugų” ir Peoples Fur
niture Co. krautuves!

Ex-bedievis.

faMia—— ■>>!
|pa. 'tokios programos malonu

Antradienis, Lapkr. 12, 1929

re pas p. Railų tamstų progra
mų per radio. Graži buvo pro
grama, tik labai trumpa. Ma
lonu būtų girdėti ilgesnė.

Jobas Turuta. 

Grand Rapids, Mich. 
(Šis laiškutį redakcijai pri

davė p. Mondeika, Šv. Anta- 
ino parap., Cicero, III., var-

Labai džiaugiuosi, kad mus J yra klausytis netik lietuviams, 
dienraštis stengiasi lietuvius bet ir svetimtaučiams. Todėl,

Gerb. “Draugo” Red.
Lapkr. 6 d. klausėmės Tam

stų ir Peoples Furniture Co., 
programos. Ji buvo labai dai
li, tvarkiai vedama, gražios, 
dainos.

Garbė dienraščiui “Drau
gui” ir Peoples Furniture

GRABORIAT:

Dienraščiui “Draugui” ir 
Peoples Furniture Co. įvedus 
programas per radio KYW, 
trečiadienių vakarais, visa 
Chicaga tapo sužavėta. Žmo
nės negali atsigerėti ir laukia 
trečiadienio vakaro, kaip sau
lės užtekant.

Pirma programa buvo labai 
graži. Jų šauniai išpildė Šv. 
Kryžiaus parap. choras, vado
vaujant muz. V. Daukšai* ir 
dain. K. Sabonis.

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiauala. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt >616 
arba 251. *
>114 W. 2Srd Plaee 

Chicago. III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
• Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie srAbų 1S- 
dlrbvstės.

OF5SA8
668 VVest 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
8o. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero P794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Gerbiamieji: 7
Pereitų trečiadienio vakarų 

užsisukom mūsų radio ant 
KWY ir laukėme jūsų progra 
mos. Pasikvietėm visus mūsų 
draugus ir jie laukė, norėda
mi girdėti, kokia tai bus 
■Draugo” programa.
Atėjo devinta valanda ir 

musų Atwater Kent, pirktas 
iš Peoples Furniture Co., pra
dėjo “kalbėti ir dainuoti” lie
tuvių kalba. Visi pradžiugo
me, kad per visų pasaulį oru 
eina tos gražios dainos ir gra
ži muzika. Visi buvome pa
tenkinti.

Dėkodami “Draugui” ir 
Peoples Furniture Co. už to
kį pasidarbavimų, lauksime 
ir kitų programų.

Su pagarba,
Kaz. Matij ožaitis ir šeimyna.

Mes, Šv. Jurgio eparapijos 
“Mažosios Gėlėlės choras”, 
komp. A. S. Pociaus vadovau
jant, norime žinoti, ar galime 
mos dainuoti per radio ir pa
sirodyti, kų mūsų jaunas cho
ras gali.

Su pagarba
Mažiosios &€lėlės choro narė.

A.-,7..., - ■
Dear Sir’s:

I havė heard your Litlpia- 
nian program Wednesday e- 
vening bn the KYW station.

I heard the beautiful songs 
and I will ^vait for next Wed- 
nesday ėvening to hear the 
music and sohgs.

ihe Gužas.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lSlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street
Kampas 4tth Ir Paulina Sta 

Tfcl. Blvd. 5203
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatiS- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

Gerbiamieji:
Su džiaugsmu ir malonumu 

klausau “Draugo” radio kon
certų. Jų gerumu atsidžiaugti 
negalima. Visi dainininkui ik
šiol gražiai pasirodė, het su 
ypatingu malonumu išskiriu iš 
kitų musų gerbiamųjų ir visų 
mylimųjų dainininkę p-nių Ja
nušauskienę.

Ona Kazlauskienė.

Telefonas Yards 1138

G erb. ‘ ‘ Draugo ’ ’ red.
Man dar tebeskamba ausy

se tamstų gražusis programas, 
girdėtas per radio iš KYW 
stoties. Labai įvertinu “Drau-

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJA8

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
priemlesėuone. 
Grabai pigiai
net už $25. 

OFISAS
8238 South 

Halsted St
Vlctory 4088- 

89

4424 So. Roekvrell BL

Virginia 1298

E 7 E R S KI
LIETLVIH GRABORU n 

Ofisas:
4418 8. MARSHFTELD AVENUE 

TeL Boulevard 9277

BUTKUS
UNDERTAKING CO. 
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai 
710 West 18th Street 

Canal 3141

A. A. 
JUOZAPAS GIRSKIS

mirė lapkr. 9, 1929 m., 7:30
va'. vak. 43 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Vai
nuto Parap. Krautedisčių Kai
mo. Ame.rlkojo iftgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliudJTne 
molerį Anėlę po tėvais Birbi
laitė, 2 pusseseres, pusbrolį 
Liudviką Gečą, Svogerj Joną 
Kantauski, 2 ftvogerkas Juzefą 
(r Petronėlę Blrbflatę ir gimi
nes, o Lietuvoj brolį Aleksan
drą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage. Laidotuvės įvyks 
ketverge, lapkr. 14. IS koply
čios 8 vai. bus atlydėtas J Šv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nnlydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Pusseres, Pusbrolis, 
švogrris, Svogerkos ir Giminės
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Amerikoj džiuginti su lietu
viškomis dainomis ir muzika. 
Aš su savo tėveliais klausė
mės “Draugo” koncerto per 
radio stoti KYW. Po koncertoi
man taip smagu buvo, kad iš 
džiaugsmo net šokinėti pra
dėjau. Man labiausia patiko 
“Geležinio Vilko maršas”.

Valio! programos rengė
jams, valio!

Kaz. Kalnia,
Aušros Vartų par. mokinys.

pageidaujama, kad ateityje 
būtų pailginti.

Mrs. M. Drulis.
Cliieago, Ui.

Gerbiamieji:
Pereitų trečiadienį girdėjau 

(Tamstų gražių lietuviškų pro- 
įgramų iš KYW stoties.
I Malonėkite priimti mano 
širdingų įvertinimų už tamstų 

■rūpestingų triūsų, taip pat ta
riu nuolankų ačiū “Draugui” 
ir Peoples Furniture Co. Lauk 
sime daugiau tokių lietuviškų 
programų.

Lucille Sutkus,
Waukegan, III.

Gerbiamieji:
Išgirdus “DTaugo” ir Peo

ples Furniture krautuvės pro
gramų, aš niekuomet daugiau 
nepraleisiu henžsistačius KY 
W trečiadienių vakarais. Man 
labai patiko visos dainos ir 
graži, aiški lietuvių kalba.

Geriausio pasisekimo lin
kiu komp. Pociui ir visiems 
dainininkams, taip pat “Drau
gui” ir Peoples Furniture Co.

Jauna dainų mėgėja 
Birutė Jadvalkytė,

‘Y’h'icngo, III.
'p-'iA ,v

Gerbiamieji:
Seredos vakare girdėjom 

gražių lietuviškų programų 
per radio stotį KYW. Visi 
gerėjojnės. Prdgrahia buvo la
bai graži it visiems patiko. 
Labiausia mums patiko Janu
šauskienės solo “Pamylėjau 
vakar” ir vargonininkų choro 
“Geležinei Vilko Maršas”. Su

Gerb. “Draugo” red.:
Trečiadienio vakare vėl lin

ksmino mus antra lietuviška 
jūsų programa. Trūksta žo
džių įvertinimui jūsų darbo. 
Taip pat dėkingi esam ir Peo
ples Furniture Co. už teikia
mų pagelbų. Ačiū visiems, ku
rie prie to prisidėjo.

Albertas Bujanauskas.
AVaukegan, III.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utarninke Lapkričio 12 
“SIDE STREET”

Iš gryno New Yorko gyve
nimo. Dalyvauja 3 pagarsėję 
Moore broliai.

Garbė yra mums, lietuviams 
turėti savo tarpe tokius dai
nininkus, kaip vargonininkų 
choras ir ponia Janušauskie
nė, kurie taip puikiai pasiro
dė trečiadienio vakaro pro
gramoj.

Programa buvo įdomi ir gra 
ži. Bet gaila, kad tokia tram-Į

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

MARDUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir sida- 
orinių ’ daiktų, vė
liausios mados ra- 
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus. f

K1eTV '2650 West 63rd St. Chicago,
Telefonas HEMLOCK 8884

PAIEŠKAU brolio Petro 
Skurdelio. Kilęs iš Tauragės 
apskr., Žvingių par., Pažažmn- 
tės k. Prieš apie 23 m. gy
veno Chicagoj. Pats ar jį ži
nantieji atsišaukit.

JONAS SKURDELIS 
4054 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

Del geriausios rųfilee 
*lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Eleclric Heateris tiktai ___ 81.43
Roasteris dėl mėsos kepimo

98c. ir aukščiau 
Quortines bonkos dėl alaus tik

59c. doz.
Pečiaus paipos 6x24 tik ___  15c.
Taipgi užlaikoni boileriam cino-

tas paipas vsokių šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Hl. 
Telefdnas Lafayette 4689

JVAIROS KONTRAKTORIAI

UTARN, SEREDOJ ir 
Lapkr. 12-13-14 

“ALIBI”
Dalyvauja visi pagarsėję 

artistai Vaizduoja plėšikų gy
venimų.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Parsiduoda rezidencijos lotas prie
šais publišką mokyklą. Galima ir 
bizniuką steigtis. Randas prie 111 
St. Ir Central Park Avė., netoli Šv.r, ; va,-;., +ZA nekantrumu lauksime kito tie į®1- y centrai Parįgo ir Visų pne to prisiaeju- >Kazimlero kapinių.

gių pastangas, taipgi reiškiu 
daug dėkingumo Peoples Fur
niture Co. už pagelbų tamė 
taip naudingame darbe. Malo
nėkite ir daugiau tokių lietu
viškų programų surengti.

Vytautas Leškys.

čiadiertio Ir visiems garsinsi
me “Draugo” programų.

Su pagarba
Aleksandra Kiaurakytė.

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

BRIDGEPORT KNITTING 

SHOP
Neriam vilnonius sveterius — sto

rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriant 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėt 
kelnių vyrams Ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir Jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

P. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

J. & RAMANGIONIS
Būvąs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4k Hardware Oo., dabar perėmė visą 
MSh) 1 savo rankas Ir duos visose šio 
btfcnlo šakose pirmas klesos patar- 
navfcnk.

HAfeDWARE PAINTS 

& WALL PAPER

Painters A Decoratora 
j. 8. Ramanctonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TąL Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortos 

Statkų įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 8. California Avenue
Telef. Hemlock B511

Ihil. j Į ■■■ Į --------

VLADISLOVAS
APOLSKIS

mirė lapkr. 8, 1929 m., 11 vąl. 
vak. 28 metų amžiaus. Kilo U 
Telšių Apskričio ir m. Aknert-' 
koje Išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nrtMudlme 
moterį Valeriją, sūnų Alfonsą, 
tėvą Ignacą, dedą Joną Dam
brauską Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2211 W. 
23 Place. Laidotuvės įvyks se
redoj. lapkr. 18. Iš namu 8 
vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kailmlero kapi
nes.

Nuoširdžiai kvočiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstagnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris Šunim, Tėvas,

Dėdė ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
[achawlcx, Roosevelt 2116.

Gerb. “Draugo” red.:
Širdingai ačiū už tokių pui

kių programų, bet gaila, kad 
taip trumpai tegalima gėrė
tis. Toliau lauksime daugiau.

Mfa. K. Budvitis.

Gerbiamieji:
Ačiū jrtms ūž palinksmini

mų, už jūsų grfcžių programų. 
Mes norėtumėm, kad ji ilgau 
tęstųsi, jei galinta. Mums la
bai malonu klausytis
programų. Labai esame paten 
kinti.

Su pngafbd
Mockaičiai,

Cicero, IJl

REIKIA KELIŲ VYRŲ KU
RIE NEBIJO DARBO.

Šitas bižnis yra pilnai tei
singas, ir | trumpų laikų ne- 
apka lituojamas turtas ateina.

Atsišaukit:

/. O. K.
5221 Bo Halsted St. 

tihieago, Hl.

BRIGHTON PARK.
Ant pardavimo 2 aukšti} 

namas su bizniu. Užpakaly 
biznio 3 kambariai ant 2 auk
što 6. 2 karų garadižius, prie 
šalies lotas. Galima pirkti ir 
vienų biznį. Namas su visais 
įtaisymais.

Didelis Bargenas.
4149 So. Campbell Avė. 
Telef. Lafayette 6134

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

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Roelnvell Street

Tel. Bonlevard 9914

M. YUSZKA A CO.
FLCMBTNG A HEATING 

Kaipo lietuvis, lletnvlame patar
nauju kuogerlauala 

4494 80 PAULINA

M0RT6EČIAI-PASK0L0S

Pamatyk šį prieš pirksiant 
tokių h>ile kur. 3 šmotai vėliausios 

mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas, 
tikras senoviškas rayon, ver
tas $350, atiduosim už $115. 
1930 metų modelio naujas 
screen grid elektrinis radio 
kaina $250, atiduosim už $75. 
9x12 Wilton kauras vertas 
$65, atiduosim už $25. Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, lempos, kėdė, 
indą,i kurtiniai ir tt. Viskas 
kartu arba dalimis. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted' Street 

Chicago, III.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola Sutelkiama 1 vieną dieną. 
Ūerkimė real estate kontraktua 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas |S00,000.09 
1804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 47)8-4714

Us*

avė. 1-inns apt. Tel. Stewart 
1875.

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3901 West aoth Street


