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KINIJOS KARIUOMENE RUOŠIAS 
PULTI VLADIVOSTOKĄ

I MANDŽIŪRIJĄ GI BRIAUJAS 
TŪKSTANČIAI MONGOLŲ RAITELIŲ

KALBĄ KRUTOMIEJI VAIZDAI ATKREIPIAMI PRIEŠ PIKTADARIUS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Britai Patenkinti Prezidento 
Hoover’o Prakalba

si vesti kaži koks geradaris.
“R,”

LIETUVIŲ KALBOS-PAS- 
KAITOS VILNIAUS 

UNIVERSITETE

KINIEČIAI GAL PULS 
VLADIVOSTOKĄ

PREZIDENTAS KALBĖJO f 
APIE TAIKĄ

TOKYO, lapkr. 13. — Iš( AVASHINGTON, lapkr. 12. 
Mandžiūrijos apturima žinių, — Amerikos Legiono Paliau- 
kad Kinija ten j Siberijos bų dienoje AVaahingtono audi-t
pasieni vis daugiau karino- torijoj kalbėjo prezidentas 
menės siunčia. ! Hoover. Kalbėjo daugiausia

Kalbama, kati Kinijos ka- apie ginklavimosi mažinimų ir 
riuomenė ar tik nepuls VIa- apie taikų. Taipat apie Ame- 
divostoko, kad tuo būdu su-( rikos prisidėjimą i pasaulio 

teismą.
I Taika pasauly visomis prie
monėmis turi būt palaikoma, 
sakė prezidentas.

ardyti Maskvai visus jos pla
nus, atkreiptus prieš Mand- 
žiūriją.

BOLŠEVIKŲ GENEROLAS 
MONGOLAMS VADO

VAUJA

HARBINAS, lapkr. 13. — 
Anot žinių, keli tūkstančiai

a ■

Pirmu kartu Philadelphijoj iškeltas sumanymas suimtų piktadarių išpažinimus re- tuvo-)e buvo 19,438 vedybos, 
korduoti kalbančių krutomųjų vaizdų mašinomis. Tie kalbą vaizdai teismuose būtų Pernai tuo pat metu buvo 12,- 
atatinkami valstybiniai kaltintojai. Mašina teisme neiškreiptų nei išpažinimo, nei bal- 042 ir užpernai — 12,428 vė
so, nei judesio. dybos. Vadinas, šiemet no tik

gimimų, bet ir vedybų mažiau.
Be to, šiemet ligi liepos 1

---------- -  dienos emigravo iš Lietuvos
I Vincentas Kaupas, 42 me- 8,561 žmogus, 5,762 vyrai ir
J tų amžiaus, gyvenąs 6827 1,799 moters. Į Argentina e- ......................
So. Washtenaw ave., antra- migravo 3,245, j Braziliją — ,'V° namus Pne ben
dienio rytą išėjo į darbą 2,617 ir kit. kraštus po ma

GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS ■jęs lauk arklių jau neberado. 
— GIMIMAS, MIRIMAS, I Žmogelis mano, kad patys ar- 

EMIGRACIJA kliai atsirišti ir pabėgti nega
------------ Įėjo. Vadinasi juos turėjo nu-

Ofieialinėmis žiniomis, šie
met ligi liepos 1 dienos Lie

tuvoje gimė 34,424 kūdikiai,
(18,022 berniukai ir 16,402 me
rgaitės. Pernai ir ypač užper
nai per tą pat laiką yra gimę 
kiek daugiau. Mirė tuo pat lai
ku 20,841 žmogus, 10,749 vy-' Vilnius, X. 28 (Elta). Vil
iai ir 10,092 moters. Pernai niaus universitete prasidėjo 
tuo pat laiku mirė 2,522 ma-j lietuvių kalbos paskaitos. Le- 
žiau. Gimė 34,424 žmonės, o ktorius — kun. dr. V. Zajan- 
mirė tik 10,841, tad priaugo Į čkauskas. Pažymėtina, kad Vi- 
Lietuvoje 13,583 žmonės, 7,-'iniaus — lietuvių krašto uni- 
273 vyrai ir 6,310 moterų. 1 versitete lietuvių kalba dėsto- 

į „ . x i •. • . , . ma tik 2 kart i savaite, ket-
virtadieniais ir —Sstadiemais 
nuo 2 iki 3 vai. popiet.

BRITŲ SPAUDA GIRIA 
PREZIDENTĄ

PASKIRTA 50,000 DOLE
RIŲ VATIKANO KNY

GYNUI
CHICAGOJE STAIGA MIRĖ.

MIESTO TARYBOS 
POSĖDIS

Miesto taryba posėdy po il
gų ginčų nutarė, kad visi Kau
no namu savininkai turės sa-Virto plėšiku

Lindę Air Products Co. vi
ršininkas AV. S. Ragan, visų i

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Britų spauda aukština pre-

dro vandentiekio ir kanaliza
cijų tinklo. Tie, kurių narauo-

Tnrmgotų raitelių maršuoja ant p ridentą Hot»wrį-už jo-praka
liai 1 a r, Mandžiūrijoj, tikslu 
perkirsti kiniečiams geležinke-!
Jį fronto užpakaly. Mongolą- 
ms vadovauja bolševikų gene- , 
rolas Bujoni, kurs nesenai vei
kė Kaukaze.

Hailar’e yra Amerikos Rau
donojo Kryžiaus šelpimo ko
mitetas.

AVASHINGTON. — Sios ša
lies katalikų hierarchijos su
važiavime paskirta 50,000 do

lerių atnaujinti vieną kamba- 
i rį garsiam Vatikano knygyne 
i (bibliotekoj). Išios dovanos

lbą I aliaubų dieną. sumanymą iškėlė Jo Eminen-
Britams ypač krinta širdin 1^ įar(Iinolas Mundelein, 

prcznlrnto reikalavimas, M1 Chi<,agos nrkivyskupas.
1 Iierarchijos suvažiavime 

dalyvavo; 2 kardinolai 
i vyskupai ir arkivyskupai.

karo laiku laivai su maistu i 
neturėtų būt liečiami lygiai 
kaip laivai su ligoniais.

ir 55

ir kit. kraštus po
ir komnaniios urbiamas iaė SVeikaS- Dirb° Eric Railroad žiam žmonių. Pernai tuo pat . .
nas X anaTe^Zyko į kompanijai prie 51 ir Wal- laiku emigravo tik 4,715 žmo.,se?'ra 
X gintumri to lac“ Sl- Darbe-3 vai- Jtaiia-iąJMino. -emigracija .iie-JP" S 
Tik, ir tenai’ kėsinosi apiplėš- 5“*mS. skaasl™" ir aPalP°- "tet kone dvigubai padidėjo, 
ti banka pasauktas daktaras pripažt- Daugiausia emigruoja aukš-j

Sužeistas rrvžo i Chicaro ”°’ Kad iau ne8yvas- Šian- taičiai. Žemaičiai ir šiuo at-j 
'Bet greitai čia jis' susektas^ die i.° VaL ryte Eodeikio žvilgiu pasirodo nepalankūs, 
areštuotas ir paimtas i Fis- laid°‘™° <Sta,«°> k«ro-, Pavyzdžiui, iš Utenos apskr. 
her, kur turės atsakyti už savo "C,.,° 'Štynmas' .Pallko »>«-, šiemet ligi liepos 1 d. yra e-

mėfus, visi — per dvejus. J5o 
to, priimtas pensijų projektas.

“R.”

SUOMIJOS PROHIBICIJAI 
PAVOJUS

BOLŠEVIKAI TURI SUĖMĘ 
2,520 KINIEČIŲ

HARBINAS, lapkr. 13.

Taipat britams patinka, į 
kad prezidentas pilnai linkęs j 
prisijungti pasaulio teisman.'

IŠKILMĖSE DALYVAVO 
DAUG VYSKUPŲ

tą žygį. terį, ir 3 sūnus. Kilęs iš Ra- 
kcliu k.

IŠJUDINTA ISPANIJOS 
VALDŽIA

l
BALTIMORE, Md., lapkr. 

11. —■ Praeitą savaitę čia pa
šventinta nauja Šv,

Profesoriai ir policija

Chicagos Universiteto vie
noj salių įvyko 45 miestų po
licijos atstovi} su profesoriais

Imygaios parap., bu 
I e

migravę 879 žmonės, iš Uk
mergės apskr. — 801, iš Šiau
lių apskr. — 674, iš Trakų 
apskr. — 601, iš Panevėžio — 
571, o iš Kretingos krašto —

Marijos susirinkimas tikslu rasti prie- 
LONDONAS, lapkr. 13. — į seminari ja, pastatyta trijų mi- monių, kaip sumažinti plinta-

Patirta, kad įvairiose Siberi- ?Italijog vapiįįos pamatai su-1 lionų dolerių lėšomis. Iškilmė- nčias šioj šaly piktadarybes.
jos vietose, netoli Mandžiūri- 
jos pasienio, bolševikai yra 
suėmę 2,520 kiniečių sąryšy 
su nesutikimais su Kinija.

MEKSIKOS VALDŽIA PA
RUOŠUS KARIUOMENĘ

MEXIC0 CITY, lapkr. 13. 
—- Ateinanti sekmadienį Me
ksikoj įvyks prezidento rinki
mai. Valdžia tai dienai yra 
paruošus kariuomenę. Ka
riuomenei parėdyta i rinkimus 
nesimaišvti.

VOKIETIJA Iš BRITANI
JOS REIKALAUJA 100 

MILIONŲ DOLERIŲ

purtyta, kada karo teismas se dalyvavo 60 arkivyskupų ir j Susirinkime paaiškėjo, kad 
Valeneijoj išteisino buvusį mi- Į vyskupų. Be kitų įžymiųjų as- piktadarių kontrolėje visoj sa- 
nisterį pirmininką Guerra, ku--menų buvo apaštalinis delega- Iv gyvuoja betvarkė, 

buvo kaltinamas už keli-, tas Fumasoni-Biondi ir Fran-rs
mą maištų kariuomenėje.

Diktatoriaus valdžia reika
lavo Guerra būtinai nubausti. 
Teismas pasielgė priešingai.

'cijos ambasadorius Čiaudėt.
Senoji Šv. Marijos semina

rija buvo atidaryta pirm 138
įmetu.

Piktadarius gaudyti svar
biausia priemonė — tai radio, 
išspręsta suvažiavime.

BRITANIJOS SALAS 
PALIETĖ AUDRA

13.

POLICIJA IEŠKO 
PLĖŠIKŲ

Du jauni pusgirti plėšikai' 100. Lietuvių emigravo 6,757, 
vakar anksti ryte automobi- žydų— 1,231, rusų — 286, vo
lių besitrankydami apiplėšė kiečių — 155, lenkų — 72. 
septynias gazolinus stotis Daugiausia emigruoja iš že- 
vakarinėj miesto daly. Poli- mės ūkio — 6,056, iš pramo- 
eija jų ieško. nės — 1,141, nenurodyto vers-

......... lo — 1,135. Daugiausia emig-
Nubarė policiją Į ruoja žmonės pačiam jėgų su- 

Suimtas triukšmadaris Ki-; brendime: nuo 25 ligi 29 me- 
ssane už paslėpto ginklo ne-'tų amžiaus emigravo 2,254, 
Klojimą. Policija tečiaus ji nuo 20 ligi 24.metų — 1910, 
paliuosavo po 500 dol. para- nuo 30 ligi 39 metų — 1,766,

GELSINGFORSAS, lapkr. 
12. — Teisėjas Nordgren, pi
rmasis Suomijos vyriausiojo 
teismo patarėjas, šiam teis
mui nurodė imtis priemonių 

! prieš šalies probibiciją, kuri 
| išgriovė žmonių tarpe blaivy
bę ir visoj šaly priveisė pik- 
. tadarių.
i Teisėjas Nordgren pareiš- 
i kia, kad vyriausias teismas 
turi teisės bile vieną įstaty
mą pataisyti arba sugriauti, 
jei atranda jo kenksmingumą.

Padidino užmokesnį
Skerdyklų kompanija Robc-

STIPRĖJA KATALIKŲ rts & Oake savo 600 darbinin- r<\ policiją už palankų jos at- pos 
UNIVERSITETAS PEKINE kų padidino užmokesnį

------------ , trecio nuošimčio. ką padidino ligi 3,000 dolerių. 762 vyrai ir 2,799 moters, iš
PEKINAS. — Amerikos šioj kompanijoj darbinin

n k a.
Vakar teisėjas Fetzer nuba

lins- gįnešimą į tą žmogų ir paran- ir 6,310 moterį} ir išvyko 5,-

ŽUVO VISA ŠEIMYNA
DETROIT, Midi., lapkr. 11.nuo 15 ligi 19 meti} — 1,025.

Turint galvoj, kad ligi lie-, ^* AVabel, 38 m., namuose 
1 d. priaugo 7,273 vyrai ‘sprogo kerosinas ruošiant pu

sryčius. Kilo gaisras. .AVabel 
su žmona veltui mėgino gel- 

kad faktiškai šiemet Lie- ^ti tris savo mažus vaikelius.eina,i Vakar' BriUidlos s^ kunigU EenvdiktiniJ ikurtas ir karna yra mokama mažiausia NORĖJĘ PAVOGTI NAPO-'tuvoje ligi liepos 1 d. priau- Jied« ir vaikeliai žuvo lieps-

ičius palietė baisi jūrų audra.
8 žmonės žuvo, daug sužeistų.

LONDONAS, lapkr. 13. 
Vokietija Britanijai prisiuntė (j{O 
notą. Reikalauja 100 milionų 
dolerių už voikečių savasčių 
likvidavimą. Tuotarpu Brita
nija neturi pinigu.

Nuo audros daug nukentė
jo ir Europos pakraščiai.

Smarki viesulą pačiam Lon- 
done didelius nuostolius atli-

11 ASMENŲ APSVILO

vedamas čia Katalikų Univer- 45c. ir daugiausia 87 centai 
sitetas stiprėja ir šiandie jau valandoje, 
užima pirmąją vietą vietos j-------------------
mokslo įstaigų tarpe. Turi 400 i 
studentų, kurie, paskirstyti i 
tris departamentus.

ŽYDŲ SKAIČIUS NEW 
YORKE

Nelaimingų atsitikimų 
apsisaugojimui

LEONO SŪNAUS 
LAVONĄ

|go tik 1,511 vyrų ir 2,511 mo- nose 
įterų. Taigi, prieauglis labai i 
menkas. SEPTYNI ŽAIBO UŽMUŠTI

VIENNA, Austrija, lapkr. Taip vykc gyventojų judėji- CAPETOAVN, P. Afrika,
'13. — Napoleono I vienatinio mas per pirmą šių metų pus- lapkr. 13. _  Gryžtančius iš

5 ŽUVO FILIPINUOSE

MANILA, lapkr. 13. — 
Praeitą sekmadieni per Bobol 
salą prašniokštė vėtra. Žuvo 
5 žmonės.

ELMIVOOT), Wis., lapkr. 
12. — Paliaubų dienos vaka
re Amerikos Legiono audito
rijoj šokių laiku rūsiuose 
sprogo besisunkiąs gazas. 11 
asmenų apsvilo. Kaikurie 
pavojingai.

NEW YORK, lapkr. 13. — 
Pačių žydų darbuotojai ap
skaičiavo, kad šiame mieste 
gyvena 1,835,000 žydų.

Cbicago miesto sveikumo sūnaus lavonas yra šiame mie 
departamente įkurtas biuras ste palaidotas bendrai su Ha- 
nelaimingų atsitikimų apsi- psburgų dinastijos nariais, 
saugojimui ir mažinimui. Ne- Francija visas laikas darba- 

visa vosi tą lavoną atgauti, bet jai 
•atsakyta. ,

Čia dabar suimta keturi jau
ni plėšikai. Jie be kitko išpa
žino, kad planavę sakomą la
voną pavogti ir (Francijai pri
statyti. Planas neįvykintas 
jiems pakliuvus už paprastą 
plėšimą.

žinia, kokiu būdu 
bus siekiama.

tai

Išvilko visą “seifą”
Vagys įsilaužė į Maybelline 

Co. įstaigą, 5900 Ridge ave., 
CHICAGO IR APYLIN-'jr troku išvežė didelį “seifą”, 

KĖS. — Nusakomas lietus (kuriame nieko ypatinga nebfl- 
ar sniegas ir šalčiau.

mėtį. lR.”

NUĖJO GERTI IR NEBE
RADO ARKLIŲ

i vieno susirinkimo 7 asmenis 
žaibas užmušė netoli Newcas- 
tle.
r- ------ 1 '' ’

Policijos žiniomis, Vilkijos j 
valsčiaus Antalkių k. gyvento- j 
jas Petras Stankevičius spa
lių 17 d. buvo atvažiavęs į Vi
lijampolę ir Tilžės gatvėj pa
liko prie stulpo vadžiomis pri
rištus arklius, o pats nuėjo į 
smuklę užsikąsti. Tačiau išė-

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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DIENOS KLAUSIMAI
RINKIMAI LIETUVOJE.

Spaudos žiniomis, prezidento rinkimai 
Lietuvoje įvyksią kovo mėnesy, o vėliau būsiu 
ir Seimo rinkiniai.

Kada p. Voldemaras kalbėdavo apie 
rinkimus, nieks tam netikėdavo, nes jis nei 
vieno savo pažado neįvykdė'.

Dabar apie rinkimus kalba Smetona ir 
Tūbelis. Gal dėl to rinkimai ir būs. Tik čia 
tenka iškelti klausimų, kaip tie rinkimai būs 
pravesti: ar laikantis tautos priimtąją kon
stitucija, ar p. Voldemaro sugalvotu bū

du. Kadangi yra kalbama pirmiau apie 
prezidento rinkimus, reikia manyti, kad kal
bamieji rinkimai eis prasilenkiant konstitu
cijos dėsnių. Esant krašte karo stoviui, griež
tai karo cenzūrai, visuomenės veikimo prie
spaudai, galima numanyti, kokią turės vertę 
prezidento, o vėliau ir Seimo rinkimai. Kan
didatu i prezidentus greičiausia bus pasta
tytas tik vienas p. Smetona ir dėl to bal
savimai eis tuo keliu, kaip kad eidavo “rin
kimai” valsčiuose caro laikais.

Tuo keliu rinkimus pra vedus, Lietuvos 
vidaus politinė būklė nei kiek nepasitaisys, 
teisėtumas tol nebus atstatytas, kol vyriau
sybė nepraveš rinkimų, laikantis Steigia
mojo Seimo priimtos valstybės konstitucijos.

P-nas Voldemaras, sugalvodamas naują 
“konstitucijos” projektą, o p. Smetona jį 
pasirašydamas ir paskelbdamas, nesivadavo 
valstybės ir tautos gerove, o jų taikė sau ir 
savo menkai tautininkų partijėlei. Tos nau
jos konstitucijos” tauta nepriėmė. Del to ten
ka abejoti, ar tauta rimtai skaitysis su tais 
skelbiamais rinkimais? Greičiausia ne. Ji pa
reikalaus iš dabartinių Lietuvos likimo val
dovų grįžti prie valstybės konstitucijos ir 
tik jos dėsniais vadovaujantis eiti į rinkimus. 
Sulig konstitucija, Seimo rinkimai turi eiti 
pirma, o Seimas renka valstybės prezidentų.

Jei konstitucijoje būtų reikalinga patai

VI. Balnionis.

D 0 N Ė
■ (Romano fragmentas). '

(Tąsa)
Tėvai nukripus kitur, Donė klau

sė:
— Priešpaskutiniame laiške, rodos, 

rašėte apie lietuviško laikraščio įsteigi
mų, apie kokių tai draugijų.

— Taip, minėtoji draugija kol kas 
dar neįkurta. Kelių susipratusių Lietu
vos sūnų rūjiesniu įsteigta pirmas mėne
sinis lietuviškas laikraštis “Aušra”. 
Daug apie jį būtų galima kubieti. Pasa
kysiu tiek tiek, kad įnuodyti garbingų 
mūsų tautos praeitį, atskleisti sunkių, 
svetimųjų spaudižtiama ir išnaudojamą da
bartį ir nukaišyti gaires, kuriomis vado
vaudamiesi sukurtume skaisčių ir taurių 
Lietuvos ateitį, yra įsteigtojo laikraščio 
idealogija. •Smulkiau sužinosi iš pačios 
“Aušros”, kurios keletu numerių pursiga- 
benau.

1

D R X O 0 K 8

1

sų, jus padaryti tik teisėtai išrinktas Seimas 
tegali.

Toks Seimas, kokį mano išrinkti tauti
ninkai, laikantis p. Voldemaro projekto, tai 
nebus tautos atstovybė pilna ta žodžio pras
me, o tik vieno kito asmens pastumdėlis. Toks 
Seimas krašte padėties nepagerins. Tuo at
žvilgiu padėtis pasidarys dar blogesnė, negu
šiandien yra Lenkijoje >eitai8 metais> kflda dcmokra.

Tat, gerai, kad kalbama ap.e rinkimas, k partija gavo kandidatu į
tik negerai, kad, prie jų norima eiti neteisė
tu keliu.

RIMTI NESUSIPRATIMAI.

•reffailients LnpEr. H, 1923

1VAIRĮ1S STRAIPSNIAI
SUPLIEKTI FANATIKAI 

VIRGINIJOJ.

Protestantų, piktas fanatiz
mas pilnoj šviesoj iškilo pra

šalies prezidentus nuskyrė tuo 
metinį New Yorko gubernato
rių Al Smith’ą, katalikų.

Tarp Prancūzijos ir Vokietijos iškilo nau- į 
ji rimti nesusipratimai, kurie nežinia kaip 
gali baigtis. Nauja Prancūzijos valdžia sulaikė 
savo kariuomenės atšaukimų iš Pareinio. 
Nauja valdžia yra perdėm tautiška, gi fran- 
euzaį tautininkai, kaip žinoma, yra atkaklus 
Vokietijos priešai.

Kas tiesa, naujoji Prancūzijos valdžion 
ineina dar nesenai buvęs ministerių pirminin
ku Briand, kurio pasidarbavimu vis daugiau 
artintasi su Vokietija. Tų taikingų darbų jam 
daug lengvino nesenai miręs Vokietijos užsie
nių ministeris Stresemann, žinomas talkinin
kas, kurs daug darbavosi tarp abiejų šalių 
iš karo kilusias žaizdas gydyti.

Šiandie Stresemanno nėra tarpe gyvųjų, 
gi Briand Prancūzijos valdžioje užima antra
eilę rolę. Jis yra tik užsienių ministerių. Ne 
jis, bet jau kitkas diktuoja Francijos nusis
tatymų Vokietijos atžvilgiu.

Tiesa, ministeris Briand inėjo kabinetan 
tikslu ir toliaus Prancuzijų vesti taikingais 
keliais. Bet ar jam tas pavyks, reikia abejo
ti. Štai jis išpat pradžių susiduria su kliūti
mis, kada Prancūzijos kariuomenės iš Parei
nio atšaukimas tolesniai atidedamas.

Vokietijoj tautininkai vokiečiai taip pat 
neigia Prancuzijų, kaip franeuzai tautininkai 
Vokietiją. Vokiečiai tautininkai dar daugiau 
yra užsimoję. Jie darbuojasi, kad vokiečių 
tauta plebiscitu atsisakytų tolesniai mokėti 
karo atpildymus (reparacijas), nes^^hętAjų, 
Vokietija buvusiojo karo nesukėlė ir šiandie 
neturi vilkti nereikalingos to karo naštos.

Vokietijos valdžia, kuri stovi už draugin
gumą su Prancūzija, tautininkų plebiscito su
manymą kovoja. Nežinia, kaip ilgai ji atsi
laikys tautininkų spaudimui

spekuliacijomis. Svarbiausias 
jų tikslas yra kovoti katali- 
jkybę, kuri kaskart vis labiau 
šioj šaly protestantų eiles ar
do, ne kitkuom, bet tikrojo 
tikėjimo mokslu, Dievo ir ar- 
tymo meile. Akstinas.

jjungė su republikonais dr įs
ikėlė savo kandidatų.

Šio lapkričio 5 dienų įvyku
siuose rinkimuose kaip fanati
kams demokratams, taip re-1 
publikonams užduotas didelis 
smūgis. Gyventojai gubernato
rium išrinko reguliarūs demo
kratų partijos kandidatų. 

Neveltui tad demokratų
lunatikų priešaky yra nejpartįjos vadai krikštauja, gi 

koki paprasti žmonės, kuliuos repUblįkonai patys pripažįsta,
butų galima pavadinti tam
suoliais. Bet daugiausia pry- 
čeriai ir jų vyskupai, kurių 
kiekvienas yra buvę universi
tetuose. Jie užsispyrė ir savo

KLAIDOS PATAISYMAS.

Pereitame “Draugo” nume
ry per korektoriaus neapsižiū
rėjimų “Viešame Kunigų Vie
nybės Pareiškime” vienoje 
vietoje lotyniškame tekste su
maišyta eilutės. Turėjo būti

kad “solid soutli” gryžta į šitaip atspausdinta: “Opere
savo senų politinę vagų. 

Vyriausiuoju fanatikų vadu
pietinėse valstybėse yra pro-

publici iuris facto, editores 
librorum apostatorum, et 
sliisniaticoruin, qui apostasiam 
baeresim, sliisma propugnant,testantų vyskupas Cannon. 

sekėjams ėmė dumti akis, buk jjors jįs savo bažnyčios vys-iitemųue eosdem libros aliosve 
katalikas negalįs būt šios ša
lies prezidentu.

Ši smerktina ir šalies kon
stitucijai priešinga propagan
da daugiausia buvo vedama 
pietinėse valstybėse, kur dau
giau, kaip kad kitur protes
tantizmas įsigalėjęs.

Kiek žinoma, pietinės vals
tybės iš senų laikų buvo stip
rios demokratų partijos šali
ninkės. Republikonų partija 
ten nei kojos negalėjo įkelti. 
Praeitais metais fanatikams 
pavyko tų Vieningumų sus
kaldyti. Prezidento rinkimų

# t * ea e • • •

dienų piliečiai pastumti repu
blikonų partijos pusėn. Tokiu 
budu demokratų partija, ačių 
fanatikams, netekusi lygsva- 
ros, rinkimus pralošė. Repu- 
blikonams buvo begalinio 
džiaugsmo, kad galų-gale taip 
vadinamas “solid soutli” (ne
įveikiamos pietums valsty
bės) suskaldytas.” ttž tai fana
tikams teko įvairių iš tos par
tijos malonių.

Po to nepaprasto Įvykio, 
fanatikai tečiaus nepanorėjo 
pilnai persimesti republikonų 
partijos pusėn ir jie pradėjo

kupu vadinas, bet daugiausia lper apostolicas litteras noini 
užsiima politika ir įvairiomis 'natini probibitos defendentes

i jį----- ~

t

Štai Prancūzijos nauja valdžia ir bijo to 
vokiečių tautininkų žygio. Kas-gi ivyktų, jeį ĮorSanizu°ti nuosavų nepii
. i • v + , i , -v •v\ x- • i įklausomą” demokratų parti-vokiečių tauta nubalsuotų įssizadeti visų ka-l. _ ...
ro skolų, kokios ant jos užkrautos Versalio ,^UI Į 11 turėtų piigultti re-j 
taikos sutartimi? Turėtų kilti naujas karas? .^u\'are^ katalikų va \auja- 
Gal ne, bet be karo beveik būtų negalimas įina^ar^'^‘
susitaikymas. t Tuo pačiu laiku ir republi-

Prancuzija žino, kad Versalio taikos su-ikonų partija pietinėse vaisty
tartis yra neteisinga ir kaipo tokių Vokietija bėse išvystė savo veikimų, 
pasitaikius pirmųjai progai pasirengus griau- Šiai darbas nesisekė. Paga- 
ti, jos išsižadėti. jliaVi artinosi praeiti lokaliai j

Dėlto tarp abiejų valstybių kįlų nesusi- rinkiniai. Virginijos valsty-i 
pratimai yra daug rimti. Kad išvengti naujų bėję, pavyzdžiui, kandidatu į 
nesutikimų yra reikalinga abiem pusėm misi- gubernatorius paskirtas iš re-i 
leidimątaktika ir noras taikingai sugyven- guliarės demokratų partijos.

■ ti.

— Labai dėkoju, brangus Romoldai, 
į už tai; juk man be galo žingeidi! susi
pažinti su kliaučių tautiniu atgimimu, su
susipratusios studentijos veikimu.

— Užtektinai, rodos, tų gražų žin
geidumų galėsi patenkinti iš to, kų atga
benau. Tai pasakęs ištraukė iš po švarko 
pamušalo, kietai susiūtų laikraščių pluo- 
štųijįlarpe kurių matėsi ir pora kaž-kokių 
knygelių.

— Gal pasiimsit šiuos laikraščius, 
tik, brangioji, su ta sųlvga, tiek skaity
dama, tiek 'padėdama slėpk kuo labiau
siai. Priėmus spausdinius Donė tarė:

— Su didžiausiu skriipulumu šį įsa
kymą pildysiu. Bet kuo aš už tai atsimo
kėsiu! I’o kelių sekundų nebaigiama pri
dūrė: — Gal likimo bus lemtu kitaip at
simokėti.

— Tiesu, būčiau užmiršęs, — sakė 
jis, — brošiurkų apie lietuvių tautos kil
mę ir kalbų, atsidėjus perskaityk. Jos 
autorius yra mokslo žmogus, didelis pa
triotas, specialiai po Lietuvą keliavęs, su 
susipratusiais didikais susipažinęs, iš

ant scienter sine debitas licen- 
tia legentes vėl ritinentes” 
(Canon 2318). Red.

tas skausmas
Tie bailus "reumatukua” skausmai I 
Koks kentėjimas! Vienus daigias 
ritus juos palengvina. Paklausk 
aavo gydytojo. Paklausk vaistininko. 
Paklausk savo draugų. "SLOAN’S 
LINIMENT.” 35 centai.

SLOAN’S
L i n i m e n t
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BUDRIKO
Radio Milė

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, Howard, 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 St.

Telefonas BOULEVARD 4705

Tada fanatikai išnaujo susi- BBE

kurių daug kų apie mūsų tautos praeitį, 
kilmę sužinojęs, sugrįžęs į Vilnių specia- 
lėje paskaitoje “Lietuvos Mylėtojų” drau 
gijai tai nušvietęs ir, pagaliau, atskiroje 
knygutėje išleidęs.

— Na, o kaip sekasi šiaip gyveni 
mas? Ar gavai mano paskutinį pradžioj 
laišką?

— Taip, gavau. Bet paskutinę die
nų įvairūs asmeniniai interesai taip susi
dėjo, kad ir prie geriausių norų tai įvyk
dyti negalėjau. Bet, Danut, supranti tu 
mane — ir nebaigė.

— Suprantu, suprantu..; — atviro 
prielankumo reiškiančia žuvingu šypse
na atkartojo ji.

— Žinai, Danut, mano pergyvenimai, 
tiek iš korespondencija palaikomų, tiek 
iš asmeninių progų, daug sukelia bran
gių prisiminimų ir troškimų, kuriuos, de
ja, žiauri gyvenimo realybė nekartą niek
šiškai sutramdo...

— Taip, brangus Romoldai, tai tie
sa. Imkime kad ir majai dabartinius kon 
fliktūs su tėveliu, apie kų, rodos, tau pla

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

Corporacijos. ,
, ..........•»' ■ ......... <•............. —

čiau aprašiau.
— Taip, priešpaskutiniame rašėt.
— Tėvelio nusistatymas mano jau

nystės svajonių hidra tapo; hidra, kuri 
savo klastuotais aktais nuodinguos pelė
siuos apkaltint, dar baisiau—nuo kitos 
širdies atskirt pasiryžo.

— Danute!.. Žinai, aš apie tave nuo
latos svajoju! Bet dar daug svarbių, di
džio pasiaukavimo reikalaujančių žygių 
stovi prieš akis. Kliūtys, kliūtys ir dar 
kartą kliūtys, kur tu busi amžinai ma
no ir aš tavo, bet nemažiau svarbūs ir tė
vynės reikalai. Juk mets į metų auga ir 
bręsta tautiniam atgimimui mūsų siisfprn- 
tusioji inteligentija ir vieną gražių die
ną, nebepakęsdaina svetimo gaivalo, pla- 
čiųjani pasauliui sušuks: Lietuva nori
būti laisva! Juk “Aušroj”, kalbant apie 
Jautos praeitį, ypač reikalaujant grąžin
ti spaudų, dėl kurios nevienam susipratu
siam tautos sūnui už geležinių durų, ar 
tolimam Sibire priglaust savo kaulus te
ko, tie idealai kristalizuojasi.

— Daug ko gražaus ir galimo tu

=F 3=

pramatai, — kalbėjo ji. — Juk ir tu, Ro
moldai, prie tos remtinos piūties daug 
gali prisidėti, pagaliau, gal, kiek ir aš, 
nors netiesioginiai... Ak, kad būčiau gim
nazijų baigus, universitetų... O dabar, vos 
tik iki šešių klasių ir tai tik per didelį 
veržimusi. Tėvelis dažnai sako, kam, gir
di mergai mokslas reikalingas, ištekęs, 
vaikus augint mokės ir ko daugiau.

— Bet, Danut, — kalbėjo Romoldas, 
ir konvulsingai virpėjo jo lfųios, — tu
rėdama, gražių norų, kurių matau tau 
nestinga, galėtumei Lietuvai patarnau

ti. Kiek aš tave turėjau progos perprasti 
ir pažinti, atvirai, be jokių komplimen- 
tų, pasakysiu, kad. panelės Danutės ex 
natūra poetes esama. Kažin, ar eiliuotai 
kų nerašinėjnt?

— Tai niekis, kad kartais kų “pa- 
peckelėju”...

(Bus daugiau)



Šiandien Milijonai Žmonių Klausosi
“DRAUGO” KONCERTO PER RADIO

iš K Y W • Herald Etaminer - Stoties
( 293.6 metru arba 1020 kilocykles)

H* .
L. Vyčių Apskrities “Dainos” choras

«

L, VYČIŲ APSKRITIES “DAINOS” CHORAS 
dainuos labai gražias keturias lietuviškas dainas. Šis 
choras yra vienas geriausių ir skaitlingiausių lietuvių 
chorų Amerikoje. Be to, mūsų mylimas baritonas p.

A. ČIAPAS dainuos solo, o p-les GENOVAITĖ 
ŠIDIŠKIUTE ir ONA PĖSTININKAITĖ gražų

i «... UjO1

Komp. A. POCIUS,
kuris vadovaus didžiuliam 

chorui.

ŠIUOS KONCERTUS PER RADIO RENGIA

Dienraštis “DRAUGAS”
Bendradarbiaujant

Peoples F ur nitur e Co.
Kaip patinka musų koncertai? Rašykite: “DRAUGO” Radio skyriui,

2334 South Oakley Avenue
Darykite savo pastabas, duokite patarimų. Chicago^ Illinois

Dain. A. ČIAPAS,
žinomas mūsų. dainininką* 
dainuos solo. Jisai yra Peo 
plos Furniture Co. bendra

darbis.
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Vienas mano draugas Ex- 
bedievis, kuris be kampelio,
kaip žuvis be vandens, 
gali gyventi, rašo:

Šių metų pradžioje, kai L.
Vyčių 
sais

‘ ‘ Dainos ’ ’

neskaitė, taigi dabar prašo
mas pasiskaityti) rašė: 

“Bomanas — tai tipingiau-

žinoma, p. J. Romanas, rods, 
nebuvo Italijoj “balso nusta
tyti’’ ir “katino kniaukimą 
prašalinti”. Niaugi p. Grigai
tis būtu tokią p. Romanui 
••operaciją” padaręs. O jeigu

įsia dramatinio sustingimo iri’1'“’ , Naujie nos . bus pii-
kniauktinio dainavimo kopi-Į'1,0 kdpsnio veidmainės, 
ja. Vargiai kitą toki ir su- ' !
rasti galėtum. Ar dramatiškų
jų turtų jo sieloje visai nėra, 
taigi, tenai tik dramatinis el
getynas, ar jis represuoja ir 
neleidžia aikštėn išeiti, ar, 
pagalios, jis visai nesugeba 
dramatizuoti. Jau tik jis ne

UETUVIAI AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO.
Vakarai.

ne-1 artistas! O su dainavimu, tai, Į Rudens sezono pramogos 
(matoma, labai prastai balsas {gerai sekasi: vienos jau įvy-
nustatyta.;,

choras, vi- nosin, na, ir kai dainuoja, tai
ot suvarytas ko, kitos rengiamos.

žvilgsniais kuopuikiau- daugiau būna katino kniauki- 
sia pastatė operetę, “Korne- mo> negu vyro dainavimo...
vilio Varpus”, bedievių “Nau 
jienos” “Dainos” chorą ir 
solistus, sulig savo skonio, 
visokeriopai apšmeižė. Nei 
vienas solistų nebuvo taip šlyk 
ščiai pajuoktas, kaip p. Jo
nas Romanas! Net kniaukian
čiu katinu jj pavadino.

Štai kaip “Naujienos” va
sario 1 d. (gal p. J. Romanas

(Alano pabr. — prof. Kamp.).
O šiandie, kai p. J. Roma

nas nuėjo pas bedievius jų
“valandai” ]>er radio dainuo
ti, tos pačios “Naujienos” ki
taip rašo: esą, “gerb. J. Ro
manas žymiausias daininin
kas.”

Jei kas turite Salamono

Sekmadieny, lapkr. 17 d. 
Mot. Są-gos 26 kp. rengia 
labai iduomų vakarą, Lietu
vių svetainėj. Bus vaidinama 
juokingas veikalas “Palangos 
Ponaitis”, Clevelando lietuvių 
labai mėgiamas. Sąjungiečių 
choras, vedamas art. Marijo
nos čižauskienės, išpildys da
lį programos su naujausio
mis, da čia negirdėtomis, dai-
nomis.

galvą, prašomi parašyti į Skaitlingas jaunamečių sky- 
kampclį, kas čia atsitiko. Kiek ;riaus choras, kurį rūpestingai 

prirengė p. Čižauskienė žada

parapijos skoloms atmokėti, j Juodei Jus Privalot Imt 
Tus ir parodo jų darbštumą.; , t i , m r •
(lusonumą bažnyčiai. Be to, jie Father John S Vaistu 

ryžtųsi kitą metą tą skolos
naštą visai nuo savo sprando 
nusikratyti. Tada bus galima 
atsikvėpti.

į vakarienę širdingai kvie
čiame brolius lietuvius iŠ vi 
sų kolonijų ir apielinkių.

Bėgilas.

Dėlto, kad jis yra didis kūno 
budavotojas, raumenų dir
bėjas, taip-gi spėkos ir jė
gos. Turtingas vitaminuose.

Neturi nerv- 
vus migdančių 
nuodų, nei al
koholio. Švel-

. ; nina ir gydo.
Naktinis oro susiekimas. I Ir°dyrnas
Vokiečių oro susisiekimo jym 75 metų pasi- 

bendrovė “Lufthansa” įuo-;86™0, 
šiasi netrukus pradėti naktini Tie, kurie greit pagauna 
oro susisiekimą tarp Anglijos i slogas, randa, kad Father
ir Rusijos per Vokietiją. Kely
je kas 30 kilometrų statomi 
galingi švyturiai, kad lakū
nams lengviau būtų matyti 
skridimo krypti.

(“M. R.”).

Pasitarė.
Dėdukas, pavalgęs pietus, 

išsitiesė lovoj pasilsėti. Ma
žutė Magtlutė, tai pamačius, 
sušuko:

— Vat, dabar tai .jau būsi
me turtingi!

John’s Vaistas suteikia at
sparumo jėgą.

— Kodėl ? 
dūkas.

paklausė Je

— Mamytė sakė-, kuomet dū
delė kojas išties, paveizėsime 
jo turtą.

Gyvenimo džiaugsmas 
viesulas, kuris nešu žmogų Į 
grožės išganymo uostą. '

R. Striupas.

TreČiudieuk, Lapkr. 13, 1925

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
liausius lietuviškus rekordus

I

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit

paa tikrą specialistą, ne paa koki 
nepatyrėų. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lfiegaaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymul žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip ktdp 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų, inkstų, odoa 
kraujo, nervų, širdies, reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą, jalkerėjuslą, 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėie pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS

Inėjlmas Rūmas UI#
»• W. JACKSON BOULEVARD

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1# ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki 7

\ Nedėliomis nuo 1# ryto. Iki 1 
po pietų.

k—_____________________

visus prijuokinti su “maišu 
drilių” ir dainomis. Jauname
tės netik programoj daly
vaus, bet jos smarkiai parda
vinėja to vakaro bilietus.

Be to, bus vienas “surprai- 
zas”: dainuos viena jaunutė 
solistė su naujausio “stailo” 
aprėdalais.

Vakaras bus vienas pui
kiausių, tat, iš priežasties il
go programo, prasidės lygiai 
5:30 valandą po piety. Durys 
salės bus atdaros nuo 4:30
P- P- i

Taigi, kas nori gardžiai pa- [ 
sijuokti, kviečiami ant pat’

MOTERYS PRIVALO 
IŠMOKTI VARTOTI 

MAGNESUft
Moterims, kurios kenčia nuo šir

dies pykimo, arba taip vadinamos 
“rytinės ligos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 
tai žino lr tą pataria žymiausi spe
cialistai. Prirengk. biskutj susmulkin
to ledo — sakysim vyninį stiklelį.
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką 
Phillips Milk of Magnesia. Palengva 
gurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu
mas visiškai praeis. Retai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą artą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesia turi 
priešrugštinių ypatybių lr jis teikia 

j greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veikime užtikrina 

I regulerį vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia
rūgštims ėsti ir dantims puti neštu- ; pradžios atvykti, 
mo laiku. i p

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk i ” piOgiaillOS
of Magnesia eina pilni nurodymai Grieš AluŠillsko Orkestrą, 
jo daugybes vartojimų. Visose aptia- 
kose po 25c. ir 50c. Reikalauk tik
rosios, daktarų užtikrintos per 50 
metų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas.
■ II. Phillips Chemical Kompanijos S. 
i V. registruotas vaizbos ženklas ir jo 
j pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo 
l 1875.

bus šokiai.

Rap.

CHICAGO HEIGHTS, HL

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

Parapijos vakarienė ir šokiai.

Vakarienė įvyks sekmadie
ny, lapkričio 17 d., 6 valandą 
vakare, Italų salėje, 314 E. 
14tli St.

Per vakarienę grieš muzika, 
o paskui bus šokiai. •

Visa parapija bruzda. Mo
terims šeimyninkėms vado
vauja ponios Malinauskienė 
ir Arčišauskienė. Visos darbš
čiosios moterys susitarė pa
tiekti vakarienę kuogeriausrą. 
Joms gelbsti parapijos komi
tetas, kuriam vadovauja Prifr- 

į nas Jonutis ir Pranas Milmon- 
tas. Gerosios parapijos mer- 

! gailės patarnaus prie stalų.
! Visi žino, kad ta proga yra į 
paskutinė proga pašokti, 
“pabaliavoti ” prieš Adventą. 
Katalikams šokti Advente ne
valia. Dėlto ir norime pasi
naudoti ta progų. Susirinksi 
visa parapija, visas mūsų jau: 

i nimas — visi kartu pavaka-iH 
rėniauti, “pabaliavoti”. Į S

Juk per visą pavasarį, vi-j į 
1 są vasarą, rudenį dirbta para- 1 
pijos labui. Jie parap. daug 
pinigų pelnė. Esant saujai pa- 
rapijonų nelengva išlaikyti | į 
bažnyčia ir mokykla. Jie ne1 
tik išlaikymui savo įstaigų I 
sukėlė pinigų, liet ir $8,000

RADIOS

RADIOLAS Atmater Kent
KIMBALL

JJL Iladios radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemiock MIK)

to
IU
z
oI-

JEWELRY WATCHES

KO KAM REIKIA - TURIM
JEAVELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti 

laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai 
gintariniai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram. 
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos

plačiai žinomų ir garsių Firmų, kaip 
Stewart-\Yarner, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų. 
MUZIKA Kimball panai, smuikai, armonikos,

pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir 
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiem ir vai
kam. i, s 1
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir

dainavimui solistąm bei choram. Grama- 
fonam rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom 
kalbom.

Visos čia išvardintos ir neišvardintos 
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (qua- 
lity). Kainos lt) nuoš. pigiau kaip kitur.
TAISAU ir pertvarkau čia išvardintus ir tam

lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema, 
darbas užtikrintas gerume ir pažymėtam laike. 
ENTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly

kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir 
amžiaus asmenims. Pasirinkimas didelis ir įvairus 
kainoje ir kokybėje.

Perkantiems iš kitų miestų pristatau 
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.

MAOUETTE JEWELRY
R. ANDRELIŪNAS, Savininkas

2650 West 63s$ Str. Chicago, III.

m
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r
z
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VANAGAITIS BABRAVIČIUS

Geriausia vieta pirktis ge
riausios išdirbystės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norą.

Elektros fikčieriai Atliekame 
visokį elektros darbą.

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

MABANOJAUS 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

1618SF Kaeiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTF. ir F. STANKŪNAS 
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMČTINV REKORDU PAIMTŲ Iš 
MUSU PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAVS 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, Valcas 
Jonelio — Polka

MAUANOJAUS 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 Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio Daina
K. MENKELII NHTĖ ir F. STANKŪNAS

■ 16096F Trys Sesutės 
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žldeli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
1G131F Gerk, Gork Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas

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

O Jus Kriaučlai (A. Vanagaitis)
160SSF Lietuvoj Mados

I’as Draugą Julių
1C085F Vanagienė Polka 

, Lietuviškas Džiazus
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Pati j Karčiamą
1G071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

Keikia Tept, Dalis II
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)

Be Nosies (A. Vanagaitis )
I.1I1TLVIV TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka 
• Raudona Kepuraitė Mazurka

IŠGIRSKITE IK ĮSIGYKITE PAS

♦

♦

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP {
G. NAVADOMSKIS, Savininkas |

2215 West 22nd St. Tel. Canal 2591 v

JOS. F. BUDRIK.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Ine.
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CHICAGOJE sius. Puti u. u. Anastazija dar 
dieną prieš savo įnirtį užsisa
kė šv. Mišias, kurios jos in-

MISIJŲ ATBALSIAI.

Dievo Apveizdos Parap. —
Gerb. Tėvų misionierių, kun. 
prof. J. Vaitkevičiaus ir kun. 
A. Petrausko iškalbingi pa
mokslai tikrai sujudino aštuo- 
niolikiečius. Visur šiomis die
nomis tik ir kalboma apie gi
lius įspūdžius, kuriuos sukėlė, 
tie pamokslai. Ištikrųjrj, yra 
ko pasiklausyti. Dievo malonė 
veikia, rytais ir vakarais baž
nyčia pilna žmonių. Pasidai
rius matosi ir daug svetimų, 
naujų veidų. Nėra abejonės, 
kad uolesni katalikai da la
biau sustiprės savo tikėjime, 
o kartu ir daug atšalėlių su- 
grįiž prie Dievo.

Misijos tęsis per visų šitų 
savaitę ir baigsis sekmadienį.

Aštuoniolikietis.

liūs pavyko labai gerai. 'Taip tencija buvo atlaikytu — pir- 
atsitiko daugiausia dėlto, kad mes dienų prieš mirtį, o an- 
komisija uoliai ir smarkiai tros — dienų po mirčiai. Ro- 
pasidarbavo. Komisijoj buvo zalija Navadomskienė, Elena 
p-nios Zarumbienė, B. Stirbie- Feravičienė ir velionies su- 
nė ir B. Tamošaitienė. nūs Vincas pasirūpino savo

Baliuje žmonių buvo daug, mylimai motinėlei iškelti kuo- 
visi labai smagiai linksmino-[gražiausias laidotuves su kry- 
si, jaunimas prisišoko iki so-^iavomisšv.Mišiomispamoks- 
ties prie gražios Bartušio or-[lu ir iškilmingu palydėjimu, 
kestros. i'Te Viešpats palaimina gerus

Iš tokios pramogos nauda ir rūpestingus vaikus.
yra visiems — ir dr-jai ir pra
mogoj dalyvavusiems.

Prie šitokios dr-jos privalu 
prigulėti visoms moterims ir 
merginoms. Tai-gi moterys ir 1 a* 
merginos didinkime šv. Bar
boros d r-jų, o gyvuosi pie dar 
geriau.

Rap.

ARTISTO RAPOLO JUŠKOS 
KONCERTAS.

GERAI PAVYKO.

Marąuette Park. — Šv. 
Barboros dr-ja turėjo balių 
pereitų sekmadienį. Tai buvo 
pirmas šio sezono balius nau
joj parapijos salėj. Su džiaug
smu galima pasakyti, kad ba-

ADVOKATAI-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-9 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

TeL VIctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

TelepbOM Randolph 9727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclrpbane Roosevelt 9090 

■aini e: 8 Iki 9 ryte Tel. Repnb. 9909

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2809 

RESIDENCIJA: 
6615 So. RockweU Street

Telef. Republlo 9722

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Ave. 

Tel. Pullman 5950 lr 6377

Miesto Ofiso Pagal Sutartj:
127 N. Dearbom Street

Rooms 928 lr 935 
Tel. Franklin 4177

Re*. Te). Mldway E 511

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1718-0241 
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllais 

lr Ketvergala vakare

Phone Armitage 2822

DR..W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 lkl 2 ir 6 lkl 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

X Ryt Vyčių. 24 kp. Auš
ros Vartų svetainėje eilinis 
susirinkimas vakare.

X Šiandien laidotuvės a. 
Vladislovo Apulskio. Ant 

jo karsto dvasinius šv. Mišių 
giedotinių vainikus aukojo 
Petronėlė ir Kazimieras Kal
niai, Petronėlė Jackunienė ir 
šv. Mišias calunavas — Pet- j 
ras Kalnys ir Stanislovas Ma 
tušauskas.

Koncertas jau čia pat. Jis 
bus lapkr. 17 d., Liet. Audito
rijoj, Chicago, 111. Tai bus 
nepaprastas artisto 
Juškos koncertas!

Geriausia kelia tautos var
dų įžymūs menininkai — ar
tistai. Mes turime meninin
kų, kurie savo gabumais ko
pia prie pačių meno viešu
mų.

Vienas tokių yra operos ar
tistas, R. Juška. Jis yra ga
bus artistas ir pasižymėjęs 
dainininkas.

Štai, kų rašo menininkų kri
tikai kitataučių laikraščiuose: 
“The Philadelphia Civic O- 
pera Co. opened its 7 season 
with a bang lašt evening at 
the Academy of Musie by gi
ri ng one of tlie most finely 
performed operas that the 
organization lias yet staged- 
— Borodin’s national opera 
“Prince lgor”..

Comedy Capably Done llal- 
ph Juško and Louis Purctey, 
as Erosclika and Skoula, tlie 
two deserters, lield their own 
ivitii any member of tlie east. 
Tliey liad tlie only comedy 
■parts of tlie opera and did 
them superbly, being excee- 
dingly funny but never over- 
doing this. Tliey also sang 
spendidly, and mucli of tlie 
musie of tlie two roles was 
by no nieans easy”..

(Philadelphia Public Leger, 
Oct. 25, 1929).

Taigi, operos artistų, R. 
Juškų, pamatysite ir išgirsite 
dainuojant, sekmadieny, lap
kr. 17 u. Tik atvykite tų die
nų vakare į Liet. Auditorijų.

Alkus.

RADIO ŽŽ.Ž

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7 820 

Rea. 0841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

D A K T A A I

Rea. tel. Van Buren 5SM\

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

| DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos, 9 lkl 12, 1 lkl 8 

dieną, lr 6:30 lkl 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46 th Street Chicago. III.

, Ofiso Tel. 

Of. lr

VIctory 3687

Rea. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard B91S

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 & VVALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
Sulte *08 1579 Mllvraukce Ave.

Tel. Brunavrlck 9624

Valandos; nuo 2 lkl 7:29 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 lkl 1 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 1198

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NARAI:

4193 ARCHER AVE.
Valandos; prieš pietus pagal sutarti- 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. VIctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Hemlock 8151

2133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S.' ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 

' Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
;oc*l Office; 1900 So. Union Ava. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.

Town of Lake. — Lapkr.
Rapolo!8 d* ivYko Cecilijos cho

ro susirinkimas. Nutarta reng 
ti šokius apie Naujus Metus 
kur viešbutyj ar geroje salė
je. Dv. vadas kun. A. Linkus 
padarė pastabų, kad bažny
čios choro nariai, menininkai 
ir geri katalikai neprivalo 
dalyvauti tokiose programose 
arba vakaruose, kurie yra ren 
giami bedieviškų bei socialis
tiškų organizacijų ar įstaigų 
tikslu platinti jų įdėjas, nes, 
dalyvaudami jiems padeda, o 
Katalikų Bažnyčiai nusideda.

X Lapkr. 14 ir 15 dd., 7:30 
vai. vak. Šv. Kryžiaus baž
nyčioje bus visiems painokos 
apie Sutvirtinimo Sakramentų 
— Dirniavonę.

X Lapkr. 18 d., 7:30 vai. 
vak., ŠV. Kryžiaus bažnyčio
je bus teikiama Sutvirtinimo 
Sakramentas — Dirmavonė.

X Buvo garsinta, kad Šv.

$160.00 kurie bus perduoti 
dabartinei vaidybai. Išrinko 
komisijų surengimui bazarė- 
lio. Mat, yra daiktų, kurie 
tinka leisti išlaimėjimui. Iš- j' 
rinko delegatus į Labd. Sų-' 
gos Seimų ir paskyrė $25.00 [

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2485 West 69 Street 
Vab: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrlfikų 
Vaikų lr visų chroniškų IlgųX

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
art) 31st Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis Uk 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

WEST SIDE NAUJIENOS.

aukų.

PRANEŠIMAS VISIEMS
Kelionė po Europą ir Įspū

džiai.

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

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitariu

DENTISTAI

kun. 
Tų knygų
gerbKnyga išleista 

Pr. Vaitukaičio, 
daugelis įsigijo ir labai paten
kinti šia knyga. Tų knygų puo
šia apie šimtą (100 paveikslų 
gražiausių bažnyčių, stebu
klingų vietų, pirmų amžiaus 
krikščionių kankinių, antka
pių ir katakumbų. Taigi ta 
knyga turėtų rastis kiekvie
noj lietuvių šeimynoje. Ne tik 
Chicagos, bet ir toliau. Taigi

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

DR. A. J. DIKSELIS.
DENTISTAS

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

Va!.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 44 58 S. CALIFORNIA AVE. 

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

Office Boulevard 7042

DR. VAITUSH, 0. D.
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Pranciškaus seserų Rėmėjų paskutinė proga, nelaukit ii-1 
3 sk. rengia “bunco” lapkr. i giau, gal pritruks. Da per ši- 
17 d. Dabar “bunco” atidė-• tus du mėnesiu yra užtikrinta, 
tas iki gruodžio (Dec.) 22 d. o toliau nežinia. Knygos kai- 
Atidėjimo priežastis ta, kad1 na $1.50. Knygų randasi

i •

tose dienose įvyksta daug pra, “Draugą” knygyne: 
mogų, ypač* artisto R. Juškos 2334 So. Oakley Ave. Chicago 
koncertas. į Gudu Knygyne,

X Lapkr. 10 d. įvyko Labd. 
Sų-gos 1-mos 
mas. Prisirašė 3 nauji nariai. 
Ponas P. Veryga pranešė, kad 
iš seniau kuopos gyvavimo 
dar yra ižde pinigų apie

X Antradienio ryte mirė 
Mykolo ir Mortos Brazauskų 
mažiausioji dukrelė a. a. Da
rata, jiasirgus apie šešetų die
nų plaučių uždegimu. Visa 
šeimynėlė, o ypač Antanukas' 
begalo apgailestauja mažutė
lė:; mirtį.

X Ant karsto a. n. Anasta
zijos Grincevičienės dvasinius 
vainikus sudėjo Juozapas Fc- 
rnvičius, Simanas Pileekas ir 

:Lachuvičių šeimyna aukodami 
i po giedotinės šv. Mišias; Ele
na Feravičienė, Antanas Nau
jalis ir Motiejus Grincevičia 
[— visi imi calunavas šv. Mi-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 lkl 5 po pietų, 7 lkl 9 rak.

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEZISz
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West Z2nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <222 
Resldenclja: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. T. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 9257 Rea. Prospect 6999

DR. P. Z. ZALATORIS
t

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Resldenclja 8600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto lkl I po pietų

6 lkl 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:29 vakaro 
Nedėliomis 19 lkl 12 

TELEFONAS MIDWAZ 3889

901 West 33 St. ,
kp. susirinki- Arba pas pati autorių.

Rev. P. Vaitukaitis, 
2745 W. 44 St. Chicago, HL
Pinigus siųskite čekiais ar 

money orderiais

Palengvins akių jtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. Atltal- 

j sau kreivas akis, nuimu cataractua 
' Atitaisau trumpų regystę lr tolimų

PETRAS POŠKA
Mirė l-apkričio II <1., 1929 m., 
7:4<> vai. vate*. apie 40 metų 
amžiaus. Kilo iš Raseinių ap- 
skr. ir parapijos. Unikčs kai
mo.

Paliko dideliame nulludimc 
nioter} Onų, dukterj Bronlsla- 
vų 12 metų. sūnų Edvardų 10 
metų, brol) I’ranclškų lr bro
lienę Mortą, o IJetuvoJ seserJ 
Petronėlę ir* švogerj Juozapų 
Gvazdauskj ir gimines.

Klimas pn ša r volas 3409 So. 
Union ave. Laidotuvės Jvyks 
l'Stnyvloj, lapkr. 15 d.. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas j 
šv. Jurgio parapijos haftnyėti,, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po» pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kaptnes.

Nuoširdžiai levlečlamc visus 
gimines, draiigua-ges ir pažys- 
lamua-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis. Telefonas 
Uoulevard 4139.

A.
t

PRANCIŠKUS
KUNČIUS

Mirė Lapkričio 11 o„ 1929 m.. 
11:45 vai. vak.. 14 metų am
žiaus. Gimęs kovo 3, 1915 m., 
Clilcago, III.

Paliko dideliame nuliudlmc 
molinų Domicėlę lr tėvų Pran
ciškų lr 3 seseris: Hronlslavų 
19 metų, Valerijų 17 metų lr 
Domicėlę 12 metų, brol) Danie
lių 6 metų, 2 dėdes Jonų ir 
Petrų Kunėlus, dėdienę Bronls- 
lavų ir dar dėdę ir dėdienę 
Bu/'bis lr gimine*

Kūnas pašarvotas 3240 So. 
I’arnell ave. laidotuvės Jvyks 
Pėtnyėioj, luipkr. 15 d., Iš na
mų 7:30 vai. bus atlydėtas Į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sietų. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pnžys- 
lamus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Bro
lis, Dėdės, Dėdienės ir giminės.

Laidotuvėms “patarnauja gra
borius Masalskis. Telefonus 
Boulevard 4139.

regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanfiia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. ■

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

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aktų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenne
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 2 aukžta* 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:10 ryto lkl 8:31 va- 

beredomls nuo 9:89 lkl lt ▼.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų 

valandų. Room 8.
PhoM Canal 9181

Tel. Brunavrlck 6824
DR. A J. OUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1679 MILWAUKEE AVENTJB 

Valandos; 9-12, 1-1, 6-6:89
Iskmadlenlals lr trečiadieniais 

pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 8829

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

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IA BUIIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 21 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas Ir akušeri*.

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne 
Vai.: Nuo 9 ryto lkl 9 vakare

Phone Cicero 721

OR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc 

X-Ray
2137 S. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M. 

Trečiadlena pagal sutarimą

Gydo staigia* lr chroniškas II- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
, VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų lr 
Įnuo 6 Iki 7i30 vai. vakare.
, Tel. ofiso Canal 9119 Res. 6o. S h ore 
2238, arba Randolph 6800.I_________________________

Tel, Lafaletle 2025

DR. F. A. ZUBAS
DEVTIHTAS

Valandds: nuo 9 ryto lkl 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dienų. ‘

4301 ARCHER AVENUE

DB. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3299 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 lkl 19 dienų, V J
Nuo 2 iki 8 po pietų, JJL'Sa



TT-X JErMiente, Lapkr. 13 19*9

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

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

viškos dainos žadina ir aukle-tgiamc savo diiaugsmų prie ki-j Klausysiu programos ir at-
ja tėvynės meilę mūsų širdyse. 
Ne mažesnio įspūdžio teikia 
ir lietuviškos melodijos, ame
rikietiškos orkestros sukur
tos.

Reiškia vilties, kad tos pro
Malonu buvo girdėti lietu- į platųjį pasaulį. Parodykit, *&ranios ne »r<?itai pasibaigs,

k., jus galit, su chorais ir so- i*** ir toliau KVe- „
lietuviu lūntaučių slopinamų lietuvio, Bear Sir:

vių programa per radio KYW 
trečiadienio vakare, kuriame 
dalyvavo Chicagos vargoni
ninkų choras ir p. Janušaus-

listais, garsinkite 
vardų su lietuviška muzika 
per radio, nes muzika gedau

kienė, solistė. Programa iš-1 šia tautas išgarsina, 
pildyta puikiai. Ponios Janu- A; Šlapelis,
šauskienės balsas geriau skani Mahanoy City, Pa.
ba, ne kaip G metai atgal. Be
klausant vargonininkų ir aš 
pradėjau jiems pritarti, nes 
prisiminė man G metai atgal, 
kuomet sykiu dainuodavau su 
jais- Chicagoj ir apielinkėse 
koncertuojant.

Sveikinu “Draugų” ir Peo
ples Furniture Co. už tokį

Gerb.:
Mūsų kolegijoje tvarka yra 

griežtai nustatyta ir retai te
galima nukrypti iš nustatytos 
vagos. Bet trečiadienio vaka
ras yra išimtas. “Draugo” ir 
Peoples Furniture Co. lietuviš
ka programa per radio teikia 

puikų sumanymų — duoti kon ,nums progos pasiklausyti lie- 
certus per radio. O .jums, Clii- Į Liviskų dainų.
cagos. muzikai, atsiuarė dums! Kiekvienas kolegijos moki- 
- ■ —- —! t—===s j nys yra patenkintas tomis gra

KABOMA) P iomis programomis, nes lietu-

S. D. IAGIIAWIGZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja lal.lo-

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o maao 
darbu busite ulgs- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 1.615
arba 2615
2114 W. 23rd Place

Chlcago. III

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia ! 
Ir pigiau negu kiti I 
todėl, kad prlklau- I 
sau prie srabų tš- 
dlrbimtės

OP.’SAS
448 West 18 St. 
Tel. Canal 4174 
FK1RIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 40 8 «

J. F. EUDE1LIS KOMP.
PAGRADŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ir 1742 ' 
SKYRIUS

A47 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

tų ir sveikiname radio kon
certų rengėjus ir musų dai
nininkus. Geriausios kloties 
tų koncertų rengėjams ir pro
gramų pildytojams. 

Bridgeport Auto Sales, per 
J. J. Janeliunas.

einantį trečiadienį.
Su jiagarba

Ona Gužienė.

širdj. I Our whole family Ifttens to
Prašau priimti mano gilios your programs on Wednes-

pagarbos pareiškimų.
Petras j. Gruseckis,

Marijonų Kolegija,
Hinsdale, III.

Dear Sir’s:
We liave listened in to botli 

your programs on KYW and 
wish to inform you that we 
liave injoyed tliem to the ful- 
lest extent.

The orchestra meni bers co- 
rne through wonderful and

Lietuviškos programos per 
radio — tai tikri šventvaka
riai. Susirenkam po kelis ir su 
domumu klausomės. Ir kaip 
malonu klausytis savo prigim
toj kalboj įvairių meliodijų. 
Praeito trečiadienio progra
ma buvo labai gera. Tiki pa- 
sistengkite geresnę orkestrų. 

Dovidauskai,
Kazlauskai,
Deveikas.

Cicero, III.

West Side bus atgabenta įvai
rių paukščių. Jų laimėjimas į- 
vyks parapijos salėj 23, 24, 2G, 
27 ir 28 <14. Iš kitų kolonijų 
lietuviai kviečiami atsilanky
ti.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Dr-stė Palai

mintos Lietuvos susirinkimas 
bus lapkričio 13 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj. Kurie 
pasilikę su mokesčiais, malo
nėkite užsimokėti.

Valdyba.

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

JONAS SKURDELIS 
4054 So. Artesian Avė. 

Chieago, UI.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLLY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1188

PLATINKITE “DRAUGĄ’

žINiy-žlNELĖS

day. We all enjoy it irnmenis- 
ly. Your program is so inte- 
resting that it seems it does- 
n’t lašt long. We could listen 
to it day and night. The other 
station, on Tuesday you could 
hardly hear program because 
very many programs were on 
that šame station. It was very 
hard to hear. Now the sta- I
tion you are broadcasting, X Užvakar Chicagon biz- 
from on Wed. you ean hear,11*0 reikalais atvyko detroitie- 
your program plainly. We eu- *ls veikėjas p. K. štaupas, 

the niembers selected are raost 'joy your program and wish kuns» SaI> ir vlsai eia aPslSX- 
beautiful. Also the vocal meni-‘y°u good Įliek.

Mrs. Frank Zvinakis.

vens.
X Lapkričio 24 d. įvyksta 

Labdarių Sųjungos Seimas 
(riminio P. Š. parapijos salėje.

X Marųuette Parko sųjun-

bers \vere wonderful. The on-
ly thing that the program is1 .......
too short. Būt better short Ccrb. Tamstos: 
and sweet as it is tban long Programa trečiadieny buvo . _ 
and tiresome. More words l»T>ai graži. Ačiū p. Pociui už g,etes ruošiasi prie didelio 
can never express how mueli Tai ir p. Janušauskienei už 'akaro> kuris jvyks sausio o 
are injoy your programs. He-*^a*P jaalonu dainavimų, taip d., paiap. salėj. Bus atvaidin- 
re’s ivishing you a lot of luck l'ar ir “Draugui” bei Peoples ta komedija “Nervai”, 
and success to the “ Draugas “Furniture Co. už renginių kon' •< T zvakar Romon išvyko 
and the Peoples Furniture'cei tų per, radio. Lauksim at- ,mokshI 2<?stl kl- J- Zabulionis. 
Co.

The narnės of the people 
that liave listened to your 
program Irom our radio.

Mrs. Agota Tamaliunicnė,
Gary Indiana.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sts.

Tel. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Gerbiamieji!
Per du trečiadieniu su dide

liu įdomumu klausėmės “Dr
augo” programų. StHjonės 
v'rtc realizmu. Lietuviai ka
talikai tikrai gali didžiuotis 
vargonininkų chorų, Šv. Ceci- 
’ijos choru, K. Sabonio barito
nu ir radio annaunceriu J. gramas. Lauksime trecios pro-

e:.nai,ėio trečiadienio. I X “Dainos ’ choro pirmas
W. Kud.nl, i metų koncertas — vaidi-

Melrose Park. 'nimas Įvyks gruodžio 8 d.,’ 
■ į Dievo Apveizdos parap. salėj.

Gerb.: ;Be naujų dainų, bus atvaidin-
Labai malonu būtų girdėti( la^ai juokinga komedija 

tas gražius “Draugo” pro-, ienas iš musų turį apsives-
gramas, bet negalime. Kitos ti.”
stotys užstoja. Per pirmų pro-' X “Padėkos Dienai” arti- 
granių maniau, kad radio kai- nanties, iš Marijonų farmos i 
tas. Laukiu aifttos ir taip pat | ~:
negaliėjom nieko išgirsti. j I I

Ar nebūtų galima kaip tas ; MErl I 
pataisyti. Meldžiam parašyti, ’ M0DEENigKAS TEATRAS 
ras norim išgirsti tamst,, pro 314#

Eleeiric Heateris tiktai ___  81.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. Ir aukščiau 
Quortines bonkos dėl a’.aus tik

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

tas paipas vsokių šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. RockweII Street 

Chieago, BĮ.
Telefonas Lafayette 4689

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8 IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319' AUBURN AVENUE 
Chieago, BĮ.

Bulevičiuni.
Su nekantrumu lauksime 

kito trečiadienio. Žiūrėsim, 
kokį “siurprizų” vėd mums 
suteiks.

Justa Karpiutė.
P. S. Pageidaujame išgirsti 

lietuvių smuiko virtuozę p. L. 
Sabonienę.

“Draugo” radio:
Dainos buvo “good”, bet

muzika, nianau5 su laiku pa
sigerins.

Ačiū.
Z. K., Chieago, BĮ.

gramus.
P. D. Žudžai,

St Charles, UI.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patari.avimą.
Patairnavlmaa 

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

OFISAS
8238 South 

Halsted St
Vlctory 40 8 8- 

89

4424 So. ftockwell St.

Virginia 12&»

E7ERSKI I!
LIETUVIS GRABOItlUs 

O f I s a a:
4448 8. MARSHE1EI.O AVENUB 

Tel. Boulevard 9277

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai 
F10 West 18th Street 

Canal 3161

A. + A. 

JUOZAMS GIRSKIS
mirė lapkr. 9, 1929 m., 7:30
va', vak. 4 3 metų amžiaus. Ki
lo Iš Tauragės Apskričio, Vai
nuto Parap. Krautedisčių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nulludlfne 
moterį Anelę po tėvais Birbi
laitė, 2 pusseseres, pusbrolį 
Liudviką Gečą, švogerį Joną 
Kantauskį, 2 fivogerkas Juzefą 
Ir Petronėlę Blrbllatę Ir gimi
nes, o Lietuvoj brolį Aleksan
drą.

Kūnas pašarvotai 4S05 So. 
Hermitage. Laidotuvės įvyks 
ketverge, lapkr. 14. Iš koply
čios 8 vai. bus atlydėtas J Sv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Pusnercs, Pusbrolis, 
švogerls, švogerkos Ir Giminės
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741.

Gerbiamieji;
Mūsų svečiai, kurie buvo 

susirinkę mūsų namuose tre
čiadienio vakare dideliu malo
numu gėrėjosi. Siunčiame pa
dėkų vargonininkams, jų va
dui p. Pociui, p. M. Janušaus
kienė, nes labai mūrus patiko 
šio vakaro koncertas. Prašome 
rengėjų, kad duotų nuims pro
gos išgirsti da kartų šį var
gonininkų chorų, jeigu galima. į 

Anelė Dudonienė,
Chieago, III.

; UTARN, SEREDOJ ir KETV. 
Lapkr. 12-13-14 

“ALIBI”
Dalyvauja visi pagarsėję 

artistai Vaizduoja plėšikų gy
venimų.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utaminke Lapkričio 12 
“SIDE STREET”

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

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIU

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir siila- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8884

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterlus Ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyrams Ir vaikams. Atsllan- 
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.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. »3rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. VIcfory 3486

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Ts^ RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4k Hardvare Co., dabar perėmė visą 
biznį į savo rankas Ir duos visose šio 
biznio lakose pirmea klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER

Palnters & Decorators
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorins 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 6588

Gerb. “Draugo” red.:
Valio Lietuviams!!!
Tiktai du programų iki šiol Gerb. Tamstas: 

buvo per radio, bet daug džiau J Malonu yra girdėti dien- į 
gsmo sukėlė tarp lietuvių. I raščio “Draugo” ir Peoples1

Gaila, kad negalima prail- Furniture Co. tos gražios pro-1 
ginti, pratęsti to pusvalandžio ' gminos per KYW.

BRIGHTON PARK.
Ant pardavimo 2 aukštų 

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 Avc. 
Telef. Lafayette 6134

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockvrell Street

Tel. Boalevard 4814

M. YUSZKA A CO.
PLb’MniNG A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausla

4444 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKŪLOS

Pamatyk šį prieš pirksiant
Daugumas svetimtoučiij nė-1 kwi0',"Mbuvau girdas lietu- bileJ kur' 3, Sm0,ai Tėliausi<>8 

— j_;— ,—. i mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas,

resavo juos. Todėl dabar su ne-! Ma,onu girdėti dau- tikras senoviškas rayon, ver-
kantrumu laukia kito trecia-, g*aa’ k,,’P vienų syk’, į savai- tas $350, atiduosim už $115. 
dienio. į4?- 1930 metų modelio naujas

Tikiuosi, kad ir toliau sten' .. i screen grid elektrinis radio
gsitės duoti mums tokių įspu-* REIKIA KELIŲ VYRŲ KU- |kaina $250, atiduosim už $75.

— į valandų ar daugiau. Senai esu Amerikoj ir nie-

ra girdėję mūsų dainų, kurių ! yiskų prograJnų per radio. 
malonus skambėjimas užinte- j

dingų programų.
Theo. Kas&k&itė,

Chieago, III.

'Gerbiamieji:
Iš to, kas telpa “Drauge” 

apie radio koncertus, aišku 
darosi, kaip visuomenei tie 
koncertai patinka. Ir mes jnn-

RIE NEBIJO DARBO. Į 9x12 Wilton kauras vertas
'$65 atiduosim už $25. Riešu- 

šitas biznis yra pilnai tai- tinig valgomojo ir miegamojo 
singas, ir j trumpų laikų ne-
apkainuojamas turtas ateina.

Atsišaukit:
J. O. K.

5221 Bo. Halsted St. 
Chieago, UI.

kambario setai, lempos, kėdė, 
indą,i .kurtiniai ir tt. Viskas 
kartu arba dalimis. Privatinė 

j rezidencija. 8228 Maryland 
'avė. 1-mas apt. Tel. Stewart 
*1875.

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 

Chieago, III.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 44 
8804 80. KEDZIE AVENUN 

Tel. Lafayette 4728-6714

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Cbicagos real estate.
JOHN OUSKA QC CO.

3501 West 26th Street


