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Katalikui p&aaullouya tart kilnų uldavlnĮ, — Įneitl Į kelmynu lr | vi
suomenę Kristau* mokslą, atnaujinti
įmonių dvasių. Jlzaus Slrdlea vlelpatavlmaa milijonų ilrdyse — tai musų
užduotis. "Draugas” padls jums tą
apažtaiavlmo
darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite lr platinkite “Draugą.“

No. 275
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»
“Draugas" atstovauja organlsuotų
katalikų mint}, remia nuollrdžlal ka
talikišku draugijas, sąjungas, para
pijų lr lietuvių kolonijas. “Draugas”
dllauglasl didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletallAkl Jausmai
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DIDELIS L. U. STUD.
ATEITININKŲ SUSI
RINKIMAS

BET GAL JAM PRISIEIS TUOJAUS
APLEISTI MEKSIKĄ

Didžiojoje universiteto sa
lėje įvyko gausus Lietuvos
Universiteto studentų ateitini
nkų s-gos susirinkimas, ku
riame dalyvavo keletas šimtų
stud. ateitininkų.

Europa Pabūgus Amerikos
Prekybos Praplėtimo

S-gos pirmininkas stud. Lū
šys, atidarydamas susirinkimų
priminė tas aplinkybes išti
sus metus, kuriomis teko per
nai dirbti. Susirinkimas, pa
darius s-gos sekretoriui ir re»
vizijos komisijai pranešimus,
s-gos valdybos veikimų užgyrė ir pareiškė padėkų.

BOLŠEVIKAI ŽUDO KOVOJANČIUS
UŽ BŪVĮ VALSTIEČIUS
VASCONCELOS SAKOSI NUO AUKŠTOS KILMĖS
JIS IŠRINKTAS
i
MONGOLŲ ATIMTA
--------------

i '

ŽEME

NUBAUDĖ SUŽVĖRĖJU
SIUS VALDININKUS

Kovo 16 dienų Telšių gele
žinkelių stoty trys tos stoties”
valdininkai prievarta išniekino
p-lę E. N. Visi trys tuojau
buvo areštuoti ir pasodinti i
kalėjimų. Spalių 28 d. Šiau
lių apygardos teismas nagri
nėjo jų bylų Telšiuose ir vi
sus tris pasmerkė. Telšių ge
ležinkelių stoties viršininko
padėjėjas Petronis ir vyr.
stoties policininkas Ščiukas
nuteisti po 10 metų sunkiųjų
darbų kalėjimo, o antrasis pa
dėjėjas Vaidila — 8 metus.
“R.”

MEXICO CITY, lapkr. 20.
________
ąy < t
S*
— Kada valdžia džiaugiasi,1 LONDONAS, lapkr. 20. —
Stud. Rauckinas, kalbėdaX.
ATŠAUKIA RUSŲ AT
Čia
atvaizduojamas
obuolių
derliuj
šįmet
yra
West
Virginia
(Vakarinėj
Virgini-'mas
apie tolimesni veikimų,
kad jos kandidatas j prezide- Žymi Mongolijos dalis yra
STOVĄ
ntus “laimėjęs” rinkinius. Maskvos sovietų valdžios ita- joj). Atvaizde matoma 70,000 bušelių obuolių kalva. Vietoje obuoliai labai pigūs. Pe iškėlė kai kuriuos ateitininkų
veikimo trūkumus. Jis nuro “Žydų Balsas” rašo, kad
priešvaldiškas kandidatas Va- koje. Nors priguli Kinijai, bet rėję per pirklių rankas, kai-kur miestuose jie vargais įperkami.
dė, kad veikimas galės būti [ rusų prekyb<v, atstovas Kauseoneelos atsako;
Jnri savyvaldų ir įvesta ;,oPagrobta Ir užpulta
geriausias tada, kai atskiros ! ne Galaniu atšauktas. Į jo viePREZIDENTAS HOOVER
“Esu vienatinis asmuo, ku-įv*e^ valdžia,
LABAI UŽIMTAS
Miss Marjore Curlin, 21 at"kl* organizacijos (korpora- į tų paskirtas prekybos sky
rį Meksikos gyventojai savo I Tenai pastaraisiais laikais
m.,
yra Michael Reese ligoni- CG°S ir draugijos) bus ne di- riaus komisarijato Maskvoj
balsais įgaliojo būti preziden- [ sovietai nuo mongolų aukštos
FINANSINĖS SUIRUTĖS nėje. Einant namo iš darbo desnės, kaip iš 50 narių. Da- rytų skyriaus vedėjas Angartu ir lauksiu galutino paties kilmės žmonių atėmė didelius Tai šermenys, tai konfe
rencijos
Cook apskrities ir Chicago jų du vyrai pagrobė į automo- J)ar 8* iau Yra organizacijų, skis. Netrukus jis bus Kanuc.
kongreso išsprendimo.”
žemės plotus ir paskirstė val“R.”
Per
narių, tad
Kiek žinoma, valdžia gink-! Riečiams. Savininkams labai
miesto finansai taip suirę bilių ir užpuolė. Kada jinai j
MASHINGTON, lapkr. 20. ’Katj net^ima jg ų0 jaįj<u Bp_ ėmė klykti, išmesta iš auto- 8*^ iškilti reikalas steigti
1 notomis jėgomis prastume menkai atpildyta,
į naujų organizacijų. Girdėti,
- Likimas lėmė mirti Karo m<lkėti
išarki- moly liaus.
BOLŠEVIKAI PAS! •
savo kandidatų Ortiz Rubio.
departaJiie«to_st‘kretoriui,
•
ikad jau bruzda teisininkai.
PIRMYN SVARSTO IŠKELTĄ
pagaliau
turėtų
būti
žurnalis

da
valdžia
pradėjo
rūpintis!
Pašautas plėšikas
Nusakoma, kad iš darbų bus
VASCONCELOS GAL AP
KLAUSIMĄ
šalies gerbūviu.
HARBINAS, Mandžiūrija,
paliuosuota keli tūkstančiai Trys plėšikai vakare užpuo tų (kurie vėliau sukurtų kat.
LEIS MEKSIKĄ
žurnalistų s-gų), iš meno mo- lapkr. 19. — Po 19 valandų
Prezidentui Hoover tad te- j darbininkų.
LONDONAS,* lapkr. 20.
lė vaistinę, 1958 Hun.boldt kyklog menininkl!) p(,|ng„gt; kruviniausių mūšių bolševikų,
NOGALES, Sonora, Meksi-J A:i? r'kos J. Valstybių prezi- nka nešti sunkių naštų. Vakar j Kai-kas iškelia sumanymą, boulv. Savininkas viena pa-,įr
kariuomenė užėmusi Dalai.
ka, lapkr. 20. — Revoliucio-J dento Hoover iškelia -reikalą- jis išryto turėjo posėdį su ka- kad finansinę apskrities ir vojingai pašovė, gi kitu du
Po stud. Rauekino kalbos Nor geležinkelio stotį netoli
nierių partija, kuri šiandie y-: vimų, kad karo laiku laivai su [ bineto nariais, paskiau kon fe- miesto padėtį įstatymais pa- pabėgo, palikdami gatvėje vo?
išeina kalbėti diskusijose gan Mančuli, anot apturėtų žinių.
ra Meksikos valdžios priešą- maistu nebūtų liečiami, Brita- l rencijų su geležinkelių viršini- tvarkytų valstybės įstatinių gtą automobilių.
nemažas skaičius. Buvo parei Dabar bolševikai darbuojasi,
ky, apskaičiuoja, kati jos ka- nijos valdžia svarstanti. Kiek ūkais. Dar paskiau turėjo pa- leidimo rūmai. Tam tikslui ykšta įvairių nuomonių ir dau užimti kita stoti — Hailar,
ndidatas Rubio gavęs 1,424,-j žinoma, Britanija tuo klausi- sitarimų su federalės atsar ra reikalingas nepaprastas po Paskiausias žemės drebėji
gybė sumanymų.
kuri jau iš oro bombarduoja140 balsų, komunistų kandida-; mu nesikreips į AYashingto- gos “boardu.”
sėdis.
mas, kiek smarkesnis už da
jma. Abiejose pusėse daug ka*
tas 14,800, gi Vasconcelos vosnų,
bartinį, Naujųjų Angliją bu Liet. Universiteao stud. a- j reivių žuvę.
Šiandie prezidentas konfe■ I t’.
12,420 balsų.
teitininkų
s-gos pirmininku
t
į'uos su šalies pramonės at Turėjo nusiimti batelius vo palietęs 1755 metais.
išrinktas stud. Kazys Balkfl- i Kinijos valdžia j tų šonų
Vasconcelos, matyt, greitai VALDŽIA PARLAMENTE stovais, gi popiet federaliai
Miss S. Haan, 21 m., už'siunčia daugiau kariuomenės.
nas, teisininkas, buvęs “Vy
PUOLAMA
apleis Meksiku, kadangi jį vi
oLsai bus uždaryti. Tai bus puolė plėšikas netoli namų,
EUROPA ĮSPĖJAMA
tauto”” klubo pirmininkas ir
sur seka valdžios agentai.
atlikta mirusio sekretoriaus 2134 Benvyn avė. Piktadaris
PRIEŠ
AMERIKĄ
LONDONAS, lapkr 20. —
“Pavasario” s-gos centro va- AUTOMOBILIAMS KVOTA
Good pagarbai.
atėmė iš jos krepšį ir rauo
Kon:-*rvatistai atstovai parT
~
, 'ldybos narys. S-gos sekretoDEŠIMČIAI RUSŲ MIRTIS
vos 50 centų. Tad krepšį (pi* ROMA, lapkr. 18. — Dr. Al- .
PARYŽIUS, lapkr. 18. —
. ,
. .
nmenle pradėjo pulti valdžių
1
i rium išrinktas stud. A. DoMIRĖ KARO SEKRETO ;niginę) metė ir pareikalavo bert Pirelli, žinomas ekonomi-i
Amerikos automobiliais visos
x ...
x »•
’
masevicius, “Kęstučio korSUCHAM, Kaukazija, lap už tai, kad ji atnaujino diplo
{nusiimti
batelius,
manvdamas
Eurojios rinkos užkraunamos,
stas ir Tarptautiniu Preky-;
RIUS GOOD
F
1
J 'poracijos narys.
kr. 20. — Bolševikų teismas Į matinius santikius su Mąslu
į ten rasti pinigų. Bet nerudo. bos Rūmų prezidentas, įspėja.
tad Europos automobilių pra
Baigiant susirinkimų kalbėmiriop pasmerkė dešimts tu iva. Valdžių gina užsienių se
AVASHINGTON, lapkr. 19. Piktadaris batelius tad svie- Europų prieš įvykius AVall ga-1
monei artinasi sunkios die
.
jo naujasis s-gos pirm. stud.
rtingesnių valstiečių už prieš- kretorius llendersou.
— Po penkių dienų sunkios dė į gatve ir nuėjo savais ke- tvėje. Jis pažymi, kad pasta- Balkflnas iikeW,ma8 prin;ipų nos.
sovietinę agitacijų ir už prie
ligos atlikus “appendicitis” liais ieškoti daugiau sau a”bų. romia dienomis New Yorko bi- svarhumi}
ir pali„. Iškeliamas sumanymas įve
šinimusi javų grūdų rinkimui. BOLŠEVIKAI NIEKO NE operacijų, AValter Reed ligo- į
žamiems į Europų automobi
------------------ržoje Šerams kainų puolimas kė(,amas jgja
„
DARO IŠ VOKIEČIŲ
Keliolika kitų nubausta ka-j
ninėj vakar vakare mirė Ka- i
Policijos skaičius
liams nustatyti kvotas.
yra pavojus Europai.
!ro departamento sekretorius
aricag0 aWf.rmomĮ lt,ryl,„s
lė,;:mu nuo 1 ligi 10 metų.
Susirinkimas praėjo nepaBERLYNAS, lapkr. 20. -Pareiškia, kad šėrų kaino
NUVYKO ORLAIVIU
finansinis komitetas praeitų ms nupuolus, Amerikoj pirki- ; prastai gyvai, pakilusia nuoMaskvos apylinkėse yra apsi James AV. Good.
ĮVEIKĖ VĖTRĄ, LIETŲ
“
R.
”
Miręs sekretorius _ paliko pftVasarj išsprendė policijos mo jėga mažėja. Todėl Amestoję apie 13,000 vokiečių, noIR MIGLAS
HAVANA, Kuba, lapkr. 20.
! rinčių apleisti Rusiją. Kndan- žmonų ir du jaunus sūnus.
; skaičių padidinti. Bet nurodė, rika didžiumų savo gaminių
LYGIAI 2 METAI
— Čia orlaiviu (ėroplanu) at
Rytoj lavonas bus išvežtas kad policija būtų atšaukta iš pasuks į Europų.
LONDONAS, lapkr. 20.
važiuoju atsisako gryvyko naujas Am. J. Valstybių
į Cedar Rapids, gimtinę mi- įvairių privatinių patarnovižti
atgal
į
savo
vietas,
bolšeNaujns milžiniškas britų or
Pirelli nurodo, kad Europa Vilnius, XI. 4 (Elta). Šio į ambasadorius II. F. Guggcirlaivis (dirižablius) atliko 30 vikų valdžia pradeda juos siu- rūsio vietų. Bus palaidotas su mų.
tuojaus imtųsi apsaugos prie mis dienomis suėjo lygiai 2 llClill.
karinėmis iškilmėmis.
{ Policijos viršininkas to nnvalandų kelionę su 34 žmonė sti į Siberijų. 2,000 tų nelai
monių.
metai, kai lenkų teroro pasė
mingų
jau išvežta.
.
i Karo sekretoriaus pareigas' r0*m° nePiM*> tad komi,cmis. {veikė jis vėtrų, lietų ir
koj; Vilniaus krašto lietuviai
CHICAGO IR APYLIN
tas
dabar
sprendžia
nedidinti
miglas. Šis išmėginimas sukė Bolševikai nenori jų išleisti eina mirusio padėjėjas P. J.
nustojo
keliasdešimties
moky

KĖS.
Išdalies debesiuota; šal
GELEŽINKELIŲ STOČIŲ
žadėto
policijos
skaičiaus.
Hurley iš Oklahoma.
lė kuogeriausio įspūdžio.
iš Rusijos*.
klų ir 2,000 lietuvių vaikų a- čiau.
PAJAMOS
timtas galimumas moky tis sa
Nušautas pažintas
ŽEMES DREBĖJIMAS RY
NUSKENDO 18 ŽMONIŲ
Geležinkelių stočių pajamų vo gimtųjų kalbų. Tuo tarpu
ŽUVO 4 MOTERYS
PINIGŲ KURSAS
TINĖSE VALSTYBĖSE
Arti Garv rastas nušauto ’ rugsėjo mėnesį grynais pini- Tuo tarpu lenkų mokyklos au
HARRISBURG, III., lapkr. MEXICO CITY, lapkr. 20.
žmogaus
lavonas pažintas, gaiš gauta 3,225,000 litų. Be ga, kaip grybai po lietaus, ne
Lietuvos 100 litų .. $10.00
20. — Ties Texas City Big — Yukatano pakraščiuos© nu
BOSTON, Mass., lapkr. 19. Tai J. Austgen, 50 m., iš Ha- to, geležinkelių valdyba už į- žiūrint vietos gyventojų pro Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
—
Vakar Naujųjų Angliju ipmondo verteivis. Jam va- vairius bargan pervežimus dar testų ir reikalavimų leisti stei Francijos 100 frankų 3.93
Four keleivinis traukinis su skendo prekybinis laivas Aril
daužė skersai bėgių važiavusį lahermosa. Žuvo 12 keliaunin (rytines valstybes) palietė le- iiuojant nuo jo atimtas nau- turės gauti apie 760,000 litų. gti lietuviškas. Mokytojų to Belgijos 100 belgų
13.98
automobilių. Žuvo keturios kų ir 6 vyrai įgulos.
ngvas žemės drebėjimas, kurs
automobilius ir jis nušau- Tuo būdu rugsėjo mėnesį ge kioms mokykloms lenkai gami
Italijos 100 lirų
5.23
moterys. Nelaimingos važiavo
su mažomis pertraukomis tę-Hos.
Matyt, galvažudžiams ležinkeliai davė apie 4 milijo- nasi Panevėžio lenkų mokyto
Šveicarijos 100 frankų 19.38
|priešinosi.
[nus litų pajamų.
i “R.” jų seminarijoj.
į vienas laidotuves.
PLATINKITE “DRAUGĄ* sės apie vienų valandų.
Vokietijos 100 markių 23.91

jas

frefiuaienl.-, Tapt r. 20, 1920
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Italo* kudUn. Itakynu MknadlealM

COOLIDGE AME T. SĄJUNGĄ.

ATSIŠAUKIMAS i AMERIKOS UETUVUĮ
KATALIKŲ VISUOMENĘ.

Buvusis Amerikos Jungtinių Valstybių
prezidentas Calvin Coolidge parašė knygų
MtoeMui — 7 Be Europoje — Metama |7.i», Puota Me vardu “Autobiography of Calvin Coolidge”.
(Prisiųsta).
Dievo palaiminimu, drįsau pa
tų — M-M, Kopija .tlo.
Jis rašo apio prezidento pareigas ir apie na Prieš keliūtų metų Ameri imti tų darbų savo silpnomis
Bendradarbiams lr korespondentams raitų
•* Mna, Jei nepraioma tai padaryti lr ne prisiunčiama
minius ir užsienių reikalus. Rašydamas apie kos lietuvių kolonijas lankė jėgomis.
tlkalul palto Menkių.
•*
RsCaktortns priima — nuo 11:M Iki 11: M vaL save, žinoma, jis nepamiršta kelių žodžių pa
Kauno kv. Kazimiero draugi To darbo imtis pastūmėjo
žymėti
ir
apie
batelių
taisytojų,
nuo
kurio
jis
Skelbimų kainos prlalunčlamea paretkalarua
jos įgaliotinis kun. P. Raščiu ir didelė spaudos reikšmė šių
gavo daug gražių nurodymų savo gyvenimui.. kas, vėliau kiek a. a. kun. S. diegų gyvenime. Spauda šian
' Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Apie užsienių reikalus jis rašo gana įdo Povilams. Jų garbingi darbai dien yra galingesnė už karalių
5
vat po piet.
miai.
ir kilnios jų idėjos Amerikos sostus ir už didžiausias pa
Pažymi, kad visi užsienių reikalai nomi lietuvių katalikų visuomenės saulio armijas/ Prie jos mes
“DRAUGA S”
naliai priguli prezidento nuožiūrai. Bet ak karštai buvo paremtos. Dėka taip pripratome, taip su ja su
LITHUANIAN DAILY FBIEND
tualiai senatas kuone visados į tuos reikalus, jų uoliam pasišventimui ir A- sigyvenome, kad ji mums pa
Published Daily, Ezcept Bunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear —
Slx Months dažnai dar partyviškai, įsimaišo ir preziden merikos dvasias
vadų karš sidarė paprastu dalyku, kaip
— |».6i, Three Months — 11.M. Ona Month — Mo.
tui
padaro
daug
kliūčių.
■urope — One Tear —- |7ii, Blx Months — M-M,
tam parėmimui bei visuome oras ar vanduo, nors be jų mes
Oupy — .Uo,
Musų šalies gyventojai, sako Coolidge, yra inės entuziastingam pritarimui, negalime gyventi. Be didini
Advertising ln "DKAUOAB" brlngs best raaulta
sudaryti iš įvairiausių tautybių. Jie visi A-|daug Sy. KAzimiero draugijos mo galime pasakyti, kad kie
Advertising rates on applicatlon.
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago. merikos J. Valstybėms ištikimi. Bet kada!narių buvo surinkta ir nema. no rankose šiandien yra spau
tarp Amerikos ir Europos valstybių iškįla žft katalikigkos spaudos įšpla- da, to bus ir ateitis. Gerai
nesusipratimų, kiekviena gyventojų tautinė tinta Tas leido gv Kazimie- tų dalykų suprasdami, kataligrupė visados yra simpatijoje su savo tauto ro draugijai vis naujais ir visjkų tikėjimo ir bažnyčios prie-,
mis, iš kurių jie kilę.
geresniais
leidiniais teikti Įsai su nepaprastu pasišventi
Tai svarbiausioji priežastis, delko Ame- i visuomenei sveikų dvasinį pe- mu ir nenuilstamu atsidėjimu
‘RINKIMAI" MEKSIKOJE.
rikos J. Valstybės negali prigulėti T. Sųjun- n;}, 0 j Amerįkųs lietuvių na leidžia ir skleidžia savo spau
George Sliookman, 76 m. amžiaus,-oldtaimerių smuikinin
gai. Jei ši šalis tai sųjungai prigulėtų ir bu- mus prasiskverbti gerų kata- dų. Nesigaili jie tam reikalui
Meksikos nauju prezidentu išrinktas Pa tų pasiųstas delegatas, jis neturėtų kų ten
nei triūso, nei lėšų. Jei jau kų konteste, nesenai įvykusiam St. Louis mieste, laimėjo aukš
likiškų minčių
’ ‘ • V . vspindulėliams.
..
sėliai Ortiz Rubio. Tai revoliucinės (valdžios) veikti, nes veikdamas turėtų ar vienai ar
Po paskutinio7 įgaliotinio, a. mūsų priešai, skleidimui savo čiausių dovana. Konteste dalyvavo 35 oldtaimeriai smuikinin
» partijos kandidatas. Taip vadinamoji anti-re- kitai Ęuropos tautai nusižengti ir tada jo tas a kun. g Pevilanio mirties, klaidingų idėjų, taip uoliai dir kai.
* voliucinė partija buvo pastačiusi savo kandi- žygis skaudžiai atsilieptų namie į įvairias jSjy. Kazimiefo draugija ’Ame- ba, tai mums katalikams da
% datų į prezidentus Jose Vasconcelos, kuris tautines grupes. Iš to galėtų kilti dideli ne-( rjkoje beveik per trejus metus su didesniu jėgų įtempimu
* pripažino, kad jo oponentas laimėjo, tačiau smagumai valdžiai ir valstybei.
'neturėjo jokių, savo įgalioti- reik atsiduot tam darbui. Juk
* padarė stiprų pareiškimų, kad Rubio šalininKas-gi čia pageidautų tos rųšies nešina- nio. Amerikos lietuviai kata- mes katalikai spaudoje skel
7 kai ir pati vyriausybė visaip kliudė tiems žmo gumų, jei jų lengvu budu galima išvengti, likai pamylėję skaityti gra- biame tikrųjų Tiesų, tų gražų
. nėms, kurie balsavo ne už revoliucinės parti- Tas išvengimas ir yra: nesimaišyti į Europos įžias šv. Kazimiefo draugijos ir kilnų Kristaus mokslų, lr “Draugo” programų per, kvėpavimų sulaikę, kų tas
radio klausytojai pradeda jau ‘garsus’ kompozitorius mums
* jos kandidatų, o už jį.
politinius reikalus. Finansiškai Europai ga išleistas knygas, pripratę tu tikrai katalikai spaudos galy
Šie “rinkimai” buvo daromi tam, kad lima gelbėti, bet politikoje — tegul ji žinosi. rėti patogų sau tarpininkavi bę pradeda rimtai įvertinti. “veržtis” ir į mano kampelį, padainuos. Ugi, tikėsit ar ne,
Štai vienas racinietis radio bra, kad užtrauks; “Margariužpildyti nužudytojo Obregon’o vietų, kuris
Toks buvo buvusio prezidento nusistaty mų patarnavime jų spaudos Įvairiuose kraštuose kuriasi
i*
• •
•
buvo “išrinktas” prezidentu antram temd mas Europos ir T. Sųjungos atžvilgiais. Toks reikaluose, kaip atskiri as katalikiškos spaudos leidimo klausy tojas šitaip man rašo: tu Rita Rita”...
nui. Obregono išrinkimas buvo prieš konsti- i ir šiandieninės administracijos nusistatymas. menys, taip net atskiros orga draugijos, kokia yra šv. Ka-i “Klausant “Draugo” pro Ar tai tokiam “garsiam’
l*r radl° vls,enis '■>; kompozitoriui tokia daina dai; twi», nes Meksikos prezidentu vienas asmuo į įas'yra tarptautinis pasaulio teismas. nizacijos dažnai klabino šv. zimiero draugija Kaune, orbai
patinka
lietuvių dainos,Inuoti ir da per radio? Kų pa■ tegali b.ūti išrinktu tik vienam terminui.
I
ir -iam senato didžiunia rei8kia di(Mio Kazimiero draugijos valdybų, ganizuotai jų platina per įvai
kaip chorų, taip ir solistų, so-Įmanė svetimtaučiai?
r t Ir šiuose “rinkimuose” žuvo keliolika žmo- „epaiyj^umo
atsiųsti Amerikon savo Įgalio- rius ratelius ir spaudos sa
£ nių, nors didelių riaušių nebuvo. Laike rinkiitinį. Ir nenuostabu. Šv. Kazi- vaites. Vyskupai savo Gany- lisčių. Ir “anaunementas” “Man da būnant caro armi* mų agitacijos šaudyta į Vasconcelos kalbėto- , , Vašingtpne pasimirė karo pretorius Ja miero draugija turėdama tik toji^teųp^.rampose,jkąr^^ kur “ Draugo” yra “vonderful”.! joj dažnai girdėdavau ruski
- jus. Tai <larė žmonės, kurie buvo apsirengę mes W. Good, sulaukęs '6.3 įrištus amžiaus. slų' skleisti švitimų, leidžįgnt tėmis primena spaudos svarbų Sakoma, “ Draugas”, katalikų ‘ fėtfebclį dainuojant tų pačių
’• kariuomenės uniformomis. Kuomet Rubio’s Velionis buvo stambus asmtto republikonų ir platinant naudingas įmy ir ragina katalikiškųjų spaudų dienraštis yra prisidėjęs prie “Margarita Rita Rita”, ale
L $-užklausta, ar jis sutinka su tais jo šalininkų
lietuvių visuomenės gyvenimo, i aš visai tada nežinojau, kad
partijos politikoje ir p. Hooverio kabinete. gąs ir kitokius spaudinius, palaikyti. O šv. Tėvas, mūsų
, žmogžudiškais žygiais laike rinkimų agitaci- Jisai buvo vienas iš pirmųjų p. Ilooverio pa savo sumaniais, vykusiais dar visų katalikų vadas, džiaugia prie lietuvių biznių ugdymo,l“lietuvių tautinė” daina, ku* jos, jisai juos pateisino. Žinoma, jis negalėjo tarėjų ir draugų. Del to pats p. Prezidentas bais ir gražiais leidiniais su si kiekvienu žingsniu, padaly parapijų, draugijų kūrimo,'rių net “garsūs” r/.ūsų komeiti prieš tų grupę, kurios jis pats yra nariu. ir visa vyriausybė pajuto netekusi velionies gebėjo, vadovaujant prakilniai tu pirmyn spaudos kėlime ar bažnyčių, salių, kultūrinių ir pozitoriai savo repertuare neToji Meksikos revoliucinių politikierių Good asmenyje žyniaus žmogaus ir vado. Pra valdybai priešakyje su visų jos platinime ir teikia savo A- labdaringų įstaigų statymo ir šioja ir per radio lietuviams
. grupė yra niekas kitas, kaip vagių šaika, su eituose prezidento rinkimuose p. Good svarbių gerbiamu nenuilstamu ir paty paštališkų palaiminimų. Tuo t. t. Šitoks “anaunementas” dainuoja. Gal ta “Margarita
Rita Rita” vra “kai kla.- . 1 9
siorganizavusi tam, kad palaikyti valstybės rolę sulošė. Jisai buvo vienas iš tų, kurie sto rusiu plunksnos darbininku palaiminimų ir atlaidais yra yra gryna tiesa.
* vairų savo rankose ir, uzurpuojant žmonių vėjo už nominavimų p. Hooverio kandidatu į prel. A. Jakštu, užkariauti apdovanota šv. Tėvo ir šv. “Dabar, imkime cicilistų i žmonių tautinė daina, bet paJ. teises, iš to daryti sau asmeniškų biznį. Gin- prezidentus, O nominavus jis pats buvo rin plačios visuomenės ne tik pa Kazimiero draugija. Taigi tas gazietų. Esą, ji vadovaujanti prastų lietuvių tarpe man jos
klo pagalba jie įsiveržė į vyriausybės viršū kimų agitacijos manadžerium vakaruose.
sitikėjimų, bet ir simpatijas būtinas reikalas palaikyti ir 100,000 lietuvių Chicagoj. Bet neteko girdėti.
nes, ginklo pagalba, ten ir išsilaiko.
kaip Lietuvoje, taip ir Ame platinti katalikiškų spaudų kų tie jų “tūkstančiai” yra Ši “Rita Rita” da būtų lie
paragino mane imtis to kil, nuveikę, nei miksėdama ne tuvio ausiai ir jausmams pa
Iš vagių šaikos nieks negalėjo laukti
a .
Eltos žiniomis, “Gazeta Warszawska,” rikoje.
+■4
žingsnio prie demokratybės, prie teisingo ir komentuodama vykstančius dabar Lietuvoj Atsižvelgiant į tų viskų, šv. naus, nors ir sunkaus darbo. pasakytų. Nei mokyklų, nei kenčiama, jei jų dainuotų ko
įstaigų, nei kitko, nič nieko. kie vaikėzai prie “pulruimio”
(Bus daugiau)
teisėto balsavimo renkant prezidentų. Rinki- savivaldybių rinkimus, nurodo, kad, esu, Kazimiero draugija ryžosi sių
Taigi cicilistų “anauenientas kampo, ale kai dainuoja taip
mai Meksikoj tai tik pasaulio akių dūmimas. miesteliuose daugiausia pravedė atstovų le sti savo įgaliotinį Amerikon.
, Del to žmonių didelė didžiuma nėjo balsuoti, nkai ir žydai. Ši keista informacija parodo, Tų sunkių ir atsakomingų Dabar po North Sidės kolo yra perdėm netiesa. O netiesa aukštai užrekomenduoti “gar
. nes žinojo, kad jų balsai visvien nueis nie- kaip blogai informuoja Lenkija apie Lietu naštų teko mah paimti. Girdė nijų lanko Tėvų Marijonų at skelbti viešai yra negražu. sūs” mūsų kompozitoriai, tai
dėl programos. svetimtaučių akyse mums jau
’ kais.
vų, nes jeigu kai kuriuose miesteliuose ir damas didelį Amerikos lietu stovus kun. Dublis, rinkda “Toliau,
Sykį perstato angliškai “gar-'nereikia didesnės sarmatos".
Tokia tai yra Meksikos masonų revo- praėjo žydų atstovai, tai jau jų vardu skel vių katalikų visuomenės pa mas aukas Bernaičių Kolegi siaU’į” lietuvių
Amerikoj! Prof. Kampininkui prie to
« liūtinės grupes politika, tokiais tai keliais ir btis, kad ir lenkai kų nors laimėjo, būtų ma lankumų' kilniai šv. Kazimie jos statymui. Girdėt, visi
kompozitorių. Klausom net nieko nelieka pridėti.
ro draugijai ir pasitikėdamas gausiai aukoja.
žiausiai nesųmoninga.
naujasai prezidentas Rubio tapo išrinktas.
i i i i.» i i » nu r
JJ— '-LS—•
»W!
— Paimk šį laiškų ir slapta kuo grei laiko kasdieninio frako kišenėj. Jam užmi ties dvaru važiuojantis, kas kart vis icsioms širdgeloms išreikšti jau ir žodžių
VI. Balnionis.
tesniais žingsniais, vežimas užburtos nak
gus, galėčiau paimti.
stinga.
'' j čiausia pasiųsk į Giniūnus.
— Kokia tu gera... Kaip tu manimi ties rimtį a|Mirumstė. Privažiavęs neto
— Klausau!
— Mano ištikimoji, būk tokia gera,
li dvaro, vežimas sustojo. Iš jo vikriai iš
rūpfirieB,
XVI.
padėk iš nelemto likimo jaunų širdį iš
— Panelė už savo geraširdingumų ir šoko'jaunas šviesaplaukis vyriškis, įve
■
“(Romano fragmentas).-------Slirtko nuobodžios dienos. Po ilgo
vaduot, Stefanija..., — pakartojo ji, — tas
dęs bėrį į krūmus ir pririšęs prie medžio,
malonumų pilnai to užsitarnavot.
(Tųsa)
triūsas pilnai tau atsimokės. Kur tėvelis? laukimo, tarnaitės rūpestingumu visoftits
— Žinai kų, jeigu taip, tai rytojaus nak žvalgydamasis ėjo dvaro link. Staiga pas
išgalėmis gelbėti savo panaitę, gavo Do
—
Į
miestų
išvyko..
Prie
gerosios
iš

tebėjo iš krūmų išeinančių moteriškę; neXV.
tį pasiryžtu ta urvų apleisti
ne nuo ltonioldo laiškų.
gelbėjimo
visoms
išgalėms
prisidėsiu.
Bet
rimųstis apime, bet moteriškė, pamojus
Bajorui išvykus miestan, Stefanija
— Rytojaus nakti!
Perskaičius laiškų, Donės širdy prasi
kaip?
—
kalbėjo
tarnaitė.
pasiekė po klėtim esantį rūsį. Ugai vaikš
— Iki ryt vakaro pasisteng supakuo ranka, pusbalsiai paklausė:
dėjo trumpa vidujinė kova, Romoldo pla
—
Žinai
kų,
atnešk
laiškams
poperos,
— Ar he tamsta, ponas Romoldas V..?
ti apie šešetų eilučių mano buitinių, kiek
čiojo, ilgai ieškojo priemonių į jį įsibrau
nai ir gyvenimo pasisekimas jų viliojo, bet
rašalo
ir
mažųjų
lemputę
su
degtukais.
Už
— Taip.
rasi nosinaičių, baltojo ir pilkojo šilko
ti. Staiga pastebėjo žeme apkastų medžio
tėvo nusistatymas ir kerštas nemenkai
pusvalandžio
tėvui
nesugrįžus,
ateik
pas
— Aš tarnaitė Stefanija, apie mano
durelėmis uždarytų nedidelį langelį. Įdo
blinzelę su sijonėliais, naujųjį vasarinį ir
gurdino. Kiek pabalusiam veide, žydrio
mane.
Tat
skubėk!
rūdeninį paltų, batelius, albumų su die gerus norus ir dedamas pastangas išgel
mumo pagauta, didžiausia paskuba at
se
akyse
pasirodė
pasiryžimo
spinduliai
Už keliolikos minutų Stefanijai išpil
noraščiu, vienų, antrų tualetikos mažmo bėti pnrtelę Danutę i# jos laiško, turimi,
plėšė langelio spinelę ir prie adaro lan
ir,
žūt
būt,
nutarė
atsiduot
Romoldo
va

dė Donės prašymų.
žį. Tai tarus, skubiai papildė laiškų ir duo Tamstų žinot. Paduodama Rpnmldui sto
gelio pridėjusi veidų sušuko:
liai.
Radusi
lakštelį
poperos,
greit
para

— 'Tarnaitei pasišalinus, užsidegi-! ži
rų, kiek išrūdijusi raktų pridėjo:
— Done!.. Panelė Danutė, ar esi č ia T!
dama pasakė:
šė trumpų laiškutį, kuriame pareiškė savo
— Prašau, tai rūsio raktas, kuriuo
— Kas čia kalba ?.. Ar nė tu Stefani burėlį, ant kelių pasidėjo lakštų poperos
— Visomis išgalėmis pasisteng šių
nuomonę
ir
nurodė
atvykimo
laikų.
Kiek
naktį per ištikimų žmogų Romoldui pasių užrakinta panelė Danutė.
ja! 15 vidaus pasigirdo dusliai virpantis ir pradėjo rašyti Romoldui laiškų. Įtemp
palaukus,
utsidarė
langelis
ir
prakalbėjo
tais narvais savo skaudžių padėtį išpa
— Širdingai dėkoju už lokį pasiau
sti, kad iki rytojaus vakaro galėti] man
balsas.
Stefanija.
atsakymų pamesti.
kojimų. Kaip Danutė rašė, nepaliksimt!
— Taip, panelė Danutė, aš, bet kokiu sakojo.
—
Panelė
Danntė,
gnt
malonėtumėt
Vos užrašė adresų, tuoj prasivėrė lan
ir tamstos. Tik svarbn, kad pavyktų...
XVII.
būdu panelė čia pakliuvot f
apelsinu.
Pasakysiu
svarbų
įlankų.
— Dabar, ponas, pats momentas. Ei
Rugsėjo naktis. Dvelkia vėsokas va— Et, brangi Stefanija, kad įeitum gelis ir pasigirdo tarnaitės balsas.
—
Kų!
—
klausė
— Panelė! Aš jau čia. Ar jau }»baiį mano dabartinę būklę, širdis iš skausme
karys. Aplink viešpatauja tyla. Viršuj kime. Beje, bet šunų esama. Kaip čia pa(Bus daugiau)
— Pastebėjau, kad rūsio: rūktų tėvelis varynėjasi pilki debesys. Per pušų miškų, I darius?...
vargiai neplyšus susilaikyt galėtų. -Mano gėt?
S M. ą
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nugarą skauda?
Nepaisant kaip blogai jautiesi, turi
atsikelti, turi eiti darban, Sloan’s
Liniment įkaitins tave kaip saulės
iviesa. Užbaigė skaudėjimą. Vėl
galėsi dirbti. Gauk šviežią bonką.
3$ centai.

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Liūdnų ir skaudų leisdami gandą:
Vėl paviliojo auką kapai!...
Diena į dieną tiek ją atranda!..

RADIO - PHONOGRAPH

SLOAN’S
Liniment

Kiek tai nuėjo taisiais kėliais,
Žemės troškimams vos tik užgimę,
Su idealais, su sopuliais,
Amžinu miegu karate nurimę!..

narės, in corpore; giedant Mi-,
serere, eina linkui bažnyčios, !
sekant paskui milžiniškai žmo!

Maironis.

didinimo fo liūdesio ir šiai jau nių miniai.
Žmonės netelpa bažnyčioj.
Gyvybė užgesus, stygos nu nepanešamo širdies skausmo.
Bet ginta, kurią musų Onutė
Kada procesija pasiekė šv.
trukę.
taip labai mylėjo, ir iš jos sė Jurgio bažnyčių, kuri yra’ ga
Nors ir nenorint, vienok ga
mė savo sielai meno peną ir na erdvi ir talpina apie porą
lop prieinama prie realybės,,
tūkstančių, tiek žmonių jau
jog žiburys gyvybės jau užge- muzikos ir dainos įkvėpimus,
buvo
vidun prisigrūdę, kad ■
,
•
4-14-*, itaip kam bites kad semia me
sęs, stygos
jau nutrukę tiki
/.................
dų iš žydinčių gėlių, nemanė su vargu pasisekė padaryti^
tykiai plasdena stovinčių kar
daryti jokių trukumų bei ne taką procesijai ir palydovams, j
sto galuose žibančių, žvakių
malonumų musų Onutės pas o kitą tiek žmonių liko lauke
liepsnelės, lyginai norėdamos
kutinių išleistuvių dienoje; dėl vietos stokos bažnyčioj.
apšviesti atsiskyrusiai sielai i
priešingai, dar stengėsi jai pa Seni tos kolonijos gyventojai
tolimos kelionės kelią j tą ne-į
sitarnauti.
sako. kad jų atmintyje nie
žinomą amžinos linksmybės j
Po gaidžių lietus apsistojo; kad tiek daug žmonių nebuvo
pasaulį anapus neišmatuojamo
amžino okeano, kur musų tė šaltas šiaurių vėjas kuris prisirinkę ir tiek daug auto
mobilių privažiavę, kaip tą
vai ir protėviai yra pirma mus siautė per ištisas dvi paras,
dieną.
Buvo .automobilių iš
norėdamas užsaldinti musų
nukeliavę.
Wisconsin, Indiana, Michigan,
Nutilo dainelė, kiekvienas, krūtinėse liūdesio jausmus,
senas ar jaunas, eina nuo kar pranyko; jį pavadavo pictva- Dilio, net ir iš Pennsylvanijos.
Tai nacijonalis įvykis lietuvių
sto gailesčio skausmu suspaus- kari> v'^as’ š’^anias orų ir
ta širdžia, šluostydamas iš dorindamas gatvę ir kelius. tautos gyvenime Amerikoje.
Išaušo. Ketvirtadienio rytas
PamaLios, tai gedulingas
akių besiveržiančias gr nngas ašaras. Ne vienas savo .!«« ‘“ia; dangus gedulą apsikoncertas.
mintyje užklausia: “tu bran- dengęs; oras daug šiltesnis;, Jau bažnyčioj. Karstas, ant
gioji musų lakštutė, dainų mo- gatvės švarios ir sausos., Da kurio viršaus uždėta baltų'
tinėl-ė, kodėl Viešpats taip Prie* septintų valandą būriai'gyvų lelijų paklotė, užkelia-’
anksti tave pas Savę pasikvie- žmonių pradėjo rinktis prie'imas ant katafelio. Visi trys

(Tąsa)

tė. ka la tu turėjai taip skaisčią ir berybių ateitį dainos ir
muzikos meno srity, kuriam
tu buvai pasiaukojus; jog gaĮėjai dar daugel metelių gyventi ir savo malonia šypsena
mus žavėti ir musų širdis
džiuginti savo švelniu ir maloniu balseliu/” Užmigo tunžinu miegu, mus lakštutė, nėru kam atsakyti; nutilo dainelė...

Dangus praliejo liūdesio
ašaras.
Gailisi ir liūdi netik jos my
limas vyras Antanas, motinė
lė, broliukai, giminės, draugai
ir visa lietuvių tauta, bet. Ir
pats dangus,
susigraudines
...
, .
,
pirmauienio naktį, praliejo

(lesa tubes)

t.. -

Pagerintas Majestic Super-Dynamic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic
jėgos kontroliuotojas užtikrina
ilgą. amžių įr saugumą. Jacobean periodo dezaino. Amerikos
riešuto kabinetas; instrumento
panelė išklota tikru importuo
tu Austr4£ijo8l.*>.cew'ood. Ran
kenukės, gi užbaigtos tikru si
dabru.

■

$14600
(less tubes)
Pagerintas Majestic Supe.r-Dynamic kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic
jėgos kontroliuotojas užtikrina
ilgą amžių ir saugumą. Anks
tyvo angliško dezaino. Ameri
koj riešuto kabinetas;' instru
mento panelė išklota tikru im
portuotu Australijos Lacewood.
Rankenukės gi užbaigtos tikru
sidabru.

•J

Patogus lengvu išmokėjimu p. Itmlriko Finansavimo pienas
dunda galimybės lengvai jj įsigyti.

įrengtas su Majestic Tūbais
NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasižimėk
šiuos punktus:
1) l’mi 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 tetsingv.r.ią reprodukcijos.
4) Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atsiekimo, radio
arba phonografo reprodukcijos.
5) Naujas Super-Dynamic
kalbėtuvas,
de’. nepalyginamai
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

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

7) Automatiškas rekordų sustabdymas, paskiausios mados.
8) Oversize spėkos paiygytojas su automatiška voltage kontrolia, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

9) Turtingai išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su escutcheon plato tr kontroiiujančlom rankenukėm, 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.

dainos katedrą.

. įUii ii
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ase

koncertu. I»pu<iis bazny-

e „raikomas; v,s, sas,.
,
'graudinę, verkia, šluosto asavisą trečiadienį; vakarop tre-j Pribuvo konservatorijon, D- raf.
eiadienv gamta pavertė lietų nutės dainos katcdron, d-vasiš(Bus daugiau)
į sniegų, papuosdama žemę kiai, vargonininkai Tr patarlaidotuvėms balta paklote, bet. nautojai, kad nulydėti ją baž-J
neilgam; vėlybam vakare dan-' nyčion. Gatvėse ir šaligatviam! AM. LIET. DUKTERŲ
ŠOKIAI.
gus, ir vėl sugraudintas to- S(, žmonių minia banguoja,
kili liudnu regėsiu, praliejo kaip juru vilnys. Neša gėlės j
gedulos ašaras ir sutarpino. laukan ir deda. Į automobilius;' Nepamirškite mūsų šokių
baltąjį gamtos papuošalą — 0 kiek jų daug! Šeši karsto trečiadienyj, lapkričio (Nov.)
sniegų.
: garbė-s nešėjai, pasirėdę fra- •JO d., 1929, Crystal Bali Room
Cooper Carlton Motelyj, 8 vaKetvirtadienis — iškilmingos kuose, eina augstvn išnešti
vakare
laidotuvės.
, karstą; jais yra: Lietuvos kon ' f
Kadangi per praeitas ištisas ►» «» Antanas kahaitis adneW ,
h„s <,Boh per.
dvi dipni liin ir <ni,r„ tni vi vokatus
Jonas Borden-Bagdvi dieni lijo ir snigo, tai vi- _
« ry.’fi Bohemians”. Bus “Ka
si troško gražios giedrios die- ‘kuinas,
raugo
redakto0
nos laidotuvėms. Negana, kad rn,s gardas Simutis My- taj pamatygitQ atsi|ankę.
,
visi buvo nuliudę ir susirupi- kolas Kiras, Justinas MackeĮjauksjme visų!
nę tokia netikėta lietuvių tau*r Jonas Kazanauskas.
Komitetas
tos nelaime, netekę savo jžy- ^ta* Jan išeina procesija su
rnios jaunos artistės, .pati gam karstu, lindinti šeima, ir ChiATmi/,TFTnDAnr a-'1
ta, rodosi, prisidėjo prie pa. cagos Lietuvių Moterų Kliubo PL/ftlfclKITE DRAUGĄ

[

$116.00

konservtorijos. ir skaitlius kas altoriai gedulą papuošti; žiba
\vkis vis didėjo. Aštunta va- šimtai žvakių; groja graudinlanda; gatve ir šaligatviai už- gai didžiuliai vargonai; visi
tvenkti žmonių tūkstantine i elektros žiburiai uždegami, ku
minia; policija tvarko trafiką rie apšvietė visą bažnyčios
praleidžia autus ir gatveka- vidų ir parodė šv. Jurgio baž
lius- Nuolatine eilė žmonių, nyčios vidujinę grožybę, —
kaip UP‘‘» plaukia koptais aug jos puikia arkitekturą ir arat.vn paskutinį. sykį pamatyti jtistiško skonio dekoracijas,
'’ lionę. Konservatorijos cve- kurios kiekvieną žavėjo. Biu
^a’n< užgrūsta
budėtojais; sideda gedulingos pamaldos;
tvurkivedys meldžia žmonių! ekzekvijos, mišios (Cloudio
kad nestovėtų prie karsto, bet Alaciolini kompozicija), pa
eitų pirmyn, nes šimtai žino-mokslas. Gieda Chicagos Var
nių stovi eilėje laukdami tos gonininkų choras, p. V. Daukpat progos. Taip toji nuolati- šai vadovaujant; stiprus, ge
ne žmonių upė plaukė iki 9:30 rai suderinti balsai daro didevalandai; perėjo ne šimtai, bet lio įspūdžio; tai yra nepaprastukstanėiai; tai pirmos tokios tos gedulingos pamaldos, ge».
i .
... .
.
.
šermenys.
:nau tiktu pavadinus ios geduI,.
.
. ,
„

lindi šio ir gailesčio ašaras. Li Onutė amžinai apleidžia savo

j® vis,, antradieni ir beveik'

ModeI 91

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

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE
Telephone Boulevard 4705

Radio
į

Jos. F. Sudrik. Inc.

3417-21 S. Halsted St.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
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ŠIANDIEN
lietuvių Dainos ir Muzika
iš

K

Y W-Herald-Examiner-Radio Stoties
Dvigubas vyrų kvartetas, susidedąs iš
dainininkų: J. KUDIRKOS, A. ČIAPO, J.
BALSIO, A, MONDEIKOS, J. BRAZAI
ČIO, K. PAŽERSKIO, B. LAURAIČIO,
A, STULGOS, dainuos šias dainas:

Lygiai 9 vai. vakare užsistatyk KYW

stotį (293.6 metru arba 1020 kilocykles) iš

girskite: JUSTĄ KUDIRKĄ, Lietuvos ope

ros artistę gražiu tenoro balsu dainuojant

1 “Gerk, gerk, girtuoklėli, pilna.”

lietuviu liaudies dainas:

2) “Močiutė mano” ■- A. Pociaus.
1) “Vai močiutė mano” — A. Pociaus.

3) “Ir atlėkė sakalėlis.”

2) “Ne margi sakalėliai” - Taiat Kelpšos.

4) “Šok, žirgeli” - A. Pociaus,
KYW stoties orkestrą išpildys komp.
A. Pociaus parašytą veikalą “Gerkit, bro
liukai,” tai variacijos, paremtos liaudies mo
tyvais.

3) “Nebile kieme mergelė auga.”
Duetą “Plaukia sau laivelis,” Šimkaus,
dainuos p-ni E. BENAITIENE ir p-ni SA-

Dainoms diriguoja komp, A. POCIUS,
Beethoveno Konservatorijos direktorius.

RASEVIČIENĖ.

Artistas JUSTAS KUDIRKA

Šiuos Koncertus Per Radio Iš KYW Stoties Rengia

Die

“DRAUGAS”
Bendradarbiaujant

r* -

Kaip Tamstai Šie Koncertai Patinka? Rašykite Savo Patčmijimus
“DRAUGO” RADIO SKYRIUI

2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, Illinois

D R X O O X S

Trečiadienis, Lapkr. 20, 1929

UEIUYŪS ŪMO APŽVALGA

UETUVIAI AMERIKOJE

sinasi, kad konstitucija betin
kamai sutvarkyta.

1918 — 1928

Vėliau, Clevelando Seimas
reikalų vedėjai šio klausimo praeitais metais konstituciją
Lietuvos pramonė buvo nedi
(Tąsa)
nekėlė, nes, mat, gali jiems pataisė, bet jau antri metai
delė; ji net nepatenkina visų
pakenkti rinkiniuose. Ilgui šis tina, visiška tyla viešpatauja.
Sviesto per tą laiką Pieno
Radio Stotis AJJ.
vietos rinkos reikalavimų. Už
klausimas svarstyta ir ant Gal būt dėlto, kati šio Apskr.
centro žiniomis buvo Į>agamiėjęs karas ir tą pačią pramo
X
Lapkiičio
13
d.
vakare
prie išvados, kad
nta vien ^operatyvinių pieni
nariai
priešingai balsuoja
nę sugriovė.
•‘Draugu” ir Peoples Furni- „ol„ilulo4i nauja C. Valdytoj.
aldybą. prieš dabartinį Rast., nes jie
nių 1923 m. apie 2,000 klgr.
Nepriklausomai Lietuvai pu ture Co. trečias koncertas per Nominacijos gavo šie asme1924 m. — 53,000 klgr., 1925
radio K Y W labai gražiai iš nys: Dvasios Vadu - Dr. kun. ms nei balsavimo baliotų nem. — 300,000 klgr., 1926 m. — karo kyla uždavinys atstatyti
ėjo. Ciceriečiai sako, kad lie J. Balkūnas, iš Brooklyn, N. prisiunčia.
1 inilijon. klgr., 1927 m. — senąją buvusią prieš karą,
tuviui katalikai ne tik jau Y.; Pirm. — A. Sutkus iš
“Per du metu prirašom 200
1,300,000 klgr., 1928 m. — a- pramonę ir kurti toliau nau
prieš savuosius, bet ir prieš Waukegan, Ilk; Vice-Pirm. — narių ir visus atmetė. Tie napie 21/* mil. klgr., tame skai ją. Senosios didžiosios pramo
svetimtaučius gali pasirodyti, J. Puriekas iš Penn. 5 Apskr.riai n«<‘jo i tautinio Susiviečiuje vienos Pienocentre išek nės atstatymas sunkiai einą,
sportuota netoli 1,400 tūkst. nes jo išdirbiniams dingo se- (rėdos nebus. • Budie stotis A Sek. — A. T. Makusevičius iš nymo kuopas ir ten juos pri
noji plačioji rinka (Rusija). JJ siunčia kuogražįaąsių lin Carbondel, Pa,; Ižd. — J. Ta ėmė. į laiškusCentras neatsa
klgr.
Sviesto eksportui didelės josios pramonės, dirbau kėjimų “Draugui” ir Peo- mošaitis iš Scranton, Pa.; Iž- ko ir tokiu būdu disorganizuo
pte Furniture Co., toliau vi..*,
T šeimis i5 chi ja šį Apskritį”. Taip kalbėjo
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė
reikšmės turi dvi stambios be čios vietos reikalams, atsta
llt., įr p šlapikas iš visi penki Masu, Apskričio
liausius lietuviškus rekordus
ndrovės su nuosavais šaldytu tymas ir naujas kūrimas, pa- siunus kuiie dalyvauja prograiuo.se
.
Cieeroje
viskas,
Maspetll>
N
,
y.,
Daktaru
valdybos
įgaliotiniai
ir
pra

sirodė
turįs
gana
geras
sąly

vais “Maistas” įkurtas 1923
j Veber is šyte prašė, kad jiems pagelbė
m, ir “Lietuvos Eksportas” gas ir jis geriau vyksta. Per raip grįėiuje, aiškiu buvo gir ,.votė> _
dėti
ti. Prisižadėta jiems pagelbė
išėjusį 10-metį Lietuvos pra
Pittsburgh, Pa.
Klaipėdoj, įkurtas 1928 m.
Mie-rozuZ f Columbia
Pono
J.
Bulevrčiaus
pranemonė tuo atžvilgiu padarė žy
Matomai, šie Apskričiai nu- ti.
Sistematingai augąs pieno
y
8VĮU,
mų žingsnį pirmyn, ką liudija Šimai labai aiškūs. Ciceriečiaii,^ ,„až((aug Iinij(J
Buvo skaitomi nuo Conn. ir
perdirbimo (ir eksportuoja
duoda
kreditą
L.
Vyčių
“
Dai
ir patiekiami čia daviniai apie
besnes Susivienynio nariais Chicago Apskričių pasveiki
mos mėsos) ūkis turi dabar ir
nos” chorui, studijos orkes apgyventas vietas.
mūsų pranionęU
nimo laiškai.
turės ateity labai teigiamos
trai, A. Capui, Lauraitienei, G. Iš Mase. valstijos atstovai
Skaitlingas šio- apskričio areikšmės gyvulininkystės išPrieš karą Lietuvoje buvo
šidiškiutei, Pestininkaitei ir šaukte šaukė paramos, kad tstov'ų dalyvavimas iš 10 kuo
raidai. Labai elastingo pieni 3,134 pramonės įmonių. 1924
A Pociui, kuris turi labai gra nors jų esami nariai neišbėgio pų ir dviejų Apskr. valdybos
ninkystės ir bendrai gyvuli m. Lietuvoje buvo jau 5,800
žiai sumokinęs chorą.
tų, nes jau trečias metas, kaip, sudarė viso suvirs 50 delegatų,
ninkystės produktų paklausa pramonės įmonių. 1929 m. sau
Lauksime daugiau “Drau dėl čarterio įregistravimo, y- taip kaip pusė Seimo.
užsienio rinkose patikrina Li® sio niėn. 1 d. su Klaipėdos
£ 1
go” ir Peoples Furniture Co. ra paskelbta “nesamų narių”.
Senis.
tuvos gyvulininkystei gerą jf- kraštu buvo beveik 8,000 praper radio tokių koncertų.
Šį paskelbimą ‘padarė Centro
teitį.
i / ! monės įmonių ""(tikslusis skai
X Lietuvos Ateitininku at Rast. Šaliūnas, žadėdamas u- Reinkite tuos Profesionalus
Žuvininkystė
neokupuotoj čius 72976) su 33,000 darbini stovus kųn P. Karalius su pa
Lietuvoj tuo tarpu kas metai nkų. Iš to skaičiaus 88 nuoš. lydovu Juozu Mofcekaičiu jau mai. i tris mėnesius išimti čar ir Biznierius, kurie garsinas)
duoda vidutiniškai apie 5,000 (6.866) yra smulkiosios įmo baigia Cieeroje savo maršrutą. terį, bet, to nepadaręs, tei-1 dienrašty? “Drauge”
BABRAVIČIUS
VANAGAITIS
tonų žuvies, tame skaičiuje a- nės, o 12 nuoš. (1,112), kurio Praeitą penktadienį apsilankė
MAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
pie 700 tonų žuvies ežeruose, se dirba ne mažiau kaip 5 da ir Cicerus radio stoty — A
Singing by A. Šaukevičius ir Marė Urbas, Kr. Yotko, Leader
10” 75c.
100 tonų upėse, 150 tonų spe rbininkai, stambesnės.
JJ. Gerb. kun. P. Karalius pa16137F Žalia Girelė
cialiai padarytuose tvenkiniuoLik su Dievu Panitelia
Dauguma pramonės įmonių, reiškė, kad Ciceros lietuviai
A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
ee, ir apie 3,500 tonų jūroje, ■ kaip antai avalinės, degtukų, katalikai labai geri žmonės :•
1613SK Kaviuskas (A. Vanagaitis)
t*
šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
Bet daugiau kapitalo įdėjus j kartonažo, muilo, vaisvynių, duosniąi aukoja ir pialoniai
K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
ir geriau sutvarkius Lietuvos tabako, dabar beveik jau pa- priinja- Sako, s,nagu ir vaikš-1
Su Orkestros akompan.
16139K Oi, Skauda, Skauda
žuvų ūkį, lengvai galima gau tenkinta vidaus rinkos t*e^a']čiotį po Cicero. Valio, Cicero.
Aš Žirgeli Balnosiu
Geriausia vieta pirktis geti, ligi 10,000 tonų žuvies kas lavimus. Audyklos, chemijos, Kitoįs kolonijos ję negales “su
KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IŠ
riąuaies^ldį^ystės Radio. Iš
MUSU PILNO KATALOGO
‘metai.
miacijos ir kosmetikos ga bitiniti”.
F. STANKŪNAS, Baritonas
lygas pritaikome pagal pirkę- H
Su Orkestros akompan.
myklos
įsikūrė
daugiausia
po
ii
X
Metinė
prapijos
vakarie

III.
10” 75c.
jo
norą.
|
karo ir jų gamybą pietai iš nė jau čia pat. Bus nedėtoj,
16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas
Pramonė.
metų auga.
.x Elektros fikčieriai Atliekame |
S lapkričio (Nov.) 24 A, parapi
MAHANOJAL'S LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevičius ir Marijona Urbas, Fr. Yotko, Leader
Lietuva, turėdama iš vienos
visokį elektros darbą.
Didžiausias pramonės cent jos svetainėje, 7 yąl. vaje Kvie
12” $1.25
pusės durpynų ir vandens jė ras neokupuotoj Lietuvoje y- ciaųii visi įsigyti iš kaipo biMūsų krautuvėj didis pasi- |į
61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra
gos, iš kitos — miškų, linų ra Kaunas, ;>askui Klaipėda,Į lietus dėlto, kad šciinininkės
61004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis
rinkimas ir kainos visiems pri
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis
pluošto, javų, gyvulių ir ap Šiauliai, Panevėžys.
žinotų, kokiam skaičiui vakaSinging by A. ŠAUKEVIČIUS
einamos.
skritai žemės ūkio produktų,
10
”
75c.
rienės
gapiinti.
Dar nėra statistikos kiek
16129F Dariau Lyseles, Valcas
mineralių turtų, kaip nioljs,
X Stalų salėj jąu pedan
Jonelio — Polka
kuri pramonės šaka per moMAUANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ
R1
kreida, smėlis ir kt., nebran tus pagamina- Yrą tik žinių -'g*Ht,a. Praeito šeštadienio vaFr. Yotko, Leader
gų pragyvenimą ir pigių gau apie tuos gaminius, kurie ak-',
16135F šokikų Polka
METROPOLI1AN ELECTRIC SHOP
dirbo M. Orka,
Naujų Metų Polka
singų darbo rankų, turi paly cizuojami ir apskaitomi ak- M Marcinkus, B. Kelpša. M.
• 16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
ginamai gana geras sąlygas ciao valdininkų. Tokių gami- J°kabawsk#a ir P- Mockaitis...
G. NAVADOMSKIS, Savininkas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras
savai pramonei kurti, kurios
12” $1.25
Parapijonys jiems dėkingi.
nių vertė buvo.
2215 West 22nd St.
Tel. Canal 2591
61002F Karvelėli
mastas galėtų būti sulig tuo,
Dabar į vakarienę sutilps
Plaukia Sau Laivelis
Alau’.s‘. 1924 m. 11,707 tūkst.
kokią ji rinką galėtų rasti; ar
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
daugiau žmonių, negu praei
10” 75c.
1
tik namie, ąr ir užsieny. Ta litų, 1925 — artį 8,600 tūkst. tais metais.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim
.
t
Girtuoklio Daina
čiau dėl ilgo krašto nesava it., -1926 m. — 7,800 t. be., 1927
X Kun. P. Karulius sakosi
K. MENKELH NIUTĖ ir F. STANKŪNAS
ra.
—
9,000
tūkst.
lt,,
1928
rn.
rankiškumo ir svetimos oku
16O96F Trys Sesutės
labai norėtų dalyvauti para' “Valia Valužė"
pacijos, variusiosios nepalan — 10,000 litų.
Išėjo
Iš
Spaudos
Nauja
i pijos vakarienėj, bet yra užRALFU V. JUŠKA, Baritonas
kią Lietuvai ekonominę poli
Su Orkestros akompan.
V aisty nių: 1924 m.
35 kviestas tą dieną į Rockford,
16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Ki
o
y
a
■
tiką, kad Lietuva nesustiprė- tūkst. lt., 1925 m. — 42 tūkst. j
į įv p^lro į- Povilo nauKad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
tų, pramonė Lietuvoje prieš lt., 1926 to- — 88 t. lt., 1927 j j05i bažnyčios pašventinimą.
BROOKLYNO LIETUVIU ORKESTRĄ
16133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS
karą menkai teaugo, o jei bu m. — 160 t. lt.
Kariška Polka
X Programą, kuri įvyks
vo sukurta keletas stambesnių
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka
Degtukų: 1924 m. pagamin per vakarienę, bus labai dailį.
Senos Mergos Polka
pramonės įmonių, tai ne savu,
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas
ta 57 mil. dėžučių, 1925 m. — Taigi, visi valio į parapijas
,
— Parašė —
Su Orkestros akompan.
bet daugiausia užsienio kapi
53 mil., 1926 m. — 55 mil., vakarienę.
1S132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)
talu. Lietuva prieš karą buvo
KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
1927 m. — 65 mjl. dėž., 1928
16088F Lietuvoj Mados
. x
tik žaliavos ir maisto produk
Pus Draugą. Julių
m. — 64 mil. dėž.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
160S5F Vanugienė Polka
tų gamintoja. Tokia ji dalimi
Lietuviškas Džiazas
Gilzių jMepirosams: 1924 m.
sinės
tobulybės.
Knyga
paskirstyta
į
tris
dalis.
1.
ir, atstačiusi savo nepriklauso
1CO78F Mergutę Prigavo
33 mil. štukų, 1925 m. — 38
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
Eina Pati į Karčiamą
mybę, paliko, nors buvo daro
4 Apskričių Susirinkimas.
16071
F
Karvutė
bendrąsias priemones tobulėti.
,
mil., 1926 m. — 63 mil., 1927
Doleris
ma pastangų ją per išėjusį
LRKSA. New York, ir New
16072F Sbarkey Daina
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
m. — 70 mil., 1’928 m. — 82
10-metį supramoninti. Ir da
Munšainukas
Jersev Apskr. susirink i man,
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
16O73F Reikia Tept, Dalis I
bar Lietuva tik nedidelę dale mil.
10 d. lapkr., atsilankė da dvie
Reikia Tept, Dalis II
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
1G030F Margarita (A. Vanagaitis)
Tabako: 1924 m. pagamin jų Apskr. valdybos, būtent
lę savo gaminamos žaliavos
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
Be Nosies (A. Vanagaitis )
pati apdirba, o jos perteklių ta vartojimui 730,000 klgr., penkto Penn. ir Mass. Apskr.
LIETUVIU TAUTIŠIEV ORKESTRĄ
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
16113F Pulki Porelė Polka
eksportuoja į užsienį, palikda 1925 m. — 773,000, 1926 m. — iš Boston.
priemonių.
Šešupės Bangos, Polka
16119F
Kalvurijos Polka
915,ma ir toliau vyriausia žalia 875,000 klgr., 1927 m.
Pirmą syk šitoksai ApskriKnyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
Raudona Kepuraitė Mazurka
vos tiekėja užsienio pramonei. 000, 1928 m. — 1,074,0X1 klgr.
susirinkimas ‘įvyko SusiIŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS
»
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Dabartiniu momentu yra 4 vieny mo istorijoj. Čion buvo
Rašykite:
Prieškarinė Lietuvos pra
stambiosios dirbtuvės — jose Kuosai apkalbami svarbiausi
monė pasižymėjo keletą sta
“DRAUGO” KNYGYNAS
dirba 300 darbininkų.
Susivienynio reikalai, kaip tai
mbesnių įmonių, kaip odos ir
J Bus daugiau.)
lėšų fondo deficitas, kuris jau
geležies apdirbimo, kurios ga
2334 So. Oakley Avė.
siekia
ligi
50,000
dol.
Priežas

mino tolimesnei Rusijos (Si
Chicago, III.
3417-21 So. Halsted St.,
Chicago, III.
biro) ir dalimi užsienio rin Geriau su išmintingi], pa tis šito deficito yra perdidekoms. Bet šiaip prieškarinė mesti, negu su kvailu rasti! lių išlaidų darymas. Centro
3E

cm. u.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia

i

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’

BROMLYK, N. Y.

JOS. F.

r

9

Ine.

I
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itatienė, K. Gegeckis, A. Bnre(utarnin- A. a. Andriejus Bubnis A-1 Amžinų atilsį te teikia ViešĮvairus raportai iš veikimo vienų antradienį
kis.
kais), Davis Sųuare Park ku- merikoj išgyveno apie 23 me-lpats Onutės sielai,
buvo išduoti.
Komitetas pranešė, kad vuRed' Cherris.
Nutarė rengti bunco party. riame nors kambaryj, antrame tus. Užsilaikė blaiviai, taupiai I
WTST SIDE NAUJIENOS. |ball. Visi taip-gi dirba dėl į karas davė gražaus pelno — Į rengimo komisijų įėjo Kazė aukšte, 45 ir Paulina gatvės, ir uoliai laikėsi bažnyčios. PriBartkaitė, Br. Bagdonaitė, Dabartinė valdyba žada šiuomi gulėjo prie Apaštalystės Malmetiniu šokių, kurie įvyks sau1 $80.00.
Nutarta priešinetinį susi Jadv. Šimkiutė ir Ant. Am- tuomi paįvairinti kuopos su- Idos, Tretininkų ir Amžinojo
šio 12 d., 1930 m.,
sirinkinius.
rinkimų šaukti atvirutėmis, brozaitė.
Pajauta.
salėje.
Rožančiaus. Duosnus buvo ti
įneš bus renkama valdvba 1930
kybos ir labdarybės reika
nukė,' pasišalinusi nuo savo:
Išrinkti atstovais į CbicaRezignavo.
• gos Apskritį: Br. Bagdonai- MIRĖ ANDRIEJUS BUBNIS lams. Ramybės pilnas buvo jo
.. m.
s ū n a u s gyvenančioj
Zig. Vyšniauskas
Nuo pradžios nėštumo Iki vaikas
Nutarta paimti parapijos tė, Kazė Bartkaitė, Nat. Mauilgas gyvenimus, rami, veik nujunklnamas.
Westpulinane. Šį kartų senu-.
Tai
laikas,
kada
savo rezignaciją iš
svetainę dėl dviejų vakarų: rifltė, Zosė Bartkaitė, Zosė Bridgeport. — Antradienio be sirgimo buvo jo mirtis. Tik Phillips Milk of Magnesia moterims
...
.
... ajsica
r
pasitarnauja.
ryte šv. Jurgio bažnyčios bok keletu dienų prieš mirti buvo daugiausia
.jau
su ja susikal- ; Zigmas mano tęsti savo mok, prieš užgavėnes ir po Velykų. Jurgaitė ir k.
Jis
pa'-engvina
motinų tąsymų,
d nebegalima
°
vemti, rųmens ėdimų, “rytinę ligų“;
šte
smarkiai
suskambinta
Šokiai.
sunegalėjęs.
bėti. Jui gresia pavojus, be-;"7° 7 *”7'’
Komitetu kreiptis pas kleboprigelbsti virškinimui. Švelni liuoisla. Jam buvo rpadaryta dvi n,j , , gajes 18nn
. ,j{t, a ,jfr „
ir
—
x
o.
j
.
1
Bart

“
po
dūšių
”
.
Žmonės
ėmė
tei

suojanti veikmė užtikrina regulerj
L.
Vyčių
13
kp.
mergaitės,
vaikščiojant po West Sidę, pa I ,.
..
„
J
1
.
.
, sunkios operacijos. Dabar,
vidurių išvalymų.
kevičių.
išlaimėjusios L. Vyčių Chica rautis, kas čia mirė. Šneka
tekti kur-nors nelaimingai
po
1
.
.
.
.
.
v
.
Phillips Milk of Magnesla yra ge
° 1 nors da ne taip gerai jaueiaA. A. ONA VENCKAITĖ. resnis už lime water pataisymui
J. B.
gos Apskričio indoor baseball kad buvo nepaprastas varpų
automobilium,’ ar žūti kita ko-; si,. ,bet, ateinančių
. .
,...
karvės pieno
kūdikiui.
šaukštuko
nedelių jau
užtenka ten,kur reikia pusę painčampionatų, surengė šokius ■skambinimas ir todėl kas nors
. ia nors netikėta mirtimi. Ar
,
•*
tės lime ivater. Jis yra lengvas, ne
galės laukan išeiti.
IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS, j lapkr. 3 d., Krenčiaus salėj. nepaprastas yra miręs. Netru Brighton Park. — Dar ne kenksmingas lr veik be skonio.
savieji apleis nelaimingų
Mažutė Voverutė.
Phillips Milk of Magnesia viso
Žmonių atsilankė daug. Buvo kus sužinota, kad vakarykš praėjo metai, ir vėl mirtis iš se aptiekose po 25c. Ir 50c. Visa
senelę, ar nesuras jai tinka
reikalauk tikro, daktarų patvir
Town of Lake. — L. Vyčių jaunimo net iš kitų kolonijų, čiai buvo miręs senelis, 86 me rovė kitų gražių gėlę iš jauni- da
mos prieglaudos. Graudu žiū NORTH SIDES ŽINELĖS.
tinto per 50 metų.
13 kuopos veikimas buvo ap pav. Vyčių iš Roseland, So. tų amžiaus Andriejus Bubnis, mo Vvčiu 36 kuopos darželio. į “Milk of Magnesia” buvo Chas.
rėti į nelaimingų apleistų se
H.
Phillips Chemical
kompanijos
nukę, kuri iando prieglaudos Parapijos choras turėjo miręs tūlų laikų. Dabar kuo Cbicago, Marąuette Park ir tėvas plačiai žinomo Juozapo Slinkiai sirgus a. a. Ona vaizbos ženklas S. V. užregistruotas
ir jos pirmtakuno Chas. H. Phillips
ieškodama po svetimus kam trumpų susirinkimėlį nedėlio- pos mergaitės pasirįžo atgai Brigbton Park. Pelno liks Bubnio, gyv. 3247 Union avė. Venckaitė, priimus Komunija nuo
1875,
DYKAI; (motinoms lr busiančioms
vinti veikimų.
virš pusę šimto dolerių.
I Užpereitų sekmadienį p-nų
pus!
ir paskutinį patepimų nuėjo motinoms; “Useful Information“,
' je tuojau po sumos. Tartasi
Lapkr.
12
d.
įvyko
kuopos
Tame
vakare
buvo
teikiBubnių
šeimyna
turėjo
tikro
knygų apie sveikatų motinos
X* VVestsidiečiai sekmadie-J<as link parapijos vakarienės,
pas savo Sutvėrėjų. A. a. Ona svarbi
ir kūdikio.
Kreipkis j Phillips Co.
susirinkimas. Kadangi neatvy mas dovanos “\vrist vvatch” J džiaugsmo, nes tų dienų iš
Hudson Št. New York, N. Y.
nio vakare atsilankę R, Juš- kuri įvyks 8 d. gruodžio nie
gimė Kewanee, III., gruodžio 117
Ji yra visai dykai.
kos koncerte Chicagos Liet nėšio. Kaip žinoma, mūsų ko nei pirmininkas, nei pirmi kurį paaukojo mergaičių spor- Lietuvos buvo sugrįžus duktė 27 d., 1909, mirė lapkr. 14 <L,
vių Auditorijoje tapo sužavėti choras visuomet dalyvauja pa ninko pagelbininkas tai susi to menedžierius R. Karčiaus-' p-lė Antanina. Jai Lietuvoj pačiame jaunystės žydėjime.
jbuvo labai patikę. P-lė Antaprogramo turtingumu ir musų'rupijos vakarienėse ir išpildo rinkimų atidarė kuopos dar kaitė — Ganude.
PILNAS EGZAMINAS
Rengimo komisija susidarė j nina aplankė Lietuvos žymes- Palaidota lapkr. 18 d. iškil
buotoja Kazė Bartkaitė.
artisto balso išlavinimu.
programų. Tat .ir šįmet yra pa
>5.00 TIKTAI >5.00
Kuopos pirmininke išrinko i iš šių darbščių kuopos narių: nes vietas, buvo Palangoj, mingomis pamaldomis Nekal
8PECIALI8TAB
X Aušros Vartų parapijos kviestas dalyvauti. Del geresnenusiminkit, bet eikit
seniau pirmininkavusių
ir B. Bagdonaitė, S. Greibaitė, Klaipėdoj,Kaune, Birštone ir to Pras. bažnyčioje, kur trys pasTaigi
tikrą specialistų, ne pas koki
paukščių bazaras jau artina-jn'° prisiruošimo, susirinkiM. Lesauskaitė, Kazė Bart kitur ir visur atsigerėti nega kunigai laikė mišias. Kun. nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
si. Ateinančiojo šeštadienio! "tas nutarė atvirutėmis sušan- daug ir pasišventusiai kuopai
profesorius, neklaus jūsų kas
lėjus gamtos gražumu ir žmo Vaitukaitis, Vyčių Dvasios ba
dirbusių Zosę Jurgaitę, pirmi kaitė.
jutus kenkia, ar kur skauda, bot
kti
visus
eboristus-es
21
lap

popietyje ir vakare rengimo
pasakys pats. po pUno lfiegzamlninkės pagelbininke kuopos Kada kokį darbų mergaitės nių malonumu. Tokių dukters vadas, pasakė labai gražų pa navimo.
Jus sutaupysit laikų lr
komisija kviečia visus parapi kričio (ketvirtadieny) prak
įspūdžių ir patyrimų klausy mokslų apie a. a. Onutės gy pinigus. Daugelis kitų daktarų
paima
dirbti,
tai
vis
baigia

energingą
darbuotojų
Kazę
joms ir draugijas atsilankyti tikai ir geresniam susitvarky
negalėjo pagelbėt Jums delto, kad
tis buvo malonu tėvams ir se venimų. Visi jos draugiai-ės Jie
Bartkaitę. Kitus kuopos val mas pasisekimu.
neturi reikalingo patyrimo, sumui.
i bazaro atidarymu.
radymui
Žmogaus kenksmingumų.
ir
žmoųės
susirinkę
verkė,
nam
diedukui.
Savaitė
pras

Vyčių susirinkimai.
dybos narius sekantiems me
Mano liadio — Scope — Raggt
X Nekalto Prasidėjimo P.
L. Vyčių 13 kuopa dabar linko ir smagių šeimynos nuo žiūrėdami į karstų ir kiaušy- i X-Kay Roentgeno Aparatas lr vlVyčių 5 kuopos metiniai šo tams išrinks kuopos priešmesiškaa bakterlologlSkaa egzamina
6. šventėje, gruodžio 8 d.,
taikų aptraukę gedulo šydu į darni griaudus pamokslo, tas vimas
savo
susirinkimus
laikys
kiektiniame
susirinkime.
kraujo atidengs man Jūsų
kiai jau čia pat. Vyčiai dau
tikras negeroves, ir Jeigu afi pa
AVest Sidė Nek. Pras. P. M.
mirties atsilankymas.
į pats buvo ir kapipėse.
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
giau nieko ir nekalba, kaip
mergaičių dr-ja rengia didelr gyvumas sugryš jums taip kaip
JEVVELRY
VVATCHES
....
J, tik apie tuos sokius. Tikietai (Ii
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
lį Vakarų. Vaidins istorinį ven ...
.
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
. ,
,iT,
,
platinami Visu smarkumu, III
kraujo, nervų, gird les. reumatlakala “Patricija ”, Vakaru *
.
. .
. ,
rao. kirminų, uždegimo žarnų, sil
Kas da neturite, pasiskubmpnų plaučių arba jeigu turit ko
daug rūpinasi dr-jos pirm
Jei
Sau
Radio
Pirksite
iš
žinomų
ir
pilnai
kitę, nes gali pritrukti ir ne o
kių
užslsenėjuslų,
{atkerėjusių,
M. Žibaitė ir kitos narės.
ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ
chroniškų
ligų. kuri nepasidavė
matysit kaip bus vainikuoja- I- JEAVELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti
net gabiam šeimynos gydytojui,
laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
Urmęnąft sent,is:ma Chicago Apskričio Vyčių
neatldėlioklt neatėlp- pas mane.
< gintariniai ir kitokie, auksinės IVaterman plunksDB. J. E. ZAREMBA
Vest Side biznierius-vaistį-, £empįono vainiku ta pora,
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
$
SPECIALISTAS
ninkas savo vaistinę prie So.'!kuri gražįaUsia pašoks. TikKAINOJE visokių papuošalų moterim i/vyram.
Inėjlmas Rūmas ISIS
lt W. JACKSON BOULEVARD
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų
Leavitt St. ir \V. 23 St. par rai bus ko žiūrėti.
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
Arti Btate Gatvės
Krautuvės Amerikoje
plačiai žinomų ir garsių FirĮBU> kaip
davė p. Juliui Žilinskui. Gir
Ofiso Valandos; Nuo ie ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 IU 7
Stewart-AVarner, Crosley*, Grėbė, Zenith ir kitų.
dėt, p. Urmonas žada Lietuvų Pradedant žiemos sezonų.
Nedėliomis nuo lt ryto iki 1
MUZIKA
Kimball
pianai,
smuikai,
armonikos,
X*
IA
aplaikysite
veiklesni
ir
I
po pietų.
aplankyti.
Vyčių Dramos ratelis pasiro
*•
________________
pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir
mandagesnį patarnavimą per
kitokie
muzikališki
instrumentai
suaugusiom
ir
vai

dys 1 d. gruodžio su labai
patyrusius pardavėjus ir radio
ALTORIAUS PUOŠIMO
kam.
gražiu veikalu. Todėl patariu
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir
DRAUGIJA.
mechanikus; kainą rasite vieną ir
Relieve Coughs, Golds,
nepraleisti tos progos ir pama
dainavimui solistam bei choram. GramaHeadache, Rheumatism
teisingą visiems - pasirinkimas
tyti, nes veikalas labai juo
fonam rekordai ir pianam rolės lietuvių ir kitom
and
All Aches and Pains
‘ Brighton Park. — Rengiasi kingas.
didesnis ir vien tik iš atsakomingų
kalbom.
prie didelio vakaro, kokio nė
Visos čia išvardintos ir neišvnrdintos
Radio išdirbysčių, kaip tąi;
Bijūnėlis.
ra buvę .mūsų parapijoj ir
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (quality). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
apielinkėsc. Bus atvaidinta
PAŠTO DĖŽUTĖ.
TAISAU
ir pertvarkau čia išvardintus ir tam
“Mikutis ir Genutė”. Vaidins
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
Ali draul«ta—35c and 65c i ari and tnb«a.
Jie asmenys: S. Montvilaitė, Komisijai (North Side). De
RADIOS s (F R a d i o s
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema,
Childraa'a Muaierole (milder form) 35c.
O. Baranauskaitė, A. Rama lei klaidingo adreso, Tamstų
darbas užtikrintas gerume ir pažymėtam laike.
Better tkan a Mustard Plaster
ICjįl RADIOLAS Athater Kent
EXTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
nauskas, Z. Radzevičaitė, S. pranešimas apie Sv. Kazimie
kų, dalykėlių tinkami} visokio luomo ir
Barkauskas, O. Paulaitė, F. ro Ak. Rėmėjų 3 sk. “bunco
amžiaus asmeninis. Pasirinkimas didelis ir įvairus
Jučaitė, II. Jučaitė, A. Pau party” atėjo šeštadieny, dėl
kainoje ir kokybėje.
radios
laitė.
to liko nesunaudotas.
Perkantiems iš kiti} miestų pristatau
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.
APSAUGO
Be to, bus ir kitokių pa
DRABUŽIUS
Dievo Apveizdos Parap. —
margini mų.
šlakstymas I,nnex;
Apsaugo nuo kandžių neKas atsilankys, nesigailės Susivienijimo Brolių ir Seserų
skalbiamus drabužius, kau
3
Vakaras įvyks 1 d. gruodžio Lietuvių draugija laikė mėne O
rus, rakandus.
R. ANDRELIUNAS, Savininkas
sinį
susirinkimų
lapkričio
10
parapijos salėj, 7 vai. vak.
Plovimas Larvcxu;
5 2650 West 63r<$ Str.
Chicago, III.
Apsaugo
nuo kandžių
d.,
parapijos
mokyklas
kam

Kviečia visus.
4177-83 Archer Avė.
2536-40 West 63rd Stree
plaunamus vilnonius.
<
bary.
Telephone LafayetU 3171
Telephone Hemlock 8-100
Rengimo komisija.
—
RADIO
o
MUSIC
OE
Naujų narių įsirašė: A. Us-

CHICAGOJE

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI
MAGNESIJĄ

R. ANDRELIUNAS

z

m
t
m

Geriau Busite Patenkinti,

PADA
JA. R,a Cl t O S KIMBALL

MARŪUETTE JEWELRY

5

IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS.

Brighton Park. — Liet.
Vyčių 36 kuopa gerai gyvuo
ja. Narių skaičius auga. Da
bar, žiemai atėjus, bus pra
dėta basbet-ball žaidimai kas
^nedėlią po pietų, St. Phillips
Gyni, Jackson ir Kedzie.
“Kaip matosi, Brighton tymas
labai sustiprėjo ir, manoma,
jam teks “ebampionsbip”.
Bowleriai varosi labai gerai
ir, manoma, jiems teks baigti
sezonas tarp pirmutinių ke
turių tymų.
Merginos ir-gi nepasiduoda
vyrams. Jos mokinasi bowling, volley-ball • ir basket-

TUBBY
6EE VUrtVL, BOT l
\
MAO LAŠI AJieHT I
HADOA PLAS* <same$
WITH THE TUMUS r I
BETVA COOIDA HEARD
ME CUVIU' ALMOST
over. to 't'ovu Housey

This Ganu
THAT GAME UJE
PL AVĖ D AT ŽMOGELI C A'S PA12TV
V4HERE UJE MJP-OVE. A U0M8ER
OkA PiEOE. OF PAPER. AU'
DIOM'T S ADOJ IT TO AUV0OOV
Au- the ome \mho vjrote
THE 6lG<SEST NVMBER
— IT VjAS EOUMV Qc)T
VJHOEVER ^AlD THE IR M0M8ER
K LAŠT ALVJAVS

/as Easy for Him.

LARVEX

a

t

O R X 0 O X B
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Po susirinkimo dr. Dundulis R«» Te|- Midw*y 5512
davė paskaitų apie sveikatų,
1 vpuč apie širdies ligas. Kliubie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tokiu būdu rėmėjos turi čiai paskaita buvo patenkinti.
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
daug įtakos kolonijose, daug
Apie visus dalykus, kurie Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
draugų ir simpatijos ir, mano-,
„u.tinianl
Ir Ketvergais vakare
ma, susilaukti didelio būrio kliubiečiai turi gerai pagalvo
žmonių
ti, ir tai turėsim įvykdyti, Phone Armitage 2822
Tyla.
nes trukumų yra daug. Juos

I C A G O
BAZARAS VIENUOLYNE.

DR. R. C. CUPLER

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4C01 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Telefonas

Boulevard

Ofiso Tel. Vlctory 3687

1*1#

DR. S. A. BRENZA

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Valandos; I Ud 11, 1 Iki
Štai ir prisiartino bazaras
dieną. Ir 6:80 Iki 8:30 vakare
2183 S. HALSTED STREET
vienuolyne. Prasideda Šį sek
Antra* ofisas Ir Rezidencija
4606
S.
ASHLAND
AVĖ.
Rea. tel. Van Buren 5868
madienį, 24 d. lapkr. ir baig
<504 S. ARTESIAN A VE.
Netoli 46th Street
Chicago. IlL
Ofiso VąL Nuo »-12 rytais: nuo t-#
sis ketvirtadieny, 28 d. lapkr.
vak. Antro Ot Vai.; Nuo 8-6 po
— Padėkos Dienoje.
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 9-9 vak
reikia taisyti ar mes norim,
Šventadieniais pagal sutarimą.
Iš
LIETUVIŲ-AMERIKOS
Na, ir kiek čia to laiko -GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1145 MII.WAUKEE AVENUE
ar nenorim. Tųsyk mes nešluValandos: 12 Iki S ir 6 Iki 8 P. M.
POLITIKOS KLIUBO.
167# Milvraukee Avė.
Saite 306
vos 5 vakarai. Nežinia, ar su
buosim, kaip iki šiol šlubaSeredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal
Repubiic 8464
Tel. Brunevrlck 6626
NedėUoi pagal sutartį
skubsime visi bazarų atlanky
vom. Nereikės lazda ramstyOfisas 2403 W. 63 Street
Valandos; nuo 2 iki 7:86 vai. vak
ti, o juk privalome. Bet, kų North Side. — Lithuanian tis.
> kasdien. Nedėltomis nuo 1 iki 2 vai
Kertė So. Weetern Avenne
Tel. Wentworth 3000
; po pietį).
Tel. Prospect 1028
tai reiškia “Where over is a American Political Club of
P. P.
Rezidencija 235# 80. Leavitt St.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
North
West
Side
susirinkime,
GYDYTOJAS.
will tliere is a way”. Seselės
Tel. Canal 2330
CHIRURGAS
.rišo Tel Canal 2118
lapkr.
4
d.,
parapijos
svetai

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-# v. v.
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plačiai aiškino demokratų par
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 63»
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
tijos darbuotę, ruošianties prie
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sau keblumų arba nesmagumų
WONDERNJL
SPECUALISTAS
DENTISTAS
Mokyklos
organizatorius
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
2201 VVEST 22nd STREET
pranešė, kad turi 12 mokinių
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Rez. Tel. Lafayette 4365
Telef. Beulevard 210#
Tel.
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Trečiadienis, Lapkr. 20, 1929

H

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

programą pereitų' trečiadienį,
lapkr. 15 d. 1929 m., kuris pa
liko nuims neišdildomų įspū
dį. Musų ausyse vis da tebe
skamba tos lietuviškos
mėliot ,
• • t
. .
I•
dijos.
Mes čia visi labai laukiame
trečiadienio, kad tik galėtume
išgirsti tų įspūdingų progra
mų. Mes labai norėtume kiekvienų trečiadienį girdėti tokias lietuvių programas,
Su pagarba

gos) 50,000 ivatts’ų, tai girdė
jome, kaip savo miesto, bet
ne lietuviškai, tik angliškai.
Prašome “Draugo” ir Peo
pies Furniture Co. savo pro
gramas leisti iš radio WENR.
Tai mes girdėsime, kaip Philadelpliios miesto radio.

jungos 55 kuopai už sušelpi- laiškas Miss Mary Anna įva
irių ma .<»« vargšės.
Įnauskaitė, Marinu Hills ColAčiu p. Virbickienei už dar
Hinsdale, 111., is L. S.
vimą savo namų “bunce par Department of Labor, Naturaty”. Ačiū p. Jasnauskienei ir lization Service. Prašomu at
p Labi nauskienei už pagelbės siimti.
jimų darbuotės. Širdingai ačiu visiems, kurie prisidėjo'
aukomis. Viso ši “bunco”,
pramoga davė naudos 50 dol. j
Del geriausios rųfiles
Nei jokia draugija nėra Į
’lr patarnavimo. Saukit
GREEN VALLEY
taip gera, kaip Moterų Sų
PRODUCTS
junga, kuri taip rūpinas varg
Olsells Šviežių klaufilnlų, sviesto lr sūrių.
dieniais. P. Straukienė.

Žiiii gulto

X Bridgeporto biznierius p.
L. M. Norkus, ledų pardavinė
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais
tojas, praeitų mėnesį pardavė
duoda “Draugas” ir The Peopies Furniture Co.)
savo biznį ir 11 d. lapkričio
automobiliu išvyko į New Yor
Gerb.:
dienraščiui “Draugui” ir Peo
S. Bairūnas,
kų, o iš ten laivu “Bremen”
Mes negalim likti neišreiš- pies Furniture Co. ir linkini
Philadelphia, Pa. vyksta Lietuvon atlankyti sa
kę savo jausmų ir dėkingumo geriausios kloties.
Taip-gi
vo tėvelių ir aidimųjų. Su
dėl “Draugo” programų, ku reiškiam dėkingumo visiems
Gerb.:
juo drauge išvyko V. Dam
rių mes klausomės trečiadie programų dalyviams. Lauksim
Tariame
širdingiausi
ačiū
brauskas taip-gi biznierius,
nių vakarais.
daugiau.
už
tokias
programas
-per
KY
išvežiotojas. Pasisvečiavę kele
Pranas Morkūnas,
Elzbieta Marčiulionienė,
Tikrai buvo malonu klausy
Wm. J. Kareiva
VV
stotį.
ta mėnesių Lietuvoje, jie, vėl,
Marian Hills College.
Springfield, Ilk
ti tokio nepaprasto dainavimo
Savininkas
Didžiausį dėkingumų reiS- žada sugrįžti,
PRAŠOMA ATSIIMTI.
ir muzikos.
4644 So. Paulina St.
, kiame “Dainos” chorui. Tas j x Šiandie ir rytoj Mildos
Pas mus susirenka skait Lašt evening, the “Drau Gentlemen:
Tel. Boulevard 1289
As we liave lived among the vardas tai jau ištikrųjų tinka, teatre rodoma nepaprastas palingas būrys pasiklausyti ir gas" program came in very
Redakcijai yra priduotas
Klausantieš tokio choro ir Įveikslas,vardu
“Mysterious
džiaugiamės ne tik mes, lietu clearly. We enjoyed tbe music Litbuaniaus for years, we liaviai, bet ir svetimtaučiai ste and. tbe type of songs selec- ve been listening to your pro solistų, rodos, operos klausai- Island”. Paveikslas nufilmuo
•
tas jurų dugne, netoli nuo
bisi tokiomis
lietuvių mėlio- ted. Tbe K. of_L. “Dainos” grams which you sponsor over si.
»
P-no Ciapo puikus baritono Bubamų salų. Tas atlikta baicboįr seemed
to be very i KYAV and liave tborouglily
dijomis.
balsas
širdingai “Erų” mylė-'siai audrai siaučiant ir su
3518 So. Halsted Str.
Reiškiam didelį dėkingumų strong and poįverful; likeivi- enjoyed šame, especially tins
Gražiausias Teatras Chicagoj
dideliais pavojais.
se, tbe soloist, Chappas, I lašt AVednesday. AVould make jo ir “Skinymėlį skynė”.
UT., SER. ir KETVERGE
Duetas labai jausmingai attliink, vas bis name.
a reųuest tliat we liear Mrs.
GRABORIAI:
19, 20, 21
We sball be listening in Lauraitis over tbe radio a- liktas p-lių Šidiškiutės ir Pes“IN THE HEADLINES”
next AVednesday evening.
gain, as lier soprano voice tininkaitės.
—■
'
Visas kalbantysis. Apie tai,
Solo poruok Lauraitienės,
M. P.,
was very pleasant to tbe
North
Side.
Svarbus
sužinios, laikraštyj paskelb
rodos, bangos plaukė, akyse
Rochester, N. Y. sound of the ear.
vaizdavos “samanota baku-,brinkimas parapijos komiteto tos, padaro. Dalyvauja Grant
Lietuvis Oraborlua
Yours very truly,
Patarnauja
laido
Sųjungos kp. atstovių AVitbers, Marian Nixon, Pau- Eleciric Heateris tiktai .... 31.43
Didžiai Gerb. “Draugo” Red.: Mr. & Mrs. William Kennealy, žė”. P-as Bulevičius pagarbos ’1
tuvėse kuoplglausla.
Roasteris
dėl
mėsos
kepimo
vertas už tokių aiškių jįetu_ įvyks 20 d. lapkričio, 7.30 va - line Garon.
Reikale meldžiu at
98c. ir aukščiau
Nuoširdžiai
sveikinu
dien

,
Cicero,
III.
sišaukti,
o
maoo
landų vakare, parapijos sve Vitaphone Vodevilio aktai Quortincs bonkos dėl alaus tik
viškų kalbų.
dart u busite užga
raštį “Draugų” ir Peopies
59c. doz.
tainėje. Pasitarsime apie metinėdinti.
Pečiaus paipos 6x24 tik .... 15c.
Kalbantieji
paveikslai,
dai

Pageidaujame,
kad
“
D
Furniture
Co.
už
tokių
puikią
Gerb.:
Taipgi užlaikon; boileriam cinoTel. Roosevelt 2E15
nos” choras su savo solistais ni parapijos bankietų, kuris nos, muzika, pasaulio žinios. tas paipas vsokių šaižų.
arba 2616
Lapkr. 13 d. klausėmės “Dr
bus 8 d. gruodžio. Malonėsite Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
2214 W. 2Srd Plaee
PRISTATOM VISUR
da nors sykį dainuotų.
augo
”
programos.
Nelabai
Cbleago. I1L
Telefonas Yards 1128
Patariame visiems, katrje .visi susirinkti, nes laikas tium
aiškiai girdėjosi. O kaip uižsta
norite pirkti radio arba rakan Pas> 0 darbo daug yra. Nusilėmė ant AVENR (iš Chica4414 So. Rockwell Street
dų, eiti pas Peopies Furni-1 Tarsime, kas kų pradėsime
Simpatiškas —1
Chicago, Hl.
GRABORIUS IR
ture Co., nes -gausite pigiau- dirbti, ^ftd bankietas kuopuiMandagus
—
Telefonas Lafayette 4689
BALSAMUOTOJAS
pa n * k o n *
Geresnis ir Piges
Savininkas R. Andreliunas
siom, kainom ir gražiausius kiausįa pavyktų.
Turiu automobilius
visokiems
Vienas kom.
Užlaikau visokių
nis už kitų patar reikalams.
daiktus.
Kaina prieinama.
auksinių Ir sidaorinių daiktų, vė JVAIRŪS KONTRAKTORIAI
navimas.
Linkime cl^^ūusių sėkmių
AJA.
3319 AUBURN AVENUE
liausios madog ra
Humboldt
Park
Lietuvių
dienraščiui “Raugui” ir Peo
dio, pianų rolių,
Chicago, UI.
rekordų
ir t. t.
PI. Kliubo priešmetinis susipies Furaiturfe 'Co.
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ANASTAZUI
Ir muzikos instru
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng
mentus.
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Didysis Ofisas:
I.
J.
ZOLP
jcabee syętaįnėj, 1621 N. Cali- 2650Telefono
Mauto lakose pirmos Uosos patar
•
~
»
«,
HKMt^lCTt 8989
Šeimyna.
4605-07 So. Hermitage Avė.
navimą.
Visagalinčio Dievo (parėdy
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
■
<
»%'
Ilomia
avė.,
7:30
vai.
vak.
Ka

Tel. Tards 1741 lr 1742
mu persiskyrė su Šiuo pasauliu
VEDĖJAS
HARDWARE PAINTS
mtino uoSvlenė Anastazija Grln
irius meldžiu dalyvauti, nes BRIDGEPORT KNITTING
SKYRIUS
Gentlemen:
cevičienė,
lapkričio
7
d.,
o
pa

1650
West
46th
Street
4447 So. Fairfield Avenue
ft WALL PAPER
SHOP
laidota Sv, Kazimiero kapinė- ■
Heard your program Nov. :bus valdybos naminavimas
SKYRIUS
se ’ lapkričio 12.
Noriam vilnonius sveterius — sto
Palnters 4fc Decorators
Kampas 46th Ir Paulina Sta
1410 So. 49 Ct. Cicero
13. It was ”ftM$'and wishedj^0^ m’
Čia reiškiame gilios padėkos
rus ir plonus, taipgi ir vilnones panJ. S. Ramanclonls, savininkas
Tel.
Blvd.
6208
Tel. Cicero ?794
žodžius visiems, kurie
daly- ,
čiakas. Parduodam pigiai.
Neriam
it was longer1 !{liah you liave it J
Valskis, sec.
3147 So. Halsted Street
Nubudimo valandoje
kreipkitės
vavo a. a. Anastazijos laidotu
SKYRIUS
sulig užsakymų naujus sveterius ir
prie
manęs.
patarnausiu
simpatifivėse. Pirmiausia
dėkuojame
8201 Auburn Avenue
taisome
senus.
Vilnonios
gijos
dėl
Tai. Victory 7261
now.
į
kal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
musų gerb. klebonui kun. L.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Ramova

PRANEŠIMAL

s?o.uiciSwičž

į

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Tel.

Boulevard

3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CIUGAOOJF.
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18dlrb^s tės
OF.’SAS
<•8 West 18 St.
Tel.
Canal
4174
KT-RIUS:
8288
So. Halsted Street
Tel. Vlctorv ♦ 018

Phone Boulevard 4139

J. S. RAMANCIONIS

negu kitur.
flykal.

Koplyčia

Šermenų

dėl

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

Y10 West 18th Street
Canal

8161

E 7 E R S KI LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas:
•<•8 8. MARSHFIELD AVENUE
TeL Boulevard 9277

Draugeliui už- taip IJkilmingaį ,
suruoštų gedulingų pamaldi; fr
gražų įspūdingai pasakytą pa
mokslą. Taipgi ačiū gerb. kun.
A. Bubilui lr kun. B. Vitkui
už atlaikytas Sv. Mišias. Šir
dingą ačiū tariame seselėms
kazlmlerietėms už altotių pa
puošimą, vargonininkams,
gė
lių aukuotojaVns, šv. Mišių aukuotojams,
grabnešiams,
vi
siems giminaičiams ir kaimy
nams, kurte lankė
pašarvotą
Velionę namuose, dalyvavo baž
nyčioj ir lydėjo | kapines.
Ačiū graboriui S. D. I^achavlčiul už tvarkų laidotuvių su
ruošimą Ir mandagų patarna
vimą.
Dar kartą ačiū, ačiū visiems.
O gaileetingas Dievas tesutei
kia Anastazijos sielai amžiną
atilsĮ.
Ncvatkfmsklų šeimyna.

A. MASALSKIS

A.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturi
me lfilaldų užlaikymui
♦kyrių.

3307 Auburn Avenne

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

Patarnavimas
Visose Chica
gos dalyse lr
priemlesčuoee
Grabai
pigiai
net už 226
OFISAS
8238 South
Halated St
Victory 408828
So.

Rockvrell

Virginia 1299

A.

BUBNIS

plyčia dykai.

4424

f

ANDRIEJUS

Nauja, graži k»

SL

JOHN DERINGIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu
I^ipkr. 18 d., 8:35 vai. vak.,
1929 m.,
sulaukęs
S6 metų
amžiaus, gimęs Suvalkų Redyboj, Kalvarijos Parap., Susninkų kaimo.
Paliko dideliame nubudime
2 sūnūs Juozapa Ir Andriejų,
duktor) Agota Kasparienę, žen
tą Joną,
2 marčias, anukus,
anūkes ir gimines. Buvo narys
Amž. Rožančaus. Apaštalystės
lr Tretininkų dr-jų, taipgi Ma
rijonų Kolegijos rėmėjos.
Kūnas
paftarvotas
randasi
3247 So. Union Avė.
Laidotuvės
|vyks
Subatoj
I.apk,r. 23 d., 8 vai. ryta iš na
mų į Sv. Jurgio bažnyčią, ku
rioje atsibus
gėdubngos pa
maldos už velionio stelą, o Iš
ten bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kapines.
Visi a. a. Andriejaus Bubnis
giminės, draugai Ir pažjstami
esat nuofilrdžlal kviečiami daly
vauti laidotuvėse
Ir sutelkti
Jam paskutini patarnavimą lr
atsisveikinimą.
Nubudę liekame
Simai, Duktė, žentas.
Marčios Ir Giminės,
laidotuvėse patarnauja grab.
S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

A,

f

A.

MARIJONA

MIKALAUSKITNt
(Po tėvais Mockaitėl
Persiskyrė su šiuo pasaukiu
l. apkr. 19 d.. 4 vai. rytą, 1929
m. , sulaukus 57 metu amžiaus,
gimęs Tauragės Apsk., Ir 1*4rap., Norkaičlu Kalino.
Paliko dideliame nuliudime
vyrą Augustą, 3 dukteria Oną
Backus, Zofija Maehcw ir Sta
nislavą, žentus Antaną ir Ber
nardą, 3 anukus, broli Joną
Mockų, brolienę ir gimines, o
Lietuvoj brol| Juozapv Mockų
ir brolienę.
t
Kūnas pašarvotas
randasi
7023 S. Pampti II Avė.
. Laidotuvės Jvyks Pėtnyčioj
Lapkr. 22 d., 8 vai. ryta ifi na
mų J Gimimo Panelės fiv, baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta Į fiv.
Kazimiero kapines.
Visi a. a. Marijonos Mika
lauskienės giminės, draugai Ir
pažįstami eaat nuofilrdžlal kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir
suteikti Jam paakutin) patarna
vimą Ir atsisveikinimą
Nubudę liekame:
Vyras, Dukterys, tentai.
Anūkai, Brolis. Brolienė
ir giminės.
I Aldo tuvėse patarnauja grab.
S. P. Mateika. Tel. Yards 1188

One of your Daily KeaSers i

Dlev0 Apveizdos Parap. -

“Moterims
Neišsimeluosi”
Kenosha, Wis. I v<“ik,,1° sPeeialiS vaidinimas
vien vaikams, bus šeštadieny,
lapkr. 23 d., 4 valanda po pieGerb. Draugas:
Trečiadienio vakare užsisu-,^ su
centų įžanga. Gi sekkome mūsų radio aat KYW padienio vakare vaikams įir laukėme jūsų programos, *aTI"a bus 50e.
kuri buvo Labai graži, bet la
VIEŠA PADĖKA.
bai trumpa. Malonu būtų gir
dėti ilgesnę.
Geriausio pasisekimo linkiu Širdingausi ačių Moterų Sąkomp. Pociui ir visiems daini
ninkams, p. Lauraitienei, Čapui, G. Šidiskiutei ir O. Peštininkaitei. Visi gražiai daina MODERNI&KAS TEATRAS
vo.
3140 So. Halsted St.
Garbė “Draiigui” ir Peo
UT., SER. ir KETVERGE
pies Furniture Co., kad prie to
19, 20, 21
prisidėjo.
Peter P VenalniR

MI L D A

“MYSTERIOUS ISLAND”

Mrs. P. Zakaras,

Paveikslas nufilmuotas ju
Cicero, III.
ros dugne.

Dear Širs:
We enjoyed your program
in Litliuanian TVednesday ve
ry mucb, and have hopes you
wili continue them in the future.
V. L. Zonas,
Cicero, III.

NAUJAUSIO I&RADIMO

VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
-

■

1

............ AJ---------- J-.J.

PRANEŠIMAS

Lietuva Skolinimo ir TaupyĮ Akėtvirbalis man pareiškė, mo B-vė (Spulka) turės šėri'kad mylįs manė ir norįs vesti, ninku metinį susirinkimų lap— Na, ir kų! Ar sutinki?
kričio (Nov.) 21, 1929, 8 vai.
Ne. Pasakiau
pasiiešKryžiaus par. salėj,
— Žinai, Onyte,

kok kvailesnės.

M. ZIZAS

tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
Tel. Victory 3486

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 6591

Phone Virginia 2054

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at-1
silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus
1930
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas
BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street
Tel. Bonlsvard 9214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIMG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4994 80. PAULINA

MORTGEČIAĮ-PASKOLOS

Tel. Victory 5371
UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai,
greitas ir mandagus patarna
vimas.

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama j vieną dieną.
Perkame real estate kontraktua

Internationl Investment
Corporation

750 West 31 Street
Arti South Halsted' Street
Chicago, III.

Kapitalas 2500.000 09
3804 SO. KEDZIE AVENUB
Tsl. Lafayette 4788-6719

Jonukas

•

o

w

j

~
4547 So. Wood St.
— O kų jis i tart
i
v. • • , .
• ,
— Ji. pnoU ant kelių ir ap-1 VuM
P™lo
kabinęs su&uko — Tu vienin dalyvauti tome susirinkime.

!,tėlė!

nėrinių ir vilnonės materijos dcl
kelnių vyraims lr vaikams. Atsilankykit Ir jsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais.
Sekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
Mamą Statymo Kontraktorlus
tų.
Statau įvairiausius namus prieinama
Siunčiam užsakymus } kitus mieskaina.

Valdyba.

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčins ir 6% mortgyčių bonus
ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA 8č CO.
3501 W.rt aeth Street

