
Katalikai pasaullonyt turt klišą ol- 
davln). — Jneitl Į ieliuyuaa lr Į vl- 
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apaAtaiavlmo darbą atllktL Užtat, 
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katalikų mint}, remia ouoMrdžlal ks 
tallklikas draugijas, sąjung <o 
pijąs lr lietuvių kolonijas. "1 '
džiaugiasi didele katalikų pe -<■ 
šori, kad toliau pasilaikytų ti> 
tallikl jausmai
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Nukentėjo nuo plėšikų •»
' Siuvėjas Jonas Martinkus, 
2248 So. lloyne avė., pereitų 
savaitę iš dviejų atvejų nu
kentėjo nuo plėšikų. Pirmu 
sykiu vėlai vakare plėšikai į- 
silaužė Į nerakytų šapų ir iš
nešė $47. grynais. O antrų sy
kį buvo padarytas “hold up.” 
Keturi banditai su revolve
riais įsibriovė į šapų, pagro
bė 3 siūtus, 3 overkotus, nu
movė nuo piršto deimantinį 
žiedų ir ištraukė iš kišeniaus 
$25.00. Tuo tarpu šapoj buvo 
J. Lazauskas ir Mykolas Ga-

Šeštadienio naktį sugryžo 
Chicagon gerb. kun. A. Briš
ka, Nekalto Prasidėjimo par. 
klebonas. Europoje išbuvo a- 
pie šešis mėnesius. Daugiau
sia išbuvo Lietuvoje ir Lat
vijoje. Buvo išvažiavęs auto
mobiliu, juo ir sugryžo. Išro
do sveikas, pasilsėjęs.

Šv. Onos ligoninėje mirė 
policijos kapitonas James

Kauno šv. Zitos dr-jos iš- 
— Ceilono vyriausias teismą#'^1”® sekmadienį, X-27, praė- 
paskelbė krikščionvbei palan- *> Wuktaringa,. Kkilmė turt- »>-«">». k«tao«<«» Ch,
kų išsprendimų. ‘ > dvi didis: paskaita prof.į<*aKos policijos virsunnku

’ i. Mortos apašta-1 Policijoje ištarnavo 45

TRINCONALIE, Ceilonas.

me-Vienoj protestantų mokyk- ąj4e. Moitps apašta
loj krikščionybėn atversta 17 laVlmą Plrminiak° praneši- tus. Buvo gimęs 1861 m. Chi-

i metų buddistė mergaitė. Bu mais apie dr-jos vidaus rei-. cagoj.

MADRIDAS, lapkr. 17. —
Ispanijoj suorganizuota Kata
likų Akcija čia turi pirmąjį 17. — Nors New Yorko bir- 
savo kongresų. žoje serams kainos pradėjo

Daug delegatų suvyko iš vi- kilti pastaromis dienomis, bet

WASHINGTON, lapkr. li

ddistai įsižeidė ir tos mokvk- kaIusir skalbyklos naujų rū
lo. viršininkus prtvenrioūnna su pasivai- MOKESČIŲSĄSKAITOS
sman. Jie laikės nuomonė*, ’MmU.' pnstnn-1 GAL BUS SUVĖLINTOS
kad nepilnamečių negalima ko. a(ne m ProfMori“s Ce; 1 „ , TT“-
kilnoti iš vieno tikėjimo i M-,“1*“ savo P“*“** Sraž‘a‘ Cook apeknhes mokeacų 
t,, neateiklau.ua tėvu arU
globėjų. -į-darbštumu, savo dora ir Kri- kada bus išsiųstos namų sa- numovė šliubinį žiedų. Plėši-

UŽMUŠĖ AUTOMOBI
LIUS

Lapkričio 18 d. Edvardas 
Žilinskis, gyvenantis 4544 So.

v , i ~ • Wentworth Avė., 45 m. ani-liauskas. Pastarajam plėšikai v.
Į ziaus ėjo namo iš darbo ir 
prie 40tos gatės ir Wentworth,r . . . . . 'ataus dvasia gali atlikti dide-.1'minkanis. Gal tai įvyks tuo- kai jau suimti ir visi pasiro-Vyriausias teismas įsspren- , • . ° į. . . ». , . avė. nravažiuo antis automo-J _ li ntmitalnvini,, tUvln. 'iau ateinančiu metu nradzio- dn Įpnkai nnn Ashland Avo ” •’ 1 duuuiw

dė, kad jaunuoliai ir jaunuo
lės be atsiklausimo gali priim 
ti tikėjimų, kokį nori.

lj apaštalavimo darbų. Skal
byklos rūmų ir teartų pašve- 

-nfinimo iškilme atliko Prela-

jau ateinančių metų pradžio- dė lenkai nuo Ashland Avė. 
je, o gal net pavasari.

sų Ispanijos dalių. Dalyvau- pavojus blogiems laikams ne-' Katalikų misionieriai tame-.^l^’ 8V* Tre
jrybėspOr. klebonas, pasakęs 
prieš ir po pašventinimo ata-

ja apie 30 arkivyskupų ir vy-'praėjęs. Kad išvengti ekono- 
skupų. i miškų suiručių, prezidentas

Kongresas reiškė ištikimy- j Hoover imasi darbuotis tikslu 
bes Šventųjam Tėvui ir įsigi- į šaliai užtikrinti gerbūvį, 
lino į naminius katalikų rei
kalus.

Ispanijos katalikai visais

Prezidentas sušaukia konfe- 
■vencijon pramonės, žemės ū-

v . • ,, . .kio ir darbo atstovus, kurieatžvilgiais pazangiuoja. Kada , , . , v;. .... . .. , . , . gal ateinanti trečiadieni čianeskaitlingi socialistai darbo i”_ v.__  ____ j_
žmonių tarpe skleidžia pagie
žų ir kursto juos į klesinę ko
vę, katalikų organizacijos dar-
buojasi visus darbo sąlygų 
klausimus taikingai spręsti.

BRITANIJAI NESMAGU
MAI SU INDIJA

mato sau didelių palengvini
mų Kristaus mokslo skelbi
me.

Vogtais drabužiais apsi
taisęs

Areštuotas G. Barker ir jo

SANITARINIO PERKASO 
SĄMATA

,bilius parmušė ir mirtinai su
žeidė. Tuojau nelaimingas bu- 
.vo nuvežtas į Peoples ligon- 
įbūtį, kur lapkričio 16 d. mirė.

Paskelbta, kad sanitariniam 'Koronerio <yri”ai™as i'-J'kn 
perkasui ateinančiais metais grab' Endeik! 4605 3o- 

dolerių j
tinkam, prakalbų. Uraaginin- sėbra8 J. AVeeke. Abu išpaži-. I*“rka?ui atwna"™ “ Hermitare ,w
kės tr svečiai apžiūrinėjo ska-1 „0> kad -įiedu apvogę buvusio i yelkalmSa <-3,556,150 . K

P ROT ES TANTAI PALAI
DOJO KATALIKĄ

Ibyklos rūmų patalpas ir tva- Chicagos kaltintojo L. Piqu- 
rtus, aplankydami ten esantį1 ett namus. 
gyvų inventorių. Savo žodį j Kada šį pastarąjį policija

išlaidu.

Kovos aukštus mokesčius
LS Airija _  Mi it*dr-jos pirmininkas, pakvietė suimtuosius pamųty-j Chicagoj organizuojama

rė įžvmuz airi rašvtoias Dr” dėfa><laBW zitietėms & Prie- ti, jis susekė, kad Barker ap-piliečių organizacija 
suvažiuos. Konferencijoje da- 1 T”1 dr-jai, ^rbi,^^rpsvofrtaii. įtintojo foW~»Hkštes mokesčius (ta-
lyvaus dar ir Iždo Žemės Ū- * * atriver^Katoldra atsilank>’m4 ir drabužiais ir net avalinėmis. ksas). ši organizacija bus
kio, Prekybos ir Darbo sek- * * ‘ ‘ pref. Januševičiui už pašven- ____________ “Civic Eederation of Chica-
retorini. • .Bažnyčion, tore pinai april- p<> f<) buv<> gn

pintas Šv. Sakramentais. 1 . < . . , . . T ,------------------- t t* tv • it • fVW»nene, kurioje dalyvavo
AUKŠTAS ATLYGINIMAS t .Is. Dū^hno J°. p^“kai {l80 žmonių. Svečių tarpe'bu

siųsti palaidoti j Chfden. Te-f , „ ... -ji

DUBLINAS,

Laidotuvės įvyks šiandie, iš 
namų 10723 Edbrooke avė. kū
nas bus nulydėtas į Visų Šven 
tų par. bažnyčių, o po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Kaži* 
miero. kapines.

MARQUETTE PARK

UŽ PLĖŠIKŲ SU 
GAVIMĄ

! nai katalikų bažnyčioje turėjo 
J įvykti gedulingosios pamaldos

vo jirof. Gesaitis, ponios dak
tares J. Žetnaitienė, E. Pši- 
godskienė, inž. Vizbaras, p. V.

LONDONAS, lapkr. 17. —
Nauja Britanijos darbo val
džia nesenai paskelbė, Indiją 
pakeisianti dominija.

Sis svarbus klausimas Siau- privatininose namu0SB, kir 
die valdžiai iškelia dang nes-' tog ariHtog dovan()s Už kįf,k 
manom,,. Munsterių kabinetas yienQ ne^.ą 10(W0 d#l 
tuo klausim,, ima skilti. Tuo' u- kiekvj;na _ 5;0no
pačiu reikalu ir Indijos vadų doieri,j.
nuomonės vra nevienodos.

------------ (ir laidotuvės. Ižr 4 • ' v tt »• 'BŪPPALO, N. Y., lapkr. į Tearas mirTOio palaikus t^«ra*ls>kun•KaP°<;1'15’ >”"• 
16. — Vž sugavimą septynių gcieankelio stoty pasitiko na- ’ ^a<nfika8> Ju8ka lr k' 7“’ 
plėšikų, kurie apiplėšė susi- miškiai protestantai, pasiėmė bUV°

viena dėjo po 2 litus. Buvo 
S&ttt, linksma ir jauku. Drau- 

'gininfcės smarkiu delnų ploji
mu sveikino kiekvienų svetį 
ir savo dainomis juos linksmi* 

“R.”

rinkusius vakarieniauti turtuolį savo bažnyčių ir protešto- 
lius su žmonomis vienuose ! niškose kapinėse palaidojo'..

NĖRA VILTIES BADAU
JANTIEMS KINIEČIAMS

Konservatistai ypač labai 
nepalankūs Indijai duoti dau
giau laisvės.

43,000 DOLERIŲ ATLY- 
GINIMO

no.

AUTOMOBILIS SUSIDŪRĖ 
SU TRAMVAJUM

NUO ŽMONIŲ ATIMTAS 
MAISTAS

SHANGHAI, lapkr. 17. — 
Vakarinėj Honan provincijos 
daly apie 2,000,000 gyventojų 
ateinančių žiemų palies alkis 
ir badas. Sukilėlių kariuome
nė nuo žmonių pagrobė viso
kį maistų.

KALINIAI KASĖ TUNELJ

CANON CITY, Colo., lapk. 
17. — Šiame kalėjime nesenai 
įvyko kruvinas kalinių sukili
mas. Dabar susektas kalinių 
kasamas tunelis. Be to, pas 
kalinius rasta įvairios rūšies 
įnagių.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Praeitų mėnesį apie 90 nuo
šimčių kasyklose darbai buvo 
vedami. Pagaminta 6,606,000 
tonų kietųjų anglių.

SHANGHAI. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius išspren

dė neužsiimti bado paliestų 
kiniečių gelbėjimu keturiose 
Kinijos provincijose.

EAST ST. LOUIS, Ilk, la- Am. Raudonojo Kryžiaus 
pkr. 16. — 1927 m. 8 metų1 atstovai sakosi patyrę, kad 
vaikui Edwardui "YValter ant Kinijai maisto netrūksta. Tik
geležinkelio sumalta koja, ku
ri nupiauta.

maisto paskirstymas reikalin 
gas patvarkymo. Gi tai gali

Federalis teismas dabar jam ir Prival° ,tlikti f*1'5’’ kini<‘" 
pripažino 43,000 dolerių atly- ifiai- n" ka" aTC,imas- 
ginimo iš geležinkelio ___

ŠV. PETRO APAšTAbO 
DRAUGIJOS TARYBA

ROMA. — Einant paskelb
tu Šventojo Tėvo “Motu Pro- 
prio,” šv. Petro Apaštalo 
Draugijai, kuri visam pasauly

panijos.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
POLICMONĄ

Spalių 26 d. kanauninko Ma 
ciejousko (iš Švėkšnos) auto

Apkaltinta du poUcmonai

Aukštesniųjam teisme “ju
ry” apkaltino du policmonus 
Roche ir Burke už neteisotų 
vieno privatinio detektivo a- 
reštavimų. šiam pastarųjam 
policmonai turi atlyginti 600 
dolerių.

vadovybėje.
Moterų Sąjungos 67 kp. la; 

kys savo susirinkimų lapki 
čio-Nov. 18, 1929 m. 7:30 vi

Apmuštas miestelio prezi
dentas

Stickney miestelio preziden- vak. parapijos svetainėje 
tų-elektų E. Kabella anų va-j Visos narės yra kvo' i ii 
karų trys vyrai užpuolė ir dalyvauti šiame susirin 
skaudžiai apmušė. Vale

Išpažino apiplėšęs banką

Anų dienų Hamnionde areš- Į 
tuotas plėšikas Harley Cocb- 
ran be kitko išpažinęs, kad jis 
dalyvavęs Snmner, III., bankos 
apiplėšime praeitos vasaros 
pradžioje.

Cochran areštuotas už vie
no vyro pašovimų.

Saugojamas kalėjimas
Valstybiniam Stateville ka-

mobilis, važiuodamas Palan- už 3 mailių nuo Jolie-
gos gatve, susidūrė su Klai- t°> susektas kalinių sumoks- | 
pėdos tramvajum. Priešakinio
automobilio dalis apdaužyta; 
tramvajus mažai tenukentėjo.
Sužeistų nėra. “R.”

las sukelti maištus ir pasiliuo 
sūoti. Imtasi visų galimų prie 
monių prieš planuotų kalinių 
sukilimų. Visam kalėjime at
likta noudugniausia krata.

TREČIADIENIO VAKARAIS
LYGIAI 9 VAL. VAK.

Iš KYW Radio Stoties
(293.6 metrų arba 1020 kilocykles) 

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

“DRAUGO”
IR

LENKAI IR LIEKA 
LENKAIS

Spalių 24 d. lenkai prane
šė, kad leidžia mūsų piliečia
ms vežtis medžius iš nuosavo

KANSAS CITY, Mo., lapk.
16. — Du jauni plėšikai į sa-' turi savo šakų, sudaryta, taip 
vo automobilių pagrobė vie- vadinama, vyresnieji taryba, miško, gulinčio anapus admi- 
nų poliemonų ir jį vežiodami,' kurion paskirta įvairių tautų | nlstraeijos linijos. Bet pilie- 
atliko visų eilę plėšimų. Po kunigai. čiams begrjŽtant su malkomis

lenkai juos užpuolė ir malkas 
atėmė. “R.”

Moteris plėšikė
Netoli namų Mrs. B. Wer- ’ 

nėr, 10834 Calumet avė., pa
sivijo automobilius, iš kurio 
išlipo patogi moteris ir į pra
einančių atrėmė revolverį, rei 
kalaudama nusivilkti brangin
tinus kailinius. Kailiniai atim 
ta.

viskam jį paliuosavo. j- ----------------------
---------------------- • INDIANAPOLIS, Ind., kp.

AKRON, O. — Godyear Ti- 16. — Vienuolės karmelitės
re and Rubber Co. preziden- planuoja čia vienam priemie- 
tas Litchfield pranešė, kad sty statydinti vienuolijų, kuri 
ši kompanija Argentinoje sta-' atsieisianti 750,000 dol. Šioj 
tys dirbtuvę gaminti gnmi-' apylinkėj vyriausieji Kanti

nius lankus automobiliams, (ličių namai yra New Albany.

tfeTROIT, Mich. — Michi
gan valstybėje šįmet paga- 
ittintų visokių daiktų vertė 
liflsiahti arti penkių bilionų

Neturi fondo
Cook apskrities kontrolie

riaus padėjėjau. O’Connor pra 
neša, kad apskrities iždas e- 
8ųs tuščias ir 5,000 tarnauto
jų ir darbininkų vargiai gau, 
šių algas už gruodį.

Peoples Furniture Co.
KONCERTAI
Lapkričio 20 d.

DAINUOS

Liet. Operos art. JUSTAS KUDIRKA 

Ir Kiti.

neateiklau.ua
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Bendradarbiams lr korespondentama raitų negrų- 
ttaa, jei neprašomo tai padaryti tr neprlalundlama tam 
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BaCaktorlua priima — nuo ll:ir lkl 11: M aaL
kasdien.

Skelbimų kainos prialundlamoa pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki D

vaL po piet.

“i •wDRAUGAS’
LITHUANIAN DAILY PBIEND 

Published Daily, Bxoept Sunday.
8UB8CRIPTION8: Ona Tear — ««.••. Slz Montha 

— <1.61. Three Montha — »!••. Ona Month — tie. 
■urope — One Tear — 17.11, Slz Montha — 91.11, 
ūopy — .11a

Advertising ln “DRAUGAS” brings best reaulta
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago.

byloje galutinio sprendimo ir mes į teismo 
darbą ir nutarimus nesikišdami nei jų kriti
kuodami apie tai nerandame reikalo kalbėti. 
Mes tik norime žvelgti kų bylos byloja ir 
kaip jos nuolatos plečiasi. Lašinių bylų teis
me benagrinėjant paaiškėjo, kad tokiomis sų- 
lygomis tuo laiku lašinius kariuomenei statė 
ne tik ūk. s-ga, bet “Lietūkis” ir kitos or
ganizacijos. Ir tai statė ne tik amerikoniškus, 
bet ir ukrainiškus, atvežtus iš Sovietų Rusi
jos. Dabar teismui įvertinus ūk. s-gos žmonių 
vykdytų lašinių statymų, kaip nusikaltimų, 
nebėra jokio pagrindo manyti, kad valstybės 
gynėjai praleis nepastebėję f‘Lietūkio” ir ki
tų panašių darbų. Teisybė juk yra viena. Jei
gu ūk. s-gos lašiniij statymas kariuomenei pri 
pažintas nusikaltimu, tai teisingumas ir tei
sėtumas reikalauja to paties masto visiems. 
Kitaip išeis skirstymas piliečių į sūnus ir po
sūnius.

VOKIEČIŲ LIKIMAS 
RUSIJOJ.

NEAPYKANTOS SKLEIDĖJAI.

Taip vadinamos lašinių bylos Lietuvoje 
proga, liberalų ir socialistų spauda daug ne
apykantos paskleidė. “Rytas” apie juos taip 
rašo:

“Esame įsitikinę p. p. Mikšio ir Drauge
lio nekaltumu; tačiau tas mūsų įsitikinimas 
gali būti ir klaidingas, kaip klaidingi gali 
būti ir teismų sprendimai. Bet kad “Lietuvos 
Žinioms” rūpėjo ne minėtų asmenų kaltumas 
ar nekaltumas išaiškinti, o tik bylos proga 
atsiskaityti su savo politiniu konkurentu, tai 
yra taip aišku, jog nelieka jokio galimumo 
suklysti.

Politinė grupe, trumpu laiku sugebėjusi 
parodyti visiškų nemokėjimų valdyti kraštų 
pašalinta nuo valstybės vairo galutinai su- 
smulkėja. Oficialiai tebeskelbdama obalsius, 
kuriais patraukdavo pirma mases, praktikoje 
ji eina tuo smulkių partinio kromelio laimėji
mų keliu, kurį taip vaizdžiai nupiešė jos ly
deris p. Toliušis žinomajame interviu. Niekad 

l įimtos darbo programos neiš vystydama, visų 
Įsavo galybę ir pasisekimų jį tikisi laimėti va- 

linamoje kovoje su antiklerikalizmu, kitaip 
falbant, ugdymu fanatiškos neapykantos vi- 
pn> kas bent kokį ryšį turi su katalikybe, 
bkia jos taktika jai pasidaro būtina ypač 
lis laikais, kai politinio idealizmo neparo- 
fdama savo politiniu merkantilizmu (kup- 

čiavimu) atbaidė ne vienų savų nuoširdžių pa
sekėjų, o visai praktiškai nusiteikusių nepa
tenkindama ir dėl to pastūmėjo juos ieškotis 
konkretiškesnių laimėjimų ten, kame šansų
daugiau.

KĄ BYLOS BYLOJA.

ŽYDAI PALESTINOJ.

Pirm daugelio metų Rusi
jos valdovai į savo šalį parsi
kvietė nemažų skaičių vokie
čių ir juos apgyvendino Krime 
Pavolgy ir kitose Rusijos da
lyse. Tai buvo taip vadinami 
vokiečiai kolonistai.

Carų laikais tiems kolonis
tams puikiai klojosi. Jų dau
gelis ilgainiui įsigijo didelius 
žemės plotus, praturtėjo. Jie 
gyveno sodybomis. Turėjo nuo 
savus papročius, laikėsi savo 
vokiškos kalbos, nemirs©, kad 
jie yra vokiečiai, kadir svetur

kėti po 100 dolerių pagalvės 
ir po 10 dolerių už pasus.

Jie neturi pinigų. Tad liep
ta jiems išsinešdinti atgal ten,
iš kur atėję. Bet jie neklauso.»

Dabar parėjo žinių, kad pa
ti Vokietijos valdžia imasi rū
pintis tais nelaimingaisiais. 
Ar tik neišmokės Maskvos vai 
džiai reikalaujamų pagalvių 
už jų paliuosavimų.

Kai-kurienis Vokiečiams ko
lonistams pavyko pabėgti iš 
Rusijos ir pasiekti Vokietijų. 
Vienas tų pabėgusių štai kų sa 
ko:

“Apleidau Rusijų, nes tenai 
man ir mano vaikams nėra jo

čiais metais vykti Lietuvon į 
D. L. K. Vytauto Jubiliejaus 
iškilmės. Jeigu kas pats neži
no kaip metrikų išgauti, — 
tegu kreipiasi į Lietuvos Kon
sulatus New Yorke ir Cliica- 
goje pareikšdamas: a) gimi
mo metus ir jei žino tikslių 
datų; b) tėvų vardus; c) krik-j 
što vietų, ir d) pridėdamas 
vienų dolerį ieškojimo išlai
doms padengti.

-r

gyveno. Tai visa paveldėjo jų k*os vilties ir ateities. Mano 
vaikai, paskui tų vaikų vai- tėvas man paliko nedidelį ūkį 
kai.Iš kitų šalių į Palestinų žydų persikėli

mas sulaikytas. Palestinoj gyvenų žydai ne
betenka vilties tenai atstatyti savo valsty
bę, kaip kitados tai buvo garantavusi Bri- laimingieji laikaį. Bolševizmo 

* vilnis ūžtelėjo ant visos ša-

Pagaliau Rusijų palietė ne-

“Ūkininko” 44 nr. dėl įvykusių bylų ra
šoma:

‘Teismui prisiėjo tarti savo žodį. Ir jis 
tarė. Tiesa, dar nėra nei vienoje, nei kitoje

VI. Balnionis.

D 0 N Ė.
■(Romano fragmentas).1

(Tąsa)
Tekalba kas ką išmano, tepyksta, ty

lėsiu ir planus iš svajotų siekių realizavi
mui iš lengvo ruošiu. Ir tikiu, laikas at
eis, išsvajota žvaigždė sužibės. Taip be- 
mųstydama ir lange berymodama Donė 
užsimiršo ir Zuzanai pasakyti, kad apie 
Romoldo atsilankymą kartais neišsižiotų.

XI.
Kai auksaspalvė saulutė pasislėpė 

už horizonto, kai girios giesmininkai, 
snaudžiančiam pušyne, rimties tylą, kū
rė, o žemės varguoliai sustingusius sąna
rius po dienos sunkiųjų darbų atgaivint 
ryžosi, kai bajoro gražuolė minkštam pa
tale Užmerkus graižius akis, maloniai šyp
sodama, apie širdies karalaitį sapną py
nė, prie rūmo privažiavo ir sustojo pa
žįstamas vežimas. Išlipė bajoras. Greit 
atsirado Zuzana, paėmus keliondežę su

tanijos valdžia.
Del ko? Del to, kad Palestina priguli 

arabams. Kada karo laiku Britanijos val
džia leido žydams ten atsistatydinti valstybę, 
tenai gyveno apie 60,000 žydų, gi arabų bu
vo virš 600,000.

Po karo žydai iš kitų Salų pradėjo emi
gruoti į Palestinų. Į dešimtį metų vis-gi jie 
nesudarė nei trečios dalies visų gyventojų. 
Tokiu budu arabai ir tolesniai pasiliko pir
menybėje.

Bet apsukrus žydai į tų kraštų įnešė 
daug reikalingos kultūros. Jie pradėjo ara-

lies. Bolševikų valdžia pra
dėjo lygiai terorizuoti ir vo
kiečius kolonistus. Jie atsa- 
vinti nuo žemės, daugeliui pa
likta vos po mažų sklypeli. 
Didžiuma -jų išsiųsta į Sibe
rijų ir tenai norėta apgyven
dinti, kad- jie nesipainiotų val
džiai po akių ir nekeltų ne
smagumų.

Iš tų visų pasiturinčių vo
kiečių kolonistų pagaliau iški

li. Del pasų mokesnio 1930 
metais.

Jau dabar ir ateinančiais 
metais, kaip sųrašy su D. L. 
K. Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuvių iškilmėmis Lietu
voje taip ir dėl tikslesnio šio 
reikalo sutvarkymo, — mokes
nis už užsienio pasus yra pasi
keitęs ta prasmę, kad tiems 
Lietuvos piliečiams, kurie už
siregistravo ir išsiėmė laiki
nuosius Lietuvos užsienio pa
sus įstatyme nustatytu laiku, 
t. y. iki 1923 metų, — toli
mesnis tų pasų pratęsimas bus

ir trobesius. Komunistai atėję 
man pranešė, kad to visa man 
esu perdaug. 1921 metais vis
kų atėmė. Man pavyko iš val
džios gauti žemės sklypelį.
Kelis metus bendrai su kuinu- j dal.on,as Konsulatuose ncino- 
nistais dirbau dirbtuvėje ir kamaj Kiliemg gi rcik5s už. 
sutaupytais pinigais įsigijau I sitnok8ti s„,ig senos prakti. 
pirkelę, kur gavo prieglaudos Ros mo abelnos regis.
mano žmona su vaikais. Ko-
munietai ir tai nuo manęs at- ba nu0 pas0 galiojim() 
ėmė. Kiek palaukus aš vėl įsi- baigimo tUcnos 
gijau kelis botus, pasistačiau
pašiurę, įsigijau arklį ir kar
vę. Paskiau ir to netekau. To-

tracijos uižsibaigimo dienos ar

GEN.

1SS1-

ks gyvenimas nėra gyveni

NOBILE TEISINA
MAS.

mas
bus stumti šalin iš prekybos. Žydai įveda. lo ““skurdeliu ii‘ pavargėliu 

būriai. Tie žmonės ėmė dar
buotis, kad Maskvos valdžia 
juos liuosai iš Rusijos išleistų.

mais automobiliais pradėjo trukdyti arabams 
liuosų kupranugarių naudojimų. Žydai su
kūrė visų eilę dailių su naujoviniais na
mais sodybų. Jų kapitalas pradėjo arabus 'ieni. norA. gry*h * V°^' 
stumti šalin. ‘

To rezultate praeitų pavasarį ir iškilo 
kruviniausios arabų su žydais riaušės. Žuvo Į 
keli šimtai žmonių, sunaikinta daug savasčių i 
ir žydų įstaigų.

Riaušes numalšino pasiųsta britų kariuo
menė. /

Šiandie žydai Palestinoj gyvena britų 
kareivių globoje. Krašto teismai, kuriuose pir 
mininkauja britai, arabų vadus už žydų žu
dymų aštriai baudžia. Tuo būdu arabuose dar 
daugiau kuriama pagieža. Kad žydus apsau-

tijų, kiti į Kanadų, dar kiti 
į kur kitur.

Bet Maskvos valdžia apie 
tai nei klausyti nenorėjo. Al- 
kio-gi prispausti vokiečiai su 
savo šeimynomis ifTvisų pusių 
ėmė vyktį į Maskvų tikslu 
tenai prieiti prie raudonųjų 

, valdovų ir asmeniškai išmal
dauti leidimų apleisti Rusijų.

Tečiau į Maskvą jie neįleis
ti. Sulaikyti kur tai laukuo-

LIETUVOS GTNERALENIO 
KONSULATO PRANE

ŠIMAS VISUOME
NEI.o

f »

goti nuo to arabų pagiežos, Britanija Palesti- He jie pasirūpino palapines ir
apsistojo. Žmonės nieko netu
ri. Nei pinigų nei duonos. Pra

noje turi išlaikyti skaitlingų kariuomenę.
Durtuvų saugojami žydai negalės ilgus

metus gyventi. Gi nepatogumų nebus galima dėjo juos plakti ligos. Juos lai- 
atsikratyti, nes neapsaugojamiems tuojaus k’nfli šelpia Vokietijas Raudo- 
kiltų pavojus.

Iš visako matosi, kad žydų užsimojimas 
Palestinoje atstatydinti nuosavų valstybę su-

nasis Kryžius.
Kada po pasaulį pasklydo 

žinių apie tų vokiečių likimų,

G. Aaron Youngųuist, prez. 
Hooverio paskirtas J. A. Val
stybių generalio prokuroro pa 
gelbininku, vietoj rezignavu
sios Mrs. M. AV. \Villebrandt. 
Jo pareigos bus vesti bylas 
peržengusių prohibicijos įsta
tymų. Jis pats, sakoma, esųs 
“sausas”.

Gerai atsimename, kaip a- 
nais metais italų gen. Nobile 
su parinktinų mokslininkų 
buriu orlaiviu “Roma” nus
krido j šiaurinį žemgalį ir te
nai visus patiko baisi nelai- 

Jmė. 17 vyrų žuvo. Pats gen.
I. Prie Lietuvos Užsienio pasų Nobile, sužeistas, po kelių-sa- 

gavimo. ’ vaičių su keliais kitais išgel-
Lietuvos patvarkymai rei- betas. Pasaulio spaudoje 

kalauja, kad Lietuvos piliečiai vairios rųšies rašytojai gen 
sutvarkytų savo pilietybės rei- Nobile pasmerkė. Pažymėjo, 
kalus užsiregistruodami Kon- kad jis neturįs atatinkamumo 
Bulatuose ir išsibūdami užsie- tos rųšies ekspedicijas rengti, 
nio pasus. Pasas, kaipo asmens kad jam trukstų reikalingo 
dokumentas, gali būti naudin- patyrimo, mokslo ir kitį^p. 
gas kad ir čia Amerikoje gy- Nupeikė jį paskiau ir Italijos 
venant, bet pasas darosi abso- valdžios paskirta komisija tą 
liūčiai reikalingas kai yra rei- įvykį ištirti. Žodžiu tariant, 
kalo už Amerikos sienų pava- gen. Nobile visuomenės panie- 
žiuoti. Bet paso negalima gau- kintas turėjo pasitraukti į 
ti be tam tikrų dokumentų nuošalumą ir šiandie apie jį 
pristatymo. Svarbiausias pa- nieko negirdima. Kadaisia bu- 
sui gauti dokumentas yra Gi- vo žinių, jog jis esąs Berlyne 
mimo Metrika. Todėl įtikinan- ir darbuojųsis suruošti kitą 
čiai patariama , kiekvienam i žiemgalį ekspediciją.

1-

tirps kai sniegas pavasarį. Britanija bus pri- Maskvos valdžia pasiryžo juos nieko nelaukiant išsirašyti Kartu su gen. Nobile išgel-
versta atšaukti savo žadėjimus žydams at-Į išleisti iš Rusijos sąlygomis: 
gaivinti tautinius namus.- j kiekvienas vokietis turi užmo-

sau metrikas iš Lietuvos, ypač betas čekų mokslininkas Be
gi tiems kurie ketina ateinan- hounek dabar išleido nemažą

knygą apie tą nelaimingą įvy
kį. Kartu su gen. Nobile prof. 
Behounek septynias savaites 
išbuvo ant lyties šiauriuose, 
kol juos lakūnai atrado,

Prof. Behounek savo knygo
je tarp kitko gen. Nobile auk
ština. Sako, jis neturi jokios 
savimeilės, ekspedicijose pa- 
rinktniausias vadas, kuriam 
visados rupi ekspedicijos na
rių gerovė ir laimingas liki
mas. Be to, jis turi didelių pa
tyrimų lakunybėje, jo nuo
pelnai italų tautai gerai žino
mi ir kųipo tokiu visados ga
lima pilnai pasitikėti.

Pasirodo, kad gen. Nobile 
nėra toks žmogus, kokiu jį 
atvaizdavo didieji pasaulio 
laikraščiai po nelaimingojo į- 
vykio su orlaiviu “Roma”.

Laikraščiai-gi labiausia 
smerkė jį už tai, kad jis pir
mutinis leidosi nuo lyties iš
sigelbėti, palikęs ten kelis sa
vo ekspedicijos narius. Taigi, 
jis buk labiau rūpinęsis savi
mi, negu kitais.

Prof. Behounek pareiškia, 
kad gen. Nobile visų kitų buvo 
verčiamas gelbėtis. Jo išsigel
bėjimas buvo reikalingas ki
tų gelbėjimui.

Šio profesoriaus sprendimas 
yra didžiai svarbus, nes be- 
partvvis.

D. C.

paltu, pravėrė duris ir įleido bajorų vi
dun. Tarnaitei kiek apvalius keliopės 
dulkes, sėdo vakarieniauti. Aušindamas 
karštą arbatą, užpakaly stovinčios, kiek
vienu momentu patarnaut pasirengusios 
tarnaitės paklausė:

— Na, Zuzanu, kaip namuose? Vis
kas tvarkoj?

— Taip, viskas tvarkoj, pone. Da
nutė gana linksma, svetį turėjo.

— Svetį turėjo?.. Hm... G kas do 
svečias buvo, ar nežinai?

— Sako, studentas koks tai iš Mask
vos sugrįžęs.

— Kaip ilgai buvo? Ar negirdėjai 
kų kalbėjo?

Tarsi nujausdama, kad tais bereika
lingais išsipasakojimais .naujų ugnį ku
ria ir netikėtas kančias nekaltai sielai 
ruošiu, dabur, beveik verčiama pasakė.

— Išbuvo virš dienos. Pono patale, 
rodos, miegojo. Kų kalbėjo, nedaug kų 
nugirst tegalėjau.

— Būtent, o kų nugirdai? beveik 
spirdamas klausi jis.

— Kalbėjo apie judėjimus, apie ko
kių tai “Aušrų”. Bajoras susinervavo.

— Sutvarkyk stalų. Paklok man pa
talų ir eik į klojimų gult. Greičiau!

— Klausau pone — pasakė tarnaitė 
ir griebėsi darbo.

Paskuboms viskų atlikus, eidama, j^il 
ti ji galvojo:

— Kodėl į klojimų?
Senas bajoras, iš Zuzanos papasako

jimo, supratęs kas do svečio būta, mėty
damas rankas visas sušilęs išėjo į veran
dų, kur pūtė apišaltis nakties vėjas. Pyk
čio ir keršto gaisrai liepsnojo jo širdy. 
Mastė jis sau:

— Mano pastogėj, nesant namie, iš
drįsta lankytis chamas... ir do svečiuo
tis?.. Gulėti mano lovoj?.. Ar jūs girdė
jot, pane mui! Blusų nuėstas chamas ma
no lovoj... Mano vienturtei apie “Aušrą”, 
mūsų tautiečiams priešingų gazietų kal
bėti, kurstyti, vyiįoti... Hm... Bet tos ne
naudėlės pareiga buvo: antausiais ne
lauktų svečių pavaišinti. Bet lauk kol ji 
tai darys. Ne, nepakelsiu, nepanešiu...

Greit vaikščiojo jis iš vieno verandos galo 
į kitų. r

— Per naktis į mano namus pradės 
bernus vedžiotis ir dar kokius. Dieve gink, 
apielinkėje kas suinotų, kas tada?..

Dvyliktai mušant, minkštai paklotėj 
lovoj ryžosi kiek atleisti pykčiu ir kerš
tu per daug įtemptus nervus, nors ir tui 
nepilnai jam pavyko.

XII.*
Ankstybas liepos rytas. Pirmieji skais 

čios saulutės spinduliai, prasimušę pro 
langų glostė miegančios Donės blakstie
nas, ružavus skruostus. Aukštai iškilęs 
viturys čiureno rytmečio preliudų. Pra
sivėrė blakstienos ir blondinė atsikėlė. 
Kai lengvai apsirengus, basa, pasiėmus 
rankšluostį, šukas rengėsi išeiti, keletą 
syk sudavęs krumpliais į duris pykčio 
akim įėjo bajoras.

Nepusveikinęs sif labu rytu, papras
tai. ir matydamas Donę besirengenčią iš
eiti, tarė:

— Dabar neisi maudytis! Turiu su 
tavim svarbiu reikalu pasitarti.

t

— Galiu atidėti, — nevisai ramiai 
atsakė, — tiesa, kajp tėveliui kelionė pa
vyko, kaip gerai svečiavotės?

— Kaip gerai svečiavotės! — ironiš
kai burbtelėjo bajoras. — Kas man iš to, 
kad svečiuosna išvykus, mano namuose 
paleistuvių lizdas tvertis ima. Iš tų po
ros sakinių suprato Donė, kad tėvas Ro- 
moldo atsilankymą sužinojo Nekalto bai
mės judrus šiurpus pasirodė jos akyse,

— Ką kalbi, brangus tėveli, — viso- 
’ mis išgalėmis stengdamosi savo nerimus-

tį užtušuoti, klausė Donė.
— Ak, tu nedora duktė, žilio j, senat

vėj savo senam tėvui širdies graudini ir 
garbės plėšt nesidrovi! Man išvykas, iš
drįso ji svetimą berną į mano pastogę 
kviestis, su juo lėbauti... Pykčio ugnis pa
sirodė jo akyse.

— Hm... Ar girdėjot, pane mai, maži 
ko bernas mano slenkstį peržengt išdrįso! 
Kuriam tikslui tau tas bernas į namus 
kviestis, išeiginiai rengtis... Kur tavo pro
tas?..

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį j
1,1 toko teisman ir gavo kalėti. 

1 Aukšti) vietų, žinoma, ir-gi 
neteko.

Prof. Kampininkas

Še te jums, draugai, vėliau
sias vaizdas iš komunistų 
“rojaus” Rusijoj. Dirbtuvėse, 
susirinkimuose atpasakokite 
jį musų komunistams, ku
riems tokios naujienos komi
sarų yra devyniomis spyno
mis užrakintos. Mat, tokia 
teisybė 'patiems komisarams 
yra tikra trucizna, dėl to aš
tri cenzūra labai budi, kad ji 
nepatektų Į Chicagos ar Broo- 
klyno “kasdienes”.

Kai Maskdos komisarų už- 
riktuota policija bizūnais su
varė darbininkus lapkr. 7 d. 
paradui pro Lenino kapų, kad 
paminėjus 12 metų sukaktuves 
komunistų suteiktos darbinin
kams “laisvės” ir gerovės”, 
paraduojančių vergi} moterys 
Maskvos priemiesčiuose sukė
lė riaušes ir puolė valdžios 
duonos monopolius. Mat, sto
vėjusioms nuo pat aušros “lai 
nėję” moterims prie duonos

i krautuvių, kad gavus komisą 
rų nustatytų porcijų, pritrū 
ko kantrybės. Ir, kai pasivė
linęs trakas su duona pasiro
dė 1 vai. po pietų, moterys ji 
puolė ir ėmė duonų grobti. 
Šimtai moterų, kurioms duo
nos neišteko, apdaužė val
džios duonos kontrolerius.

I Žiniai nuaidėjus per visų 
‘Maskvą apie tas alkanų mo
terų, kurių vyrai išvaryti pa
raduoti, riaušes, tuojau raito
ji policija, saugojusi vergų 

j paradų, tapo pasiusta revo
liucijos malšinti. Lig kazokai 
carų laikais, nuūžus į riaušių 
vietas, raitarija bizūnais ka
pojo alkanas ir beginkles mo
teris kol visas išvaikė.

Pabijoję, kad riaušės ne
pasikartotų, komisarai paskel
bė padidinu duonos porcijų 
dviem svarais daugiau, o duo
nos krautuvės apstatė ginkiuo 
ta policija.

Matot, dabar, kaip “saldus” 
yra Rusijos darbininkams ku- 
munistų “rojus”. O daugelis 
mūsiškių, anot to Pilypo, dur
nelių,, plaukiodami pertekliu
je, kaip kukuliai taukuose, 
sovietus į padanges kelia. 
Jiems, mat, nereikia nuo auš
ros iki pietų “lainėje” duo. 
nos laukti ir priede bizūnų 
“ pakaštavoti ”.

r.

TAUPUMAS

Šituodu pavyzdžiu mums 
parodo, kad taupumas nėra 

J vien tik pinigo dalykas, o sie
kia kur-kas giliau. Jei išlaidu- 

’mas paveikė vyrus, taip aukš
tai pastatytus valdžioje, taip 
žymiai pranešančius visus ki
tus savo proto išlavinimu, tai 

t kų ir bekalbėti apie papras- 
' tus piliečius. Kyšininkystė, 
kaip biauri liga, ėda mūsų va- 

Į lstybės kūnų, o be kyšių neap- 
j sieinama ten, kur nėra taupu
mo.

i Žymus ekonomistas Jonas 
Į Krikštytojas Sejus (Say) sa- 
I vo politinės ekonomijos kurse 
sako, kad turi išnykti iš že- 

Imės paviršiaus tautos, nemo
kančios dirbti ir taupyti. Kas 
i pasiryžęs kovoti už gražių sa- 
jvo tautos ateiti, tam taupumo 
dorybė taip pat reikalinga, 
kaip tikslus šaudymas ar drau 

i smingumas.
Į

Prieš šimtų metų buvo 3 
luomai: bajorai, dvasiškiai, 

'miesčionys ir kaimiečiai. Tin
giniavimas ir išlaidumas nu- 

i smukdė bajorijų, o darbštu- 
' mas ir taupumas iškėlė, susti- 
i prino miesčionijų. 
j Deja, išlaidumu gali pasi
žymėti ne^vien atskiri asme
nys, bet ir ištisos tautos bei 
valstybės. "Užtenka pažiūrėti, 
kaip kai kurios valstybės ligi 
ausų yra prasiskolinusios, o 
tai todėl, kad taupyti nesimo
kė. Algimantas “Tr.”

I NAUJAS! I
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(Tųsa).
tikresni. Mat, norams sutau
pyti gaminime dažnai reikia 
kapitalo, tai t viena, o antra, 
ir pasisekimas ne visumet už
tikrintas. Imkime pavyzdžiu 
susipratusį, pažangesnį ūkini
nkų. Jisai žino, kad kuodau- 
giau 1 ha dirbamos žemės duos 
grūdų, o I hą pievos gero 
šieno, tuo karvės duos daugiau 
ir riebesnio pieno, tuo ūkis 
bus pelningesnis. Deja, tikslų 
atsiekti reikia ir laukai dre
nuoti, ir pievos sausinti, ge
rinti, ir karvių veislė keisti, 
žodžiu, reikia kapitalo. O ga
limi ir nepasisekimai. Štai gal 
prieš 50 metų vienas įžymus 
ūkininkas dvarponis persiga
beno partijų iš kelių dešimtų 
galvų geriausių Europoje Švi
co veislės karvių. Patekę iš 
kalnuotos Šveicarijos į Vilka
viškio pelkes po poros metų 
visos išnyko. Nemokėjimas 
naudotis mineralinėmis trąšo
mis—ir nuostolių padaro. Vi
sai kas kita su taupumu su
vartojime: nė baimės, nė rizi- 
ko čionai būti negali.

Šito nežiūrint, žmonės lin
kę greičiau naudotis taupumu 

j gaminime, negu suvartojime, 
o tai; dėl to, kad suvartojime 
taupumas betarpiai paliečia 
asmenį, o gaminime — daik
tų. Lengviau yra sutvarkyti 
gyvulių šarų, negu pačiam iš
sižadėti vieno-kito gurkšnio, 
ar kokio skanėsto. Taupumui 
suvartojime reikia — dorybių 
ir tai ne bent j kokių; reikia 
įveikti savo palinkimai, nepa
siduoti silpnybėms, valdyti 
geidulius, sutvarkyti papro
čius, suvaržyti savymeilę (c- 
goizmų), žodžiu tariant, rei
kia būti tikru šauliu.

O šauliai kaip tik daugiau 
linkę prie bent kurių kitų do

rybių, negu prie taupumo. Iš
gelbėti skęstantį iš vandens, 
išnešti kūdikį iš liepsnojančių 
namų, net savo krūtine prie-, j 
šų atremti, — tai šaulio duo- į 
na. Taip. Čionai veikia širdis, 

i jausmas, entuziazmas ir viltis, ! 
kad po trumpo darbo laukia' 
ilgas pasitenkinimas gerai at- J 
likus pareigas. Kitaip su tau- j 
pumu. Čionai turi veikti pro- 

i tas. ne jausmas. Reikia nuo- 
i latinio, ištvermingumo ir, kas 
i sunkiausia, be vilties susilau
kti žmonių pagyrimo veikimo. 
O tas, deja, ne visiems pake- i
liainas. Tačiau šauliams turi!»
būt pakeliamas, nes nuo to 
pareina rytojus.

Toki prozaiška, rodos, do
rybė, kaip taupumas, paska
tino didžiausių anuo metu 
prancūzų poetų lirikų, Lama-! 
rtine, raginti prie jos feavo i 
tautiečius. Ir šitasai poetas, 
kurio veikalus platino akcinė 
bendrovė, kuris su savo šeima 
nuosavu garlaiviu atliko ke
lionę į Rytus, kuris 48-ais me- 

j tais buvo prancūzų valdžios 
galva, dėl taupumo ,stokos I 
taip žemai nupuolė, kad sena
tvėje gyveno rinkliavomis, ir' 
loterijomis, ruošiamomis jo1 
naudai. Elgetavo.

, Ne vien sui Lamartine taip i 
' atsitiko, kad vienaip kitus mo- Į 
kino, kitaip patsai elgėsi ir —! 
prastai gyvenimų baigė. Pr. 
Bekonas (Bacon) baigė moks
lus universitete, buvo lordas I
kancleris, Verulamo baronas, 
S. Albano vikontas; tėvas in-Į 
duktinės logikos, vienas žyme
snių filosofų. Taupumų taip 
aukštai vertino, kad reikalavo 
iš kitų net pusę uždarbio ati
dėti “sunkiam metui”, o pa
čiam neužtekdavo nė milžiniš
kų pajamų ir—imdavo kyšius. 
Baigėsi tuo, kad už kyšius pa

prašo pilietybės.K
KLAUSIMAS — Mano dr

augas buvo įleistas kaipo sve
čias ir jiSv prašė pirmų po- 
pierų. Ar gali jį už tai depor
tuoti ?

F. B., New York City.

ATSAKYMAS — Jeigu jis 
buvo įleistas laikinam apsigy
venimui po birželio 30 d., 1924 
m., jį gali deportuoti. Natū
ralizacijos Biuras pristato I- 
migracijos Biurui vardus ir 
adresus ateivių, kurie nelega
liai atvyko, arba kurie buvo 
įleisti laikinam apsigyveni
mui nuo birželio 30 d., 1924 
m., kurie bando tapti J. A. 
Valstybių piliečiais. Nuo lie
pos 1 d., 1929 m., jau apie 72 
atsitikimai pranešta Imigra
cijos Biurui, kuris, gal, visus 
ir deportuos.

PŪSLĖS IRITACIJA.

Jei funkcijonalė Pūslės Irita- 
cija trukdo jūsų miegų, suke
lia Degimo ar Niežėjimo Jaus
mų, Strėnų Gėlimų arba Kojų 
Skaudėjimų, nuo ko jus jaučia 
te nuovargę upu nupuolę, ko
dėl tada nebandyti 48 valan
dų Cystex! Nenusileisk. Šian
die gauk Cystex. Bandyk. Žiū
rėk, kų jums padarys. Pinigai 
atgal, jei nepatenkintas pilnai. 
Šiandie bandyk Cystex. Tik 
60c.

— Kų sako tau, Pranai, 
žmona, kaip vėlai pareini na
mon f

-- Ji tuojau pasidaro isto 
rikte.

— Tu norėjai pasakyti is
terikė!

— Ne, istorikė — ji tada 
prisimena praeitį.

Model 91

$11600
(lęss tubes)

Pagerintas Majestic Super-Dy- 
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą. amžių lr saugumą, Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklotų, tikru importuo
tu Australijosljacewood. Ran- 
kenukės gi tebaigtos tikru si
dabru.

PASKIAUSIS ir DIDŽIAUSIS 
PASISEKIMAS

Naujasai Majestic Radio su elektrišku 
pick-up ir automatišku stabdytoju, 
phonografas. Pilnai užbaigtas su tū
bais parsiduoda už sensacingai žema 
kainę . >

-

Model 92

$14600
(less tubes)

Pagerintas Majestic Supe.r-Dy- 
namic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
kos riešuto kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im
portuotu Australijos Lacewood. 
Kankenukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

Patogus lengvu išmokėjimų j>. Budriko Finansavimo pienas 
dumia galimybės lengvai jj įsigyti.

Pilnai Įrengtas su Majestic Tūbais j
NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus, Pasižimėk 

šiuos punktus:
1) Vmi selekcija radio arba phonografo, per vieną tik vielą,

patogia sujungta vena juostele.
2) Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, dėl 

ilgų bangų Ir parinkimų.
3) Pagerintas Elektriškas Phonografiškas piek-up, duoda di

džiausią teisingugią reprodukcijos.
4) Naujas — 45 tūbų J Push-Pull dėl pilno atslcklmo, radio

arba phonografo reprodukcijos.
5) Naujas Super-Dynnmlc kalbėtuvas, de’. nepalyginamai 

skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

6) Nepaprastai lengvas operavimas — vienas votume kont
roliuoja abudu, kaip radio taip ir phonografą.

7) Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.
8) Oversize spėkos palygytojas su automatiška voltagc kont

rolių, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

9) Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su escutcheon plate Ir^ kontroilujančiotn rankenu- 
kėm, užbaigtom tikru sidabru.

PASKUI SULYGINK KAINĄ su bile kokia kita radio - phonografu kombinacija ka
da nors pasiūlyta kokios nors kitokios kompanijos - ir dar sykį persitikrinsi jog Ma

jestic vadovyste - yra tikra ir vienintelė vadovystė.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
Telephone Boulevard 4705

Radio
Jos. F. Budrik. Inc.

j 3417-21 S. Halsted St
ilIlIlIlIlIHmilIlIlIUIIIIIIIllllllllllllllimHmiHIimil'
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CHICAGOJE
TIK KETURI VAKARĖLIAI no 7 kuopę, ir josios darbuo

tojas.
Toliau perstatė p-lę Nevu- 

lytę organizatorę 7 kuopos, 
kuri sveikino AVest Pullnianie- 
tes linkėdama geriausių sėk
mių jų darbuotėje ir apgailes
tavo tęsias narės, kurių ne-

ddei “Bunco Party”, bet se
rijas ligoninės fondui sugrąži
no atgal, iž priežasties, kad 
20 kuojos narės yra pirmuti-

daiktus. Duoda 10 darbinin
kių. Mėnesinių duoklių atve
žė $4.00.

Marąuette Manor: — ren-
nės iv vienatinės, kurios su- karna dkiktai bazarui. Duos

way.” Naturališkos spalvos, 
dainos, šokiai.

Oriental Teatre rodoma 
“Young Nowheres”. Dalykai 
dedasi New Yorke.

Tapo perstatyta p-ni Nau
sėdienė, kuri savo prakalboje 
kvietė sąjungietės į Šv. Kazi- 

Reinėjų

darė savo kvotų, sumoje $11 
arti metai atgal.

Kuopų vakarai.
4 kuopa rengiasi prie va

karo 14 d. gruodžio.
67 kp. perstatys veikalų 

“Nervai”, sausio 5 d., 1930 m.
Atstovės iš Marąuette Ma

nor pranešė linksmų žinutę, 
kad kp. gauna naujų narių į-
žymių veikėjų ir dainininkių, d. rengia vakarų. Duoda 10 
pav., Simutienė, “Draugo”'darbininkių ir kolektuoja ba

darbininkių. Už pikniko tikie- 
tus pridavė $20.50. Mėnesinių 
duoklių $13.00.

Cicero, 111. — Susirinkimuo
se gaun>uia naujų narių. Tu
rėjo bazarėlį, kur uždirbta 
$169.66. Rengia “bunco”. Ba
zarui duos darbininkių ir ko
lektuoja daiktų.

AVest Side: — lapkričio 22

Vladas Kuliešis, Seinų “Ži
burio” gimnazijos mokytojas 
Lazdijuose, turi išvertęs Kse- 
nofonto atsiminimus apie So
kratų. Be to jisai nusistatęs 
pagaminti lotyniškai lietuvis- 
kų žodynų gimnazijoms. “R.”

Pirmadienis, Lapkr. 18, 19Ž9 
i1*..1—'.„"m

T ik keturi vakarėliai, o pen 
ktame bus jau pabaiga. Tik 
keturi vakarėliai, «per kuriuos 
bus galima įsigyti įvairiausių 
dalykėlių, pigiai, gražiai, ma
loniai. Ir paviešėti ir pasisve-
čiuot, ir su senais pažįstamais siranda šiandien kuopoje, 
sueiti. Kur tai bus? O gi šv.
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų rengiamame bazare, kurt?
prasidės sekmadienyje, lapkr. j miero Akademijos 
24 d., o baigsis Padėkos Die- i rengiamų bazarų. 
nų, lapkr. 28 d. Bazare bus 
galima laimėti “nuo adatėlės 
iki avinėlio” — tiek bus įvai
rumo. Visas pelnas eis šv. Ka
zimiero Vienuolyno naudai.

Neužmirškit padaryt “da- 
te” susitikt tame bazare.

A. + A. Rekordai Columbia

IS SĄJUNGIECIŲ VEIKIMO

Taip-gi kvietė sųjungietes 
lankyti Rėmėjų paskaitas, ku
rias suteiks gerb. kun. prof. 
Vaitkevičius ir pranešė, kad 
Sųjungietes gali pasiskirti 
sau porų temų.

Temas suformoluoti tapo 
perstatyta ponia Nausėdienė, 
kuri apsiėmusi pasiūlė sekan
čias: 1) Nauda organizacijų,

------------- 2) Apie didžiųjų pasaulio mo-
Buvo garsinta, kad lapkri- terų nuveiktus darbus. Tė

redak. žmona, dain. M. Janu
šauskienė, D. Kaminskienė (p- 
lė Gustaitė), “Dainos” choro 
narės.

Chicagos Sųjungietes tikrai 
džiaugėsi‘sulaukusios taip gar 
bingų narių, savo įdėjos drau-* 
gių. • .

Apskritys taria joms “mosi 
w ei conie ”.

Apskr. koresp.

zarui daiktų. Mėnesinių duok
lių atvežė $5.00.

Bazaro komisija praneša, 
kad, su gerb. seserų didele 
pagelba rengiamasi visu smat 
kurnu.

K. Fed. Chicagos Apskričio 
raportų išdavė p-nia Aleliunie 
nė.

Į Bernaičių Kolegijos Rėmė 
jų 3 Seimų išrinkta šios atsto
vės: B. Naugžemienė, O. Ale-

čio 10 d. įvyks Moterų Sų-gos 
Chicagos Apskr. susirinkimas, 
AVest Pullman.

Sulaukus tosios dienos dau
gelis nusiminė ir nesitikėjo 
pasiekti tolimo AVest Pullma- 
no taip blogame ore. Tačiau, 
nuvykusios patyrė, kad į su
važiavimų atvyko net iš North 
Side ir kitų dalių miesto pa
sišventusių sųjungiečių, ku
rias žemiau pažymėsiu.

Iš valdybos pribuvo tik

tapo priimtas gausiais » $V. K. A. R. DR-JOS CENI liunienš, B. Kalvaitė, J. (lemos

delnų plojimais. Pasaitų die
nos bus praneštas vėliau spau
doje.

Iš Federacijos Apskričio 
p-ni Nausėdienė, kaipo Cen
tro vice-pirm., kvietė sųjun
gietes lankyti Federacijos su
sirinkimus ir davė pranešimų, 
kad Vakarinių Valstybių Kon
gresas įvyks vasario 23 d., 
Dievo Apveizdos par. Be to, 
pranešė, kad Federacijos Ap
skritys pageidauja, jog kolo-pirm. B. Bitautienė, rašt. —

O. A. Nevulytė. Kuopų atsto- nijos stiprintų savo skyrius, 
vės užregistruotos sekančiai: j I Labdarių Seimų išrink-

1 kp., Bridgeport. — A. E. 
Nausėdienė, 4 kp., Nortli“ Si- 
de — A. šniaukštienė, N. Kre- 
gžidienė, 7 kp., AV. Pullman — 
A. Strasdienė, J. Urbonienė, 
K. Žibevičienė, 20 kp., Brigh
ton Park — AI. Barščienė, 21 
kp., Town of Lake — M. Pauk 
štienė, 67 kp., Marąuette Ma
nor — D. Kaminskienė, M.

tos sekančirs atstovės: O. 
šniaukštienė, D. Kaminskienė, 
M. Paukštienė, M. Janušaus
kienė, B. Bitautienė ir Nevu
lytė.

“Bunco Party".
1 kp. jokių žinių negali pra

nešti, nes susirinkimai ne
įvyksta.

7. 21 ir 67 kuopos pardavi-
Janušauskienė, A. Sntkienė. nėja bilietus ir serijas. Pri-
Viso 13 dalyvių.

Pirm. p. B. Bitautienė ati
darydama susirinkimų sveiki-

duos dovanų nuo kuopų ir 
nuo narių “Bunco Party”.

20 kuopa dalinasi bilietus

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite - veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

RADIOS / radios
JR&IRADIOLAS Atwatek Kent

V’, YIL Y ■ kimballJJL Ra cL t o s radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

TRO SUSIRINKIMO. pulienė, M. Skrebienė. Aukų
__ _ i paskirta $25.00.

Šv. Kazimiero Akademijos ; Gerb. sesuo Rita dėkojo 
Rėmėjų Dr-jos Centro mene- Rėmėjoms už jų darbuotę, 
sinis sus-mas įvyko spalių 20 * Sus-inų uždarė pirm. A. E. 
d,., Šv. Kaz. Vienuolyne. Susi- Nausėdienė, maldų sukalbėjo 
rinkimų atidarė pirm. Ant.1 gerb. sesuo Rita ir už a. a. 
E. Nausėdienė, maldų sukalbė
jo gerb. Sesuo Rita.

Skyrius atstovavo.*
1 skyr. — J. Čepulienė, B. 

Kalvaitė, J. Janušauskienė, 
B. Šedaitė, M. Šedienė, V. A. 
Galnaitė.

2 skyr. — A. E. Nausėdienė, 
O. Aleliunienė, B. Naugžemie
nė, O. Sekleckienė.

Onos Pocienės sielų sukalbėta 
trys poteriai.

Ant. E. Nausėdienė, pirm., 
Vera A. Galnaitė, rašt.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chicagos Teatre prasidėjo 
rodymas paveikslo “The Mig- 

vienas
drųsus “slekeris.” Bet pas
kui paimtus armijon su jėga 
fronte labai pasižymi.

McViekers Teatre sėkmin
gai eina “The Hollyvvood Re

3 skyr. — P. Kezelevičienė, pdy.” Vaizduojamas
P. Rubliauskienė, A. Andruš- flras,,,c ” 1
kevičienė.

4 skyr — P. Rusteikaitė, P.
Čepuiionienė, A. Genienė, Žu
kauskienė, Lekavičienė, Derei 
kienė, Dereikaitė.

6 skyr. — S. Junokienė.
, 8 skyr. — T. Čereckienė, A.
Butkienė, J. Pumputienė, M.
Skrebienė.

9 skyr. - O. Eeikauskienė, mas suvargusios

one,” programas susideda iš 
trumpų, juokingų šmotelių.

United Artists Teatre rodo
ma veikalas “The Trespa-j 
sser.” Vaizduojama gyveni-

K. Andrulaitienė, M. Laurinai
tienė.

10 skyr. — V. Jankevičienė,
Karpauskieuė, Bubukienė.

Skyr. 5,7 atstovių nebuvo. 
Nutarimai praeito sus-mo j

priimti. j

Skyrių raportai.
Tom n of Lake. —^ Kolektuo* 

ja daiktų bazarui. Išrinko 5 
darbininkes. Sus-me gavo 
daug naujų narių. Mėnesinių: 
duoklių atvežė $15.50. Lapkri
čio 16 d. rengia vakarų su ifi- 
laimėjiiuu.

Bridgeport: — susirinki
muose gaunama daug naujų 
narių. Lapkričio 18 d. rengia 
vakarų su išlaimėjimu. Baza
rui turi komisijų, kuri eina 

1 per biznierius. Skyrius baza- 
ire mano turėti savo būdų. Mė
nesinių duoklių atvežė $44.30. t 

j Nortli Šitie: — lapkričio 13’ 
[d. rengia “bunco”. f bazarų 
•rengiasi atvažiuoti buriu.

Roseland: — gaunama daug 
naujų narių. Bazarui kat? va
karas duos darbininkių. Ei
nama per biznierius, kolektuo- 
jnnt daiktų. Mėnesinių duok
lių atvežė $8.70.

i Brighton Park: — turėjo 
“bunco”, kuris pelno davė 
$25.00; Kolektuoja haaanii

merginos, 
kurių suviliojo turtuolis. Tos 
merginos rolę vaidina garsi 
artistė Gloria Svvanson. 

Roosevelt Teatre vaidina- (
ma “Goki Diggers of Broad- <

JUOZAFINA
GARALAITĖ

Mirė Lapkr. 16, 1929, 10:25
vai. ryto, 19 metų amžiaus.

A. a. Juozafina gimė Spalių 
2S, 1910 m. Waukegan, 111.

Paliko didėliame nuliudime 
motinų Rozaliją, po tėvais Plk- 
štaitę, tėvų. Pranciškų, 2 se
serį: Stefaniją ir Xeverų, dėdę

I Adomų ir tetų Alexandrų Ga- 
ralius, taipgi ir gimines.

Kurtas pašarvotas 6046 So. 
Lafayette Avė.

I.aidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, Lapkričio 20, 1929 Iš
namų 8 vai. bus atlydėta Į šv. 
Kryžiaus bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges ir pažystamus 
pažystamas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Tėvai, Seserys, Dė
dė, Teta ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yafds 174^.

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

I

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $6.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas koki 
nepatyrei}. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pUno lšegzami- 
navlmo. Jus sutaupysit laikų Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kudio — Scope — Ragg*.. 
X-Ray RoeDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsls«nėjuslų, įslkerėjuslų, 
chroniškų ligų. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėie pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALISTAS 

Inėjlmae Rūmas 1Š1S 
lt W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki T 

Nedėliomis nuo lt ryto Iki 1
PO Piel& E ——

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
Knyga:

TOMIS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė — .

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių. '

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite:

"DRAUGO” KNYGYNAS

L
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MA1NIEKIV 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, Duetas

1613SF Kačiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS 
Su Orltestros akompan.

16139F Oi. Skauda. Skauda 
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IS 
ŠIUŠU PILNO KATALOGO 

F. STANKŪNAS, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

10” 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

, Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 

Singing by A. šaukevičius ir Marijona U.rbas, Fr. Yotko, Leader 
12” $1.25

61003F Lietuviška Veseilla, 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 MAJNERIŲ 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. MENKELIUNIUTĖ ii* F. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės 
“Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

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

BROOKLYNO LIETUVIU ORKESTRĄ 
16133F Židell-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Šerk. Gerk Otrtuoklėll Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Babilonas 

Su Orkestros akompan.
1G132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)

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

Pas Draugų Julių
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas
1CO78I<’ Mergutę Prigavo

Eina Pati į Karčianių
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Shnrkey Daina *'

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

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

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIV TAMiteKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos. Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
išgirskite ir įsigykite pas

JOS. F. BUDRIK, -
3417-21 So. Halsted St., Chicaga, Hl.
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WEST SIDE NAUJIENOS.

X Vakar Rapolas Gercius 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
priėmė moterystės sakramen
tą.

Vadui Šventajam Tėvui drau
ge su pritinkama dovanėle.

TOWN OF LAKE

Malonu pasigirti ir pasi 
džiaugti 2 skyriaus narių darb 
štuinų, susiklausymu, vienybe. 
Nes kur yra vienybė, ten ir 
galybė.

Reikia pripažinti, kad visos 
2 skyriaus narės ir nariai dir
ba, kiek galėdami, kad ren-

Rez. Tel. 141dway 8612

DR. R. G, CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllale 

lr Ketvergals vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4(01 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7830 

Res. 8841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1910 

Valandos 2-4, (-8 Nedėlioj 10-12

DAKTARAI

X Šių metų gegužės mė- niai, 1522 W. 57th St, buvo
X Lapkr. 10 d>. pp. Raudo- . . ' , , XT1 , giamas bazaras pvyktų. Ne-i£<io Air K7+1, sa k,™ ° t. j -t

nesyje apsivedęs Liudvikas 
Kazlauskas ir nebetekęs uždar
bio tapo savo žmonos patrauk 
tas atsakomybėn už jos maiti
nimų, kurį gauna pas savo tė
vų Kazimierų Juozapavičių. 
Teismas priteisė į savaitę mo
kėti už žmonos išmaitinimų po 
$10.00. Vyrui nebeturint uždą r 
bio ir nebegalint užsimokėti 
paskirtos kvotos gręsia kalėji
mas.

X Šiandien vakare Aušros 
Vartų svetainėje susirinkimas 
merginų Nekalto Prasidėjimo 
draugijos.

X Vakar Aušros Vartų baž
nyčioje buvo skaitomas Cbi- 
eagos Arkivyskupo Jurgio 
Kardinolo Mundelein malonus 
atsišaukimas, primenantis vi
siems katalikams mūsų parei
ga — visupirma dvasiniu bū
du prisidėti prie nevystančių 
gėlių bukieto ruošiamo Įteikti 
mūsų Aukščiausiųjam Dvasios

abejoju, kad ir narių skaičiu- 
' mi pralenks kitus skyrius. Ne
pasiduokit kiti skyriai! Vajus 
baigsis su Naujais Metais. 

Baigiant susirinkimų, ifc-

iškėlę ženybinio gyvenimo su
kaktuvėms paminėti puotų.
Dalyvavo daug svečių.

X Lapkr. 10 d. p. Kataus- 
kų namuose susirinko daug
jaunimo. Mat, A. Katauskas rinkta keturi atstovai į Lab- 
minėjo gimtuvių sukaktuves, darių seimų, kuris įvyks lapk.
Jaunimas žaidė, linksminos. 24 d ’ Gimimo p* ParaP; sa* 

X Town of Lake yra gailės būtent. B. Naugžemienė,
tingų žmonių. Dažnai atsiran- Tamanauskienė, J. Ranii-

ADVOKATAI;

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La (?alle St., Itoom 2001 
T«l. RandolF* 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. 'Victory 0562
7-9 vai. vak? apart IPanedėUflt ir 

, Pėtnyčios1

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzinnas Borden) 

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephoae Randolph 0727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Tclepbane Roosevelt BUŠO

Kanale: 8 IRI B ryte Tel. Repub. 8800

JOHN KUCHINSKAS
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.

da geradarių, kurie atneša 
Valgomų daiktų ir kitokios 
pašalpos vargšei senukei A. 
\asmauskienei, 4623 So. Pau- 
ina.

X Išteka Kazimiera Strums 
<aitė už Jono Serevičiaus. 
7-lė Kazimiera neskaitant ki
tų draugijų, priklauso prie 
Šv. Cecilijos choro ir prie N.

P. Š. mergaičių Sodalicijos. 
Tas padidins jų šliubo iškil
mes bažnyčioje. Šliubas bus 
lapkr. 27 d. vak., Šv. Kry
žiaus bažnyčioje.

X Agota Macaitė išteka už 
Juozapo Legnugario. Šliubas 
bus lapkr, 27 d.

X Ponas Pivoriūnas sugrįžo 
iš medžioklės su dideliu lo
biu. Prisišaudė tiek fazanų, 
kiek teisės leidžia.

X Rodosi jau visi žino, bet 
kiti dar kalusia, kada šv. ■ 
Kryžiaus bažnyčioje bus Mi
sijos? Prasidės sekmadieny, 
lapkr. 24 d.

X Yra reikalaujančių, kad' 
susikurtų prie Šv. Kryžiaus į 
bažn. Apaštalystės Maldos dr- J 
ja. Ar manote, kad tas nega- j 
įima?

XJau pradedama kalbėti 
apie atgaivinimų Kat. Fede- J 
racijos sk. Town of Luke. Ži
noma, Town of Lake negali 
pasilikti nuo viso pasaulio.

šiene ir M. Čypas. Laima.

Kas žiemėje neieško tiesos, 
tas jos išsižada ir kitur ieš
koti.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
2 SKYRIAUS DAR

BUOTĖS.

KAINOS

Phope Arniitage 2822

DR. W. F, KALIS!
1145 MIIAVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

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 Res. Tsl. Boulevard 6911

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų lr 8 Iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

Res. tsl. Van Buren 88(8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 208 1578 Mllvraukee Avė.
Tel. Brunswick 8634

Valandos; nuo 2 Iki 7:88 vaL vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki S vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 3118
Namų Tel. Lafayette

1

Telefonas Boulevard 1*88

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; • Iki 13. 1 Iki * 

dienų. Ir 8:30 Iki 9:30 vakare

<608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 48th Street Chicago. IU.

008*

DR. J.' J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1038 
Rezidencija 8359 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 3330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 ▼. ▼. 

Nedelioj pagal susi tarimų

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVE.
Valandas; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 ▼. ▼.

Tel. Hemiock 8181

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3485 West 89 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. I—B 

v, v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Victory 8893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojus lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3103 So. Halsted St. Chicago 
arti 81st Street

Valandos: 10-11 ryto, 1-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis lr Šventadieniais 
10-13.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

<631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Beulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. VVAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 935 
Tel. Franklin 4177

Bridgeport. — Lapkričio 8
d. įvyko susirinkimas Ak. R. 
dr-jos 2 skyriaus. Nors susi
rinkimas buvo perkeltas iš 1 
į 8 d., iš priežasties Visų Šven
tų, tačiau narių susirinko dau
giau, negu paprastai. Iš to 
jau gali būti aišku, kiek nau
jų narių prisirašė. Enęrginga 
narė, p. M. Tamanauskienė 
atvedė net astuonias nares, bu 
tent: L. Abromavičių, P. Ru- 
bikų, A. Slankų, M. Barkų, J. 
Rožienę, A. Gečienę ir M. Cy
pų. Viso p. Tamanauskienė 
jau turi prirašiusi 35 narius. 
Taipgi nei kuomet nenuilstan
ti narė p. B. Naugžemienė 
atvedė šešis naujus narius: 
J. Masalskienę, M. PilipavlČic 
nę( E, Šutaiinskienę, St. Šiu
rį, A. Rašinskienę ir M. Mu- 
reikienę.

Dabar matome, kad p. p. 
Tamanauskienė ir B. Naug
žemienė — tai pilioriai, ant
kurių, remiasi visas 2 skyrius,' 
Jodvi kiekvienų mėnesį atve
da po būrį naujų narių.

Be to da pranešė, kad turį 
sukolektavusios daug gražių, 
ir naudingų dalykų bazarui,
kuris įvyks šio mėnesio 24 d.,'*» I
Šv. Kaz. Vienuolyne.

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKASZ z
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki B vai. vak.
:xxmU Office; 1900 So. Union Ava. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 0 vai. rak.

Ofiso T«l. Vlętory 8487

Of. Ir Res. Tel. Hemiock 2374

DR, J, P. POŠKA
8183 8. HALSTED 8TREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo *-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Ot. Vai.; Nuo 8-6 po 
plęt: Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8441

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų 

DARO OPERACIJAS
ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis lr seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116.QO be tubu
• • '- t. .jį>

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

Power Detectiom
w»h the NEW-4-S Tubea

offėrs Exdusively t/tis

WONDERFUL ImPROVEMENT

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 VVashington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

, DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22ud Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <231 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7886 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OPTEMITRISTAI

nr1 ■* rrrr-—n—
Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
1 Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

DR. VAITUSH, 0. D.

Ofisas: 4602
Tel.

S. ASHLAND AVE. 
Blvd. 9459

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

Tel. Lafalette 4184 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6650

DR. P. Z. ZALATORit
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto iki S po pietų

8 iki 8:80 vakare

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki t vakare

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regystų

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

Specialė 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. Boulevanį 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Tel. Brunswick 0624

DR, A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avenue 

Valandos; 9-12, 1-5, 6-8:30
Sekmadieniais lr trečiadieniais 

pagal sustarimų 
*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 11 iki 13 

TELEFONAS MIDVVAY >680

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakara
P. D-

Tel. Lafayette 5829

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

Boulevard 7889
Rez. Hemiock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKIS•' s* * ♦ < f - » *9 r • , T
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue

r ■ <* ’
Vai.: Nuo 8 ryto Iki S vakaro

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc

X-Ray
2187 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A, M. 3-8. 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutarhpa

UB, HERZMAN
ĮI RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
meįus kaipo patyrei gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas li
gas vyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

- Ofisas ir Laboratorija 

Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 plotų lį 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal f 110 Res. So. Shore 
2238. arba Randolph 8800.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 1 aukšta* 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 0:80 ryto iki 8:80 va
karo. hersdorals nuo 0:80 Iki 18 v. 

ryta. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
Phone Caaal 0888

Tel. Lafayette 2025

DR. F, A. ZURAS
DFNTJSTAH
'' ’ e

Valandos: nuo 0 ryto Iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 iki 12 dienų. 

4301 ARCHER AVENl E

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

<631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza <200 ,

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 13 dienų,
Nuo 1 Iki 8 po pietų, _ .'įiįr
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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.)

Gerb.:
Jau nevienas pareiškė savo 

nuomonę kaslink “Draugo” ir 
Peoples Furniture Co. rengia
mų koncertų. Lai būna ir 
man leista nors keliais žo
džiais išreikšti įspūdis, įgy
tas pereito trečiadienio vaka
re, besiklausant per radio lie
tuviškos programos, kurių iš
pildė L. V. “Dainos” choras, 
po vadovyste geri). A. Pociaus.

Begalo likau sujudintas, kai 
choras užtraukė dainų. Galin
gi, gerai išlavinti choristų bal-

GRABOIUAI:

S. D. LA(!iJWlCZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
dar t u busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt S 616 
arba 2618 
8814 W. 23rd Place 

Chicago. IIL

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
t

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J, F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lfl- 
dlrbystės.

OP.’SAa
«<8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
PKTRIUS: 3238
8o. Halsted 8treet 
Tel. Victory 4088

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

A,PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes autel- 
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai 
nėV už $26.

OPUSAS 
8938 South

Halsted Kt. 
Victory 40SS

82

4414 Ko. RockweU St.

Vlrglnla 12 Oš

Pocius, garbė “Dainas’’ cho- Širdingas ačiū dienraščiui
U

sai susipynė į vienų sutartinę 
ir žavėte žavėjo.

Jau senai buvau gjrdėjęs p. 
S. Lauraitienę dainuojant so

lo. Labai gražiai dainavo: 
“Kur Bakūžė Samanuota”. 
Tai mus lietuvių mėgiamoji 
tautinė dainužė, kuri visuo
met žadina lietuviuose tautinę
sųmonę.

P. č’iapas ir-gi gerai solo 
dainavo.

Toliau ir-gi žavėjančiai iš
ėjo duetas, kurį išpildė pa
nelės G. Šidiškiutė su Pešti-

t

ninkaite.
Bet, reikia pasakyti, jog 

šio koncerto vainiku buvo vėl 
Vyčių choras, gerai išlavintas 
ir pastatytas ant aukšto laip
snio, kuris baigė su “Pjauti 
linksma, pjauti gera!” Čia tik 
palieka Įsivaizduoti, kų gali 
padaryti subūrimas rinktinių 
dainininkų-kių, kuriems vado
vauja gabus muzikas p. A.

Telefonas Tardą 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta.
Ttl. Blvd. 6203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

K-oplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 3161

E 7. E R S KI
LIETUVIS GRARORIUB 

O f I ■ a ■:
««•> 8. MARSHFIELD AVEMU1 

TeL Boulavard 9877

A. j" A.

ANTANAS
DUMBLAUSKAS

mirė lapkr. 15. 1929 m. 3 vai. 
ryte, 45 metų amžiaus. Kilo Iš 
Raseinių Apskričio, Žigaičių 
Parap. Amerikoje išgyveno -20 
metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterj Onę, po tėvais Gerulal- 
tė, 2 aunu Antanų Ir Kastan
tų. brolĮ Juozapą, sese.r) IJud- 
vikų, 2 pusbroliu Nikodemų Ir 
Jonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage ave. Laldotuvėa J- 
vyks utarninke lapkr. 19. Ifi 
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas 
Į Sv. Kryžiaus bažnyčių, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sie’ų. I’o pamaldų 
bus nulydėtas Į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
g’jnines, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti filose laidotuvėse.

Nuliūdę:
moteris, sunai, brolis, sosno, 

pusbrolio! ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741

rui ir jo vedėjui.
Būtų labai malonu, kad da

kartų galėtumėm išgirsti gramų
“Dainos” chorų dainuojant 
per radio “Draugo” ir Peo
ples Furniture Co. programoj.

Labai esu dėkingas “Drau
gui” ir Peoples Furniture 
Co. už suruošimų šių progra
mų.

Ilgiausių metų “Dainos” 
chorui, solistams ir gabiam 
chorvedžiui p. A. Pociui.

Jonas Baltutis, mėti, kad pirma “Draugo” 
Gazolino AVholesaleninkas, programa per radio buvo la- 
1543 W. 46tli Street. I bai graži, antra gTažesnė, o 

'trečia da gražesnė; kuo tolyn,
tuo geryn. Garbė jums daini-

Labai buvo malonu kiaušy- ninkab menininkai ir prof. A. Geriausio pasisekiom kon 
tis Liet. Vyčių Čbicagos Aps-'S- PociuL šitoks pasiro-' cerio rengėjams.

“Dainos” chorų per dymas kelia lietuvių vardų į' Aštunto skyriaus mokinė.
‘padanges. Gale, linkiu, kad! -------------------
dien. “Draugas” rastųsi kiekį Pereitų trečiadienį, lapkri- 
vienos katalikiškos šeimynos čio 13 d. klausėmės “Draugo” 
namuose, o Peoples Furnitu-. koncerto per radio pas p. Mos 
re Co. krautuvės butų pilnos įkų, 713 VV. 18 St. 
pirkėjų. į Tegyvuoja “Draugas” ir

Su aukšta pagarba 'Peoples Furniture Co. už su-
Stasis Piktužis, įrengimų tokių gražių koneer- 

West Pullman. tų. Tegyvuoja A. Pocius ir 
i •••* ■ jo vedamas “Dainos” choras,

Dainavimu negalima buvo at-

Gerb.:

kričio
radio. Dainos buvo labai gra
žios, parinktos komp. A. 
Pociaus, ypač paskutinė, kuri 

‘buvo jo paties komponuota, bu 
tent “Pjauti linksma, pjauti
gera

Labai didelį darbų atliko 
“Draugas”, bendrai su Peo
ples Furniture Co. Ne vien 
pakėlė lietuvių vardų, bet pa
rodė, kad lietuvių tarpe yra 
gera kompozitorių, chorų ve
dėjų ir solistų. Lai tas darbas 
eina geryn ir kad visada bū
tų galima klausytis gražių 
lietuviškų dainų.

Su pagarba,
Red Cherris.

Gerbiamieji:
Apie rengiamuosius radio 

programus iš KYW daugiaus 
nieko nelieka sakyti, tik reikš 
ti džiaugsmų, nes jie pilnoje 
prasmėje yra įvertinami. Pra> 
eitų trečiadienį šauni progra
ma teikė daug malonumo. 
Kiek teko sužinoti, daug klau 
rytojų norėtų da išgirsti gra
žiabalsę p-nių S. Lauraitienę.

Ex.

Gerbiamieji:
Širdingai mes tariam ačiū 

“Draugui” ir Peoples Furni
ture Co. už tokias gražiai su
ruoštas programas. Taipgi ta
riam ačiū visiems daininin-

Gerbiamieji: ikarus ir muzikantams. Prašo-
Negalėjom ilgiau laukti ne- me k®4 padainuotų “Į beržy-j 

rašę kaslink “Draugo” ir Į nų eina Ona” ir kad orkestrą ’ 
People Furniture Co. radio be dainininkų pagriežtų kokių | 
programų. dainų.

Malonu buvo išgirsti p. Sa
bonį ir ponių Janušauskienę 
ir vargonininkus per du pro
gramų. Bet trečias toks buvo 
geras, kad negalima nei apsa
kyti. 12 jaunųjų buvo atvažia
vę iš West Sides pasiklausyti 
ir visi gėrėjosi.

Laukiame ketvirtos progra
mos.

Valio, “Draugui”!
Katarina Lobikintė.

Gerbiamieji:
Esu labai dėkinga už tokį 

gražų programų per radio sto
tį KYW. • Labai yra malonu 
išgirsti savo kalboj dainos.

Mano draugai ir pažįstami 
taip-gi buvo susirinkę klausy
tis lietuviškos programos. Vi
si ja gėrėjosi, tik nusiminė, 
kad programa labai trumpa.

Taigi, lauksime kitų progra 
mų.
Mrs. A. Virbalienė ir draugai.

Gerb.:
Vos, vos sulaukiu trečiadie

nio vakaro — devintos valan
dos. Nes tada/.išgirstame lie
tuviškų programų per radio.

“Dainos” choras labai gra
žiai dainavo po vadovyste p.
Pociaus. Taipgi ir p. Črapas velis sakė, kad “Draugo ir 

'padainavo solo labai maloniai. Peoples kurmture Co. progra-

Draugui” ir Peoples Furni
tūrą (’o. už surengimų tų pro-

Lauksiu kito trečiadienio 
vakaro.

Bernice A. Jasenn.

Gerb. “Draugo” Red.: 
Sveikilu dienraštį “Drau

gų” ir Peoples Furniture Co. 
už surengimų gražios progra
mos, trečiadienio vakarais per 
radio KYW. Malonu yra pažy

Gerb.:
Ačiū “Draugui” ir Peoples

Fumitnre Co. už tokį gražų j diškiutei, O. Pestininkaitei už 
ir įdomų programų, kuri buvo gražų dainavimų, p. Lauraitie- 
trečiadienio vakare.

Reikia pripažint, kad Lietu
vos Vyčių “Dainos” choras 
savo dalį atliko girtinai. Nors 
ir didelis būrys, bet žodžius 
sutaikė ir aiškiai buvo gali
ma suprasti. Kiti dalyviai sa
vo dalis taipgi gerai atliko.

Laukiame daugiau tokių
programų. . f

Jonas Pudzvelis.

Mozerų šeimyna.
Mb

Gerbiamieji:
Per visus trečiadienio va

karus atydžiai klausėmės ta- 
mistų puikių programų. Šį tre 
čiadienį buvome dar labiau 
sujaudinti ir todėl tariame šir
dinga ačių Vyčių Dainos cho
rui ir jų vadui p. Pociui, šios 
kelios dainelės begalo visiems 
patiko. Taip pat, žavėjo mus 
savo balsu p. Lauraitienė. Ta 
dainelė sukėlė mumyse daug 
naujų idealų, nevienam palie
tė širdies stygas.

REIKIA KELIŲ VYRŲ KU
RIE NEBIJO DARBO.

Šitas biznis yra pilnai tei- 
Vienn žodžiu, reiškiame vi-Ringas, ir į trumpų laikų ne- 

siems tos programos daly- apkainuojamas turtas ateina.
viams-ėms didelį lietuviškų 
ačiū! O mes su nekantrumu 
lauksim ateinančio trečiadie
nio.

Andrejunų šeima.
P S. Ponui Juozui Bulevi

čiui daug kredito už tokių pui 
kių tyrų lietuvių kalbų.

Gerb.:
Z-z-z Boom Bali-ah.
Kų mes girdėjom, ah-ah-ah! 
Nagi lapkričio 13 dienų už-

sistatėm KYW ir, štai, girdim 
Vyčių chorų, kuris daug pui
kių dainų dainavo. Mano tė-

ma buvo geresne už kitų 
rengiamas. Gerb. Pocius la
bai gerai chorų išlavino. Vi
sa šeimyna labai gėrėjosi sma 
gia muzika.

Jūsų rndio klausytojai:
Aš ir tėvelis Kaz. Dačiolas,

Iš West Side

Gerb.:
Turiu už garbę Jums pra

nešti, kad paskutinė “Drau
go” programa per radio bu
vo begalo graži. Visi dainin- 
kai buvo labai gerai išsilavi
nę ir už tai užsitarnauja pa
gyrimo. Aš su noru klausy
siu jūsų programų kas trečia
dienis.

sigerėti. Garbė p-lėms G. Ši-

nei ir p. Čiapui urž solo. 
Pageidautina, kad “Dai

nos” choras pakartotų da ke
lis kartus savo programų.

Garbė J. Bulevičiui, kuris 
Amerikoj gimęs ir augęs, o

MILDA
moderniškas Teatras

3140 So. Halsted St.

Ned. ir Pan. Lapkr. 17, 18 
“THE DELIGHTFUL 

ROGUE”
,Dalyvauja Rod La Rocųue 

Iš gyvenimo laukinių žmonių
karštuose kraštuose.•

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

BRIGHTON PARK.
Ant pardavimo 2 aukštų 

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

Didelis Bargenas.
4149' So. Campbell Ave. 

Telef. Lafayette 6134

Atsišaukit:
J. O. K.

5221 So. Halsted St. 
Chicago, IU.

PARDAVIMUI
Mūrinis namas — cottage, 

6 kambariai, fumace heat, e- 
lektra, gesas, maudinė, su vi
sais forničiais, taipgi piano, 
radio, valgomojo kambario se
tas. Norinčiam įsigyti namų 
labai prieinama kaina ir geroj 
vietoj. Kreipkitės:

P. BALTUTIS & CO. 
3327 Co. Halsted Street 

Tel. Yards 4669

taip gražiai vartoja lietuvių 
kalbų.

Juozas Blankus.

Gerb. “Draugo” Red.:

Praeitų trečiadieni susirin
kę pas P.Mickeliunus klau- 

.(sėmės tamstų programos iš K. 
YW stoties. Programa buvo 
nepaprastai graži, žavėjanti.

Vardu visų, prašau priimti 
širdingus linkėjimus: “Drau
gui”, Peoples Furniture Go., 
L. Vyčių “Dainos” chorui, su 
komp. A. Pociui, A. Čiapui, 
p-lėms G. Šidiškiutei, O. Pes
tininkaitei ir p. Lauraitienei. 
Programa tiek mus žavėjo.

Su nekantrumu lauksime se-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chieagoj

Nedėl ir Paned. Lapkr. 17, 18 
“WISE GIRLS”

Dalyvauja Elliott Nugent No
rma Lee ir kiti žymūs artistai

1
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

• 2650 West 63rd St. Chicago.
Telefono* HEMLOCK 838*It -■

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

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

Siunčiam užsakymus } kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Ave. 

Tel. Victory 3486

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

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, UI.

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Cbicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 20th Street

kančios tamstų programos. 
Prašom “Dainos” choro da 
atkartoti: “Pinuti linksma”.

Taigi, brangieji klausytojai 
nepamirškim mūsų “Draugo” 
ir Peoples Furniture Co. ir 
musų menininkų.

Julia Pumputis.

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Electric Heatcris tiktai .... 81.43 
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. Ir aukščiau 
(Juortines bonkos dcl 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, UI.
Telefonas Lafayette 4689

JVAIROS KONTRAKTORIAI

J. S, RAMANCIONIS
Buvęs vadėjaa Brld*eport Palntlng 

A ftardsrare Oo.. dabar perėmė visą 
bizni i savo rankas Ir duos visose šio 
btsnlo šakose pirmos klesos patar
navimu.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

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

Tel. Victory 7281

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kalno.

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 8511

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 9814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBINO A SKATIKO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

44S4 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 viena dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 08 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tat. Lafayette <788-6718


