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METAI-VOL XIV

Lietuvių Dainos Ir Muzika Žavi Ameriką
BOLŠEVIKAI PUOLIMAIS ESĄ TIK 

BAUGINĮKINIECIUS
Francija Atideda Karo

Atpildymo Konferenciją
MASKVOS VALDŽIA ŽADA PALIUO- 

SUOTI VOKIEČIUS ŪKININKUS

BOLŠEVIKAI TIK “BAU
GINĄ” KINIEČIUS

ATIDEDAMAS HAGOJ 
SUVAŽIAVIMAS

EUCHARISTINIS KON
GRESAS 1932 METAIS 

DUBLINE

ITOJAI UŽ TAI GAUS ATLYGINIMO
■NMB /k

Vakar vakare iš KYW stoties Amerika girdėjo lie
tuvių tautos liaudies dainų meliodijas, iš kurių beveik 
visos buvo suharmonizuotos komp. A. POCIAUS, ir jos 
tikrai žavėjo klausytojus. Kaip solisto JUSTO KUDIR
KOS, taip dvigubo kvarteto dainavimas tikrai gražiai 
išėjo. Komp. A. POCIAUS kūrinys — “Gerkit broliukai,” 
kurj grojo Studijos orkestras, žavėte visus žavėjo. Mūsų 
liaudies dainos, dainuojamos ir grojamas iš radio sto
ties daug prašyte prašėsi: “Kompozitoriai, kurkite savo 
kūrinius lietuvių liaudies melodijomis paremdami ir sa
vo kūriniais pasaulį nustebinsite!”

VATIKANO MIESTAS, la-J 
pkr. 21. — Čia išspręsta, kad j 
Tarptautinis Eucharistinis Ko 
ngresas 1932 metais įvyks Du- 
bline, Airijoj.

Ateinančiais metais T. Ę<-. 
’char. Kongresas bus Karta- 
genoj, Tunise.

ŠVENTOJO TfiVO KON
SISTORIJA

VATIKANO MIESTAS, la- 
(pkr. 20. — Pranešta, kad Šve-

Tautų Sąjungos Atstovas 
Lankėsi Vilniuje

PARYŽIUS, lapkr. 21. 
lapkr. 21. — Žinovai tvirtina, Pirm Kalėdą Hagoj turėjo į-1 ja įvyks gruodžio 16 d., gi 
kad tomis dienomis bolševikų vykti dar vienas santarvės ' vieša — gruodžio 19 d. 
iškeltas puolimas Mančuli šo- valstybių suvažiavimas galu- f Spėjama, šiuokart bus ski- 
ne nesąs koks tai militarinis tinam karo atpildymo nustaty riami nauji kardinolai.
puolimas tikslu siekti šio mie- mui. , . . . ■ . .. .......
sto, bet tik paprastas kinie-j

‘bauginimas.”

11 ARBINAS, Mandžiūrija,

ciams

Kiti yra kitokios nuomonės. 
Bolševikai ieško silpnosios ki
niečių pusės. Atradę tuojau* 
smogsią pirmyn.

I Francija šį suvažiavimą ati
dėjo ligi sausio 3 d.

BRITANIJOS ANGLEKA- 
SIAI TAIKOJE

i kad iš Tauragės įsakant buvo 
stengiamasi pravesti kažko
kios organizacijos nežinomus 
žmones. Nesuprantamas čia 
vietos nuovados viršininko el
gesys. Tačiau ūkininkai jau 
gerai pažįsta vilkų veidą. Vil
kas nepraėjo. “R.”

TAUTŲ SĄJUNGOS AT- 
S STOVAS DOMĖJOSI VIL

NIAUS LIET. MOKYK
LOMIS

fntojo Tėvo slapta konsistori-

hibicijos ,(statymo peržengimą

VOKIETIJA GELBSTI 
' SAVIŠKIUS

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Netikėtai čia iš Maskvos atvy
ko užsienių komisaro padėję

---- -------------- i LONDONAS, Japkr. 21. — >s Karachtoi. M
SVETIMŠALIAMS NESĄ '^it^ijST' anglekasiai pripa-^yko pde

PAVOJAUS

Kelt 
ver saio§;J 
džia

ados medžiotojai gryžta medžioję Vancou- 
se. Už kiekvieną nušautą kalnų liūtą val- 

gins po 40 dolerių.

Naujas prezidentas eina 
pareigas

Chicagos Universitete pra
dėjo eiti pareigas naujas pre
zidentas. Tai jaunas R. M. 
Hutchins, huvusis Yale Uni- 

rofesorius.

žino valdžios pasiųlymą; SU-Įvaldžia vokiečių ūkininkų iš federaliam teisme nubausta 
mažinti darbo valandas dieno-,Rusij°s išleidimo reikale. 30-iai dienų kalėjimu.

JTUI ŽADAMA, 
KAD DARBAI BUS 

VEDAMI
DARBINAS, Mandžiūrija,' je vienu pusvalandžiu ir už- Pranešta, bolševikų valdžiai 3os duktė Helen Straksis, 

lapkr. 21. — Mandžiūri jos vai- mokesnių nustatymą pavesti sutinka kelioliką tūkstančių 13 aubausta vieneriems
džia tvirtina, kad, nežiūrint valdiškai šalies komisijai. vokiečių iš Rusijos išleisti. metams pasitaisymui (proba- — 
bolševikų puolimo, Mančuli | ------------------- Bet ji reikalauja, kad išleisti

vokiečiai išsižadėtų Rusijos 
pilietybės ir neturėtų jokių 
priekabių dėl atimtų nuo jų

gyvenantiems svetimšaliams DARBININKUS APMOKE- 
nesama jokio pavojaus. ŠIĄ ČEKIAIS

cijai).

Doody nubaustas miriop

BOLŠEVIKŲ JĖGOS 
PUOLIME

MASKVA, lapkr. 21. — Bo-
Kituomet teismo apkaltin- 

didelių ūkių. Tūkstančiui vo- tam žmogžudžiui W. Doody

AVĄSHINGTON, lapkr. 20. 
Prezidentas Hoover turė

jo konferenciją su kai-kurių 
geležinkelių prezidentais ir fi
nansininkais.

Prezidentui žadėta, kad ant 
geležinkelių darbai ir toles-

j. i t i * *• • -v. . . .niai bus vedami, gi finansini-llsevikų valdžia išsprendė, kad kiečių jau išduoti pasai ir jie teisėjas Kemer atsisakė at- ■ . . .
ateity visų dirbtuvių darbini- * greitu laiku atvyks į Vokie- naujinti bvlą ir jį .pasmerkė n. 81 iya*neins (ay ams paru- 

' _ 1 v nkai busią apmokami ne pini- tiją. , miriop. Nugalabinunas turi 1 1
lan ziūrijos praneša, kad bo- gajs> čekiais. Šiuos busi Savo ražu Vokietijos vald- būt atliktas ateinančio gruo- 

Iševikai Dalai Nor paėmimui, gaiįma keisti taupymo ban- žia šelpia suplūdusius į Mas-' džio 13 d.
Mančuli stoties šone, panaudo- 
ję 30 sunkiųjų armotų, 20 or
laivių, 20 šarvuotų trokų ir 
apie 6,000 raitelių ir šaulių.

kvos apylinkes savo tautie 
čius.

.1

VILKAI MASKVOS 
APYLINKĖSE

MIRUSIO SEKRETORIAUS
LAVONAS IŠVEŽTAS I 

I0WA
IŽDO SEKRETORIAUS 

PRANEŠIMAS

Carroll nurodytas
Kriminaliniam teisme vie

nas liudininkų nurodė ir po-

vis šaly išdalies užtikrintas. 
____________

18 ANGLEKASIŲ UŽ- 
i GRIAUTA

AVASHINGTON, lapkr. 20. 
— Šiandie iš Baltųjų Rūmų

: Vilnius, XI-4 (Elta). Kaip) 
1 žinoma, praėjusią savaitę Vi-; 
Hniuj lankėsi Tautų Sąjungos 
•tautinių mažumų sekcijos pi-’ 
Minininkas ispanas Auguirre’ 
de Carceris. Nors lenkų laik-' 
raščiai tvirtino, kad jis atvy-' 
kęs susipažinti su miestu, bet,

, i
Ijus,” jo vyriausias tikslas 
; buvo susipažinti su vietos lie- 
; tuvių gyvenimu. Lenkų užsie- 
I nių reikalų ministerijos ir vie
tos valdžios atstovų lydimas,

; jis atsilankė Vytauto Didžio
jo gimnazijoj, kur teiravosi, 
kiek joj mokinių ir mokytojų,

; ar paskutiniųjų tarpe nėra 
Lietuvos piliečių, kokia dėsto
moji kalba, ar gimnazija gau
na iš valdžios pašalpos ir kas 
ją išlaiko.

Į

! Auguirre de Carceriui buvo 
atsakyta, kad gimnazijoj mo
kosi 340 moksleivių, kuriuos 
moko 24 mokytojai — visi Le
nkijos piliečiai, jų tarpe 3 le- 

Įnkai. Toliau buvo paaiškinta, 
kad gimnazijoj dėstomoji kal
ba lietuvių, bet lenkų kalba,

! istorija ir geografija dėstoma 
lenkų kalba, kad gimnazija jo
kios pašalpos iš valdžios ne
įgauna ir ją išlaiko “Ryto” 
draugija. Belankydami klases 

į ir kambarius, palydovai ir 
I Tautų Sąjungos atstovas do
mėjosi Europos politiniu že
mėlapiu, kaip jame išvestos 

, valstybės sienos ir kur pažy
mėtas Vilnius. Vizitatoriai sa-1

,vo dėmesį tarp ko kita buvo 
! atkreipę į tai, kad žemėlapis 
išleistas Berlyne.

Be gimnazijos, Tautų Są
jungos atstovas dar lankėsi 
lietuvių pradžios mokykloj, 
kur taip pat domėjosi tokiu 
pat žemėlapiu, nors jis yra le
galiu būdu atgabentas iš už
sienių.

NAUJA DAILĖS STUDIJA

Švietimo ministerija 
šv. Lulų) cechui atidai) j 
ne 4 meti|_dailės studiją. „ ,s 
vedėjo pareigas leista eiti A- 
dolfui Valėškai, neseniai bai
gusiam Kauno meno mokyk
lą. Mokykla veiks švietimo 
ministerio patvirtintu statutu.

I “R.”

KONGRESO ATSTOVAS 
TIESON TRAUKIAMAS

AYASHINGTON, lapkr. 21. 
— Columbia distrikto “grand . 
jury” apkaltino ir patraukė 
tieson E. E. Denison, žinomą ' 
“sausinusįjį ” Kongreso atsto
vą repubfikoną iš Illinois 25- 
ojo distrikto, už prohibicijos 
Įstatymo peržengimą.

Su juom kartu apkaltintas 
ir jo buvusis sekretorius J. 
Layne.

Denison yra Anti-Saloon ly
gos atstovu ir Kongrese tar
nauja nuo 1915 metų.

MONS, Belgija, lapkr. 21. 
—T Houssu anglių kasykloje 
sprogimas ar tai žemės dre
bėjimas užgriovė 18 angleka- 
šių. Energingai darbuojamasi 
juos paliuosuoti, jei išlikę gy
vi.

jlicijos leitenantą Carroll, kad 
- —• : jis buvęs automobiliuje, iš ku-

AYASHINGTON, lapkr. 21.' no 1928 m. Granady nūžudy- 
- Iždo sekretorius Mellon tas.

LONDONAS, lapkr. 21. - 
Iš Maskvos praneša, kad te
nai tirštai žmonių apgyvento- Qood lavonas iškilmi-(hibicijos vykįnimui daugiau
se apylinkėse pradėjo siausti • nuly<Jėtas j geležinkelio kaip paprastai pinigų panau-' duodamų laikraščių staliuko 
V1 ai' stotį ir išvežtas į Cedar Ra- dota, bet vykinimas ”—1

Vilkų gaujos puola net žmo-’pids, Iowa. j susilpnėjęs.
nes. Vienoj vietoj sudraskyta

istorinės salės (East Room) j senatui pranešė, kad praėju- 
i minusio Karo sekretoriaus siais septyniais mėnesiais pro- Už centų vogimą

Už centų vogimą nuo par-

NUSIGINKLAVIMAS NE
PANAIKINS KARŲ

SUSIDAUŽĖ SU STIRNA

du vaikai.

FRANCIJA ELEKTRIKUO- 
JA GELEŽINKELIUS

ŠIANDIE SU STATYBOS 
AGENTAIS KONFE

RENCIJA

PARVYKO MORGAN

žymiai Stanley Boroivski, 53 m., tei
smas nubaudė 30 dienų kalė
jimu.

PARYŽIUS, lapkr. 21. - 
Francija pradeda elektrikuoti 
geležinkelius. Tam tikslui bus 
naudojamas trečiasis bėgis, 
ne vielos.

NEW YORK, lapkr. 21. -•
------------ j Iš Europos parvyko turtuo-

AVASHINGTON, lapkr. 21. lis Morgan. Klausiamas jis 
— Gerbūvio reikale preziden- atsisakė duoti savo pažiūrų a-
tas Hoover šiandie turės ko
nferenciją su statybos agen
tais. Rytoj konfernos su ūki
ninkų atstovais.

pie įvykius biržoje.

ŠERAMS KAINOS IMA 
KILTI

Apiplėšė margaites
Po Burlington geležinkelio 

tiltu (viaduktu), tarpe 16 ir 
17 gatvių, negras plėšikas už
puolė dvi mergaites, einančias 
į vakarinę mokyklą. Pelnė tik 
50 centų.

SIDNAAV, Mich., lapkr. 21. 
> Edward Rose iš ĮFlint, Mi- 

, ch., automobilius susidaužė su 
bėgančia į priešakį mašinos 
stirna. Žmogui akis išmušta.

ROMA, lapkr. 21. — Itali
jos valdžia turi jau pagami
nusi įstatymui projektą, kn- 
riuom einant šalies pramonę 
ves pati valdžia. Podraug val
džia kontroliuos ir žemės ūkį.

NEW YORK, lapkr. 20. — 
Atplaukė garlaivis Olympic. 
Praeitą pirmadienį jis vande
nyne baisiai supurtytas. Pa
sirodė, kad tai įvyko dėl van
denyno dugno drebėjimo.

NEW YORK, lapkr. 21. — 
Vakar vietos biržoje Seram* 
kainos pradėjo kiek kilti. Bet 
užvakar buvo puolusios.

Sniegas Chicagoj
Užpraeitą naktį ir vakar 

rytmetį Chicagoj ir apylinkė
se truputį sniguliavo.

PASMERKTAS MIRIOP
PLĖŠIKAS PAKARTAS
EASTLAND, Tex., lapkr. 

21. — Pasmerktą miriop ba
nkus plėšiką M* Ratliff minia 
išvilko iš kalėjimo ir pakorė 
(nulinoiavo).

f! ATINKITE “DRAUGĄ* na, bet šalčiau

NE1V YORK, lapkr. 21. — 
Atlantiko vandenyno dugne į- 
vykę žemės drebėjimai tarpe 

CHICAGO IR APYLIN- Nev Yorko ir Naujosios Sko- 
SūftS. — Nusakoma giedri die-' tijos sugadino 9 kabelius. Vie-I ■*. » ■*tomis jie visai nukirsti.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI

Skaudvilė. Į vietos valsčiaus 
[savivaldybę išrinkti rimti ži
nomi piliečiai. Pažymėtina,

WASHINiOTON, lapkr. 21. 
— Gryžęs iš Europos gen. 
Pershing tvirtina, kad Euro
pa stovi griežtai už pastovią 
taiką. Bet, jo nuomone, vals
tybių nusiginklavimas nepa
naikins karų.

Kad taiką užtikrinti, nega
na pavyzdžio nusiginkluoti., 
Reikia rasti priemonių taiką, 
garantuoti (užtikrinti).

I ■ ■■■■■-— llll ■ —'---
PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
Franci jos 100 frankų 3.93
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23.91k 4 į ’ O A' ' ■
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D R. A 0 0 K Ketvnrtadienls, tapk. 21, 1929

Be to, tuo aplinkraščiu duodamos dikta
toriškos teisės Švietimo ministerijos atsto
vams, be kurių privatiškų gimnazijų egza
minai neturi vertės ir, berods, net nemaskaito- 
mi. Kaži, ar begalima, buvo labiau suvaržyti 
privačios mokyklos, kaip šiuo cirkuliaru pa
daroma f

Tokia politika tautininkai, matomai, vyk
do masonerijos norų trukdyti katalikų švie
timo darbą. Tas pats yra daroma Rusijoj ir 
Meksikoj, kur bolševikiškos ir masoniškos 
diktatūros Veikia.

ATSIŠAUKIMAS (AMERIKOS LIETUVIU 
KATALIKŲ VISUOMENĘ.

POLITINĖ BALA.

(Pabaiga)

Kaip savo darbą atliksiu?
1. Tvarkysiu esamų šv. Ka- 

! zimiero draugijos narių reika
lus.

Nemaža yra Amerikoje šv. 
Kazimiero draugijos garbės,
amžinų ir tikrų narių. Kiek
vienas jų kasmet turi gauti

' draugijos leidžiamų knygų.
Jei kartais atsirastų narių,

Nei vykinamą svaigalų prohibiciją kovoja negavusių dėl kokios nors
i susidariusios tam tikslui organizacijos. Kai-1 prįežasties knygų, tai tuo- 

kada pavieniai asmenys susirinkimuose arįjau malonėkite nian pranešti, 
per laikraščius drąsiai atsiliepia nurodydami' pažymint savo adresą ir už 
prohibicijos įstatymus geriau pilnai atšaukti, kokį laik% knygų negauta, 
negu su nevykusiu vykinimu kamuotis. Taip ų^įp J)at jeį kas butų savo
nesielgia organizacijos. Jos prohibiciją kovo
ja, bet dėl politinių sumetimų nedrįsta aiš
kiai reikalauti atšaukimo.

Tai politinė bala. Ir prohibicijos vykin-

adresą pakeitęs,-arba jį keis
tų, tuojau prašau man amži
nų ar tiktų narių įnirusių, tai 
giminių ar pažįstamų, malo-

[ Prašau Į Mano Kampelį

Tautininkų vyriausybė Lietuvoje eina 
bolševikų keliais. Ji viską ima valstybinti. 
Ypač žymi yra Valstybinimo tendencija švie
timo srity.

• Vyriausias mokyklų suvalstybinimo tiks
las yra — noras pasmaugti katalikiškųjų 
švietimo draugijų ir mokyklų veikimą.

Per keletą metų laikydami vyriausybės 
vairą savo rankose, tautininkai daug pri
vačių mokyklų suvalstybino, ar net visai pa
naikino, padarant didelę skriaudą katali
kiškai Lietuvai.

Ir p. Voldemarui pasitraukus toji ža
linga politika švietifno srity nekeičiama.

“L. Aidas” praneša, kad šiomis dieno
mis Šviet. Ministerija išleido aplinkraštį 
202 nr., pakeičiantį ir papildantį egzaminų 
taisykles vidurinėse ir aukštesniosiose mo

kyklose. Aplinkraščiu nustatytas griežtas 
skirtumas tarp valstybinių ir privatinių mo
kyklų. Taip stojant iš privačios į valstybinę 
mokyklą reikia laikyti egzaminus iš visų da
lykų ir iš viso kurso. Aplinkraščiu panai
kintos jų teisės ir reikalaujama, kąd ant pri
vačių gimnazijų liudijimų būtų pažymėta, kad 
jie neduoda jokių teisių. Aplinkraščiu, be to, 
nustatyti egzaminai vidurinėms mokykloms 
ir pereinant iš ketvirtos į penktą klasę. Tais
atvejais valstybinėse gimnazijose egzaminai 
turi būti laikomi iš lietuvių k. aritmetikos, 
gamtos m. ir geografijos, gi privatiškų — iš 
tikybos, lietuvių, voikečių, lotynų .dėstomo
sios k., aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
gamtamokslio. Pakeičia truputį valdžios mok. 
išleidžiamuosius egzaminus (įvedami algeb
ros egzaminai ir panaikinami rašto darbai 
aukštesnėse klasinės gimnazijos klasėse).

Bet privatiškoms mokykloms aplinkraš
čiu nustato laikyti egzaminus iš visų dalykų 
ir viso astuonių klasių kurso (iš viso 15 da
lykų su daugiau kuip 25 egzaminais).

tojai ir to priešai paprastą pilietį vien pai- niai prašau pranešti apie 31} 
kiną, dumia jam akis, negalėtų išvysti tų mirties laiką. Žodžiu, kiek- 
visų didelių nuoskaudų, kokias iškėlė prohi-
bicija.

vieną savo norą, kiekvieną sa
vo nepasitenkinimą, kiekvieną 

Štai viena didžiausių organizacija, kuri' savo adreso pakeitimą, nuo-

tinimo apaštalais ir jiems su
teiksime didelį džiaugsmą. 
Tat visus kviečiu rašytis į šv. 
Kazimiero draugijos narius ir 
visi kreipkitės tais reikalais 
į mane asmeniai ar laiškais, o 
visuomet jausiuos laimingas 
galėdamas padėti jums įsira
šyti į narius.

3. Norėčiau būti tarpininku 
išsirašymui jums katalikiškų 
knygų bei laikraščių.

Be šv. Kazimiero Dr. lei
džiamų knygų yra daug kitų 
išleistų gražių knygų bei lai
kraščių. Norėdamas jums pa
dėti išsirašyti iš Lietuvos ka 
talikiškų knygų, arba išsira 
Syti katalikiškų laikraščių iš 
Lietuvos ar Amerikos, mie
lai jums padėsiu, jei tik atsi
kreipsite į mane.

Baigdamas šį savo atsi
šaukimą į Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenę, pranešu, 
kad šiuomi pradedu eiti šv.

Prof. Kampininkaz

Kada aklas veda, vargas jį 
sekantiems, sako priežodis. To 
kio tai vargo turi visi mūsų 
bedieviai, komunistai, kuriuos

Kus ir kur sustatė' pirmą 
spausdinamąją mašiną!

Kas nubraižė pirmą žemla- 
pį?

Kas išrado varpus!
Kas išrado teleskopą ir mi

kroskopą?
Kada ir kas išrado meną — 

piešti ant stiklo?
Kas sustatė kalendorių, ku

rio ir visi bedieviai laikosi ?
Kas išrado pirmutinį inži- 

ną?
Kas išrado perkūnsargį, ku

ris vėliau paskaitytas Frankli
no kreditan?akli vadai veda

Parašius “Draugui” pasta-] Kas išrado prietaisą kuriuo
bą apie katalikų menininkų aprūpinti visi Italijos gele-
dalyvavimą bedievių vakarų 
programose, akli Chicagos 
komunistų vadai visą savo 
"razumną” parodė. Esą, 
“katalikų bažnyčia ir dabar,

žinkeliai, kad išvengus kolizi
jos (susimušimo)’

Kas J. A. Valstybėse išra
do automatinį “tinksą”, kuris 
sustabdo traukinį, matant ar

kaip viduramžiuose, yra tam- nematant inžinieriui signalą, 
sos skleidėja, pažangos smau-|be “trainmeno” ir budėtojo
gėja, mokslo 
taškas.

žudytoja”. Ir veikimo ?
Kas išrado prietaisą elektri-

VI. Balnionis.

DONĖ
■" "(Romano fragmentas).' 

(Pabaiga)
— Kebli padėtis.
— Padarykime štai kaip. Aš eisiu 

pirma, atrisiu šunis ir nusivešiu už kloji
mo. Tamsta, truputį palaukęs, prieisi prie 
rūsio, palengva atrakinsi ir su Danute 
pabėgsi į krumus.

— Praktiškas sumanymas. Stefanija 
nuėjo dvaro link. Bertainį valandos pa
laukęs, lėtai žingsniavo Ronioldas prie 
klojimo, o širdis šokinėjo, gįslose kraujas 
virė. Tik, štai, užgirsta mišku atvažiuo
jant šūkaujančių vyrų būrį. Greit pasi
slėpė už krūmo. Tai buvo prisigėrę bernui 
—talkininkai iš pabaigtuvių grįžtą. Jiems 
nuvažiavus Ronioldas greit pasiekė rūsį. 
Subraškėjo raktas, atsidarė durys ir į- 
žengė vidun.

— Danutė!.
— Romoldai!.. — susijaudinusi išta-

kovoja prieš prohibiciją, yra ‘ ‘ Association A- širdžiai prašau man tuąj pra- Kazimiero draugijos įgalioti- 
gainst the Probibition Amendment”. Šiomis t nešti, o aš padėsiu visas* pas- ni° PareiSas Amer oje. p-
dienomis ši orgnizacija išleido knygelę, kurio- ’tangas, kad kiekvienas narys 
je nurodoma, kaip skaudžiai prohibiciją vy- būtų patenkintas, 
kinama. Pažymima, kad į dešimtį metų apie] 2. Kviesiu visus į katalikis- 
y ienas tūkstantis žnionių nužudyta. Nurodo- kos spaudos palaikymo ir
ma, kad daugelis žmonių žudymą valdžia sle
pianti, kad nesukelti prieš prohibiciją ir jos 
vykinimą gyventojų reakcijos, ty. griežto 
pasipriešinimo.

sigyvenau Brooklyne prie šv. 
Jurgio parapijos ir todėl vi
sais šv. Kazimiero draugijos 
reikalais ir kitais čia nuro
dytais, prašau kreiptis į ma
ne asmeniškai ar laiškais šiuo

Kiek laiko atgal, mano kamjkinėms vilnims registruoti? 
pelio lankytojai pamena, aš fra! Kas išrado būdą nebyliams 
šiau, kad tarp garsiausių pa- ir kurčiams mokinti? 
šaulio mokslininkų 90 nuoš, Kas yra skaitomas moderni-

platinimo darbą.
Kaip tą galite padalyti?

T»- v „ . . , . adresu: 207 lorkfetreet, BrooKauno sv. Kazimiero draugi- .
. Išdėstomas kraugeringas vy- ja leidžia gražias katalikiškas kbn> N. Y. Kaip savo adresą 

dvasinto turinio knygas, ši PokeMa’ gudoje pra-kinimas ir ant galo nereikalaujama, kad pro- 
hibicija butų atšaukta, tik pareiškiama:

“Sąjunga prieš visa tai nepaduoda jokių 
nuosavų sugestijų tik vaduojasi Jane Adams 
reikšta nuomone”. 1

Gi ta Jane Adams nuomonė, tai prohibi
cijos agentų nuginklavimas.

Yra žinoma, kad tie agentai senai nu
ginkluoti. Jie turi parėdymą ginklus panau
doti tik savo gyvybės apsaugai. Bet jie gali 
visaip naudoti ginklus ir naudoja.

Gyvuojant tokiam nusistatymui, per il
giausius metus nieko gera nebus atsiekta. 
Kiekviena organizacija ar partija rūpinasi ne 
žmonių gerove, bet nuosavais reikalais.

Didelę sensaciją pastaromis dienomis su
kėlė žinia, kad kongresmono S. Denisono, di
džiausio prohibicijos šalininko, bagaže rasta 
degtinės ir už tat jisai patrauktas atsakomy
bėn. Ir šis įvykis parodo, į kokią balą yra 
įklimpę šios šalies politikai ir kaip veidmai
ningais keliais jie vykdo prohibicijos įstaty
mą. Tat, ar stebėtina, jog šiandien girtuoklia
vimas vis labiau plečiasi, jog įvairių nusižen
gimų skaičius auga ir erdvus kalėjimą 
pasidarė ankštus.

apsipylė. Nesuvaldę jausmų, puolė į glėbį 
ir vėl pradžiugo dvi taip išsiilgusios, se
nai besidžiaugusios širdys.

— Mano brangi, mes čia būti ilgiau 
negalime. Tai pasakęs, paimė beveik ap
alpusią,- Done ir išnešė laukan. Čia įtrau
kusi gryno miško oro, Donė atsigavo ir, 
pažvelgus į dvarą, su juo atsisveikino. 
Krūmuos jau laukė Stefanija su daiktuis 
ir susėdę visi dingo tamsoje.

VXIII
Saulutei geroką tarpą dangumi pa- 

rydinėjus, atsikėlė senasai bajoras. Sulig 
senu papratimu, nusiprausęs ir sumetęs 
trejetą “Sveika Marija”, išėjo grynu o- 
ru jiakvepuoti, giedriu rudens rytmečiu 
pasigerėti. Ir kaip nustebo senasai, kai 
pamatė pravirus rūsio duris. Išgąsčiu į- 
temptais nervais šoko jis prie rūsio ir su
šuko :

— Jos nebėra...
Baisiu nerimąsčiu ir įtūžimu plakan

čia širdim nubėgo rūman, kur neradęs 
kai kurių Donės daiktų, užtektinai apyti
krį įsitikinimą išsidirbo apie Donės po

re Donė ir jos akys džiaugsmo ašaroms bėgimą.

ir _ _
draugija savo nariams kas- neslu' 
met duoda savo išleistų kny-' Pasitikėdamas gerbiamos 
gų. Tat paremkite katalikišką dvasiškuos malonia parama, 
ją spaudą: įsirašykit į šv. Ka- jūsų, broliai ir seserys Ka
zimiero draugijos garbės, am- palankumu šiai kilniai
žinus, tikruosius, ar metinius pasitikėdamas jūsų

nes chemijos tėvu?
Kas pirmutinis padirbo gy

vąjį sidabrą?
Kas išrado termometrą ir 

barometrą ?
Kas išrado prietaisą paveik

slams imti?
Nenusiminkit! Tai tik žiups

nelis klausimų. Jeigu komu
nistų redaktorių “razumas” į 
juos teisingai atsakys, galima 
bus jų dešimtį sykių daugiau 
pastatyti.

Na, vyrai, parodykite, kad 
jūsų galvose yra protas, o ne 
bulvinė košė?

buvo katalikai: kunigai, vie 
nuoliai ir pasaulionys.

Kad komunistų redaktoriai 
parodytų, jog jų galvose yra 
tikras “razumas”, o ne bulvi
nė košė, teatsako į šiuos 
klausimus:

Kas buvo tas, kurio dideli 
eksperimentai šit gėlėmis, pa
darė jo vardą garsų visam 
pasauly?

Kas išvystė prietaisą, kuris 
rekorduoja žemės drebėjimus?

Kas dešimtame šimtmetykaršta bažnyčios ir tėvynės
knygų, . jas P^ipraSęs Aukš- attiktojo rankomis spaudos
aite savyje Dievo meilę ir ug- pagalbos, ir prade-dar »'■' ir gn»wr»

du savo darbą Amerikoj.

narius! Tuo. gausite gražių

dysite sąmoningo kataliko dva 
šią. Būkite net katalikiškos 
spaudos platinimo apaštalais! 
O kaip jais tapti? Paaiškinkit 
savo giminėms, pažįstamiems 
apie katalikiškos spaudos svar 
bą, nupasakokit šv. Kazimie
ro draugijos tikslą, paragin

Kun. S. Stonis,

Sv. Kazimiero draugijos 
įgaliotinis Amerikoje.

VIEŠA PADĖKA.

Giesmės yra šios: 1) “Išleis- dinių veikalų komisijai — niu- 
kit rasą” (Adventinė), 2) jzikanis: J. Žilevičiui, K. S. 
“Pasakykit Piemeneliai” ir Strumskiui ir A. Visminui 
3) “Trys Karaliai”. j už skubų pasidarbavimą.

Visi trys veikalai vienam J. Stulgaitis.
sąsiuvinyje. Kaina 30c. Imant

Vilkes-Barre ’s apielinkės 
kitę įsirašyti į narius, o jei, vargonininkų kuopelė taria 
jūsų įkalbėtas, įsirašė — lai- didelį ačių kompozitoriui p. J. 
mėjai, esi spaudos platinime Žilevičiui už pagaminimą tri- 
apaštalas. Savo gimines, pa- jų giesmių Advento ir Šv. 
žj stamus, draugus, gyvenan- Kalėdų sezonui. Kūriniai tin
gius Lietuvoje įrašyt juos į Rami visais žvilgsniais. Melio-
garbės, amžinus ar tikruo- dija bažnytinė, gražūs, skam- .Forest City, Pa. arba ‘Draugo’ 
sius šv. Kazimiero Dr. narius būs akordai ir nesunkūs iš- 'administracijom

didesnį skaičių duodama nuo
laida.

Išleido L. R. K. Vargoni
ninkų Sąjunga. Norintieji įsi
gyti šias giesmes, kreipkitės 
pas Varg. Są-gos knygių: S. 
Simonavičius, P. O. Box 249,

štai Vėl būsite spaudos pla- pildymui. Taip gi ačių leidimo perio-

Italijoje pradėta statyti peri 
"kis didelius lėktuvus, kuriais 
bus mėginama iš karto pers
kristi Atlanto vandenyną iš 
Europos į Ameriką. Vienu 
lėktuvu žadąs skristi pats a- 
viacijos ministeris, kuris jau 
anksčiau yra pasižadėjęs ap
lankyti Ameriką oro keliu.

(“M. R.”),

----------- MICllEL’IS, ministerio tarnas.
Bajorui mirus Donė su Romoldu jau » ROBINEAU, jaunas ūkininkas, Selicour’o

vedusiu grįžo į savo gimtinę. Būdama 
vienintelė duktė, be didelio vargo ji per
ėmė visą tėvo palikimą.

z——m——a—b

Friedrich von Schiller.
• z

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.

Komedija iš prancūzų gyvenimo.

Veikiantieji Asmenys:

NARBONNK’AS, ministeris.
PONIA BELMONT’A, jo motina. 
CHARLLOTTE’A, jo duktė . 
STLICOUR’AS, ]
LA ROCHE’AS, misterio pagelbinin- 
FI&MIN’AS, j kai.
KAROLIS* FIRMIN ’A3> Firmin ’o sūnus,

karininkas.

pusbrolis.
SCENA — Paryžiuje, ministerio prieš

kambaryje.

d VEIKSMAS.
Pirma Scena.

Abu Firmin’ai: tėvas ir Karolis.

KAROLIS. Koks liamingus nuotykis. 
Tik pamanyk, tėve!

FIRMIN’AS. Kas atsitiko?
KAROLIS. Aš ją vėl radau!
FIRMIN’AS. Ką?

KAROLIS. Charllotte’ą. Nuo to laiko, 
kai aš apsigyvenau Paryžiuje, veltui aš 
jos ieškojau visur, visose viešose vietose. 
Ir štai, pirmą sykį, kai aš užėjau pus tam
stą į biurą, laimės žvaigždelė atvedė ją 
pas mane.

FIRMfN’AS. Bet kaip gi f...
KAROLIS. Tik pamąstykite! Ta pui

ki mergaitė, kurią aš Colmar’e jos tetos 
namuose atlankiau — ta Charllotte’u,

kurią aš myliu ir amžinai mylėsiu, — y- 
ra duktė!..,

FIRM. Keno?
KAR. Jo Ekscelencijos naujo minis

terio. Aš ją pirmiau pažinau tik kaip pa
prastą mergelę, Charllotte’os vardu.

FIRM, Ji yra duktė?..
KAROLIS. Pono von Nn chorine’u.
FIRM. Ir dar tu ją myli?
KAR. Labiau, negu kitados! Aš ma

nau ji manęs nepažino. Aš jau tik ką no
rėjau jai nusilenkti, kaip štai tamsta at
ėjai. Ir gerai, kad tamsta man sutrukdei! 
— Nes ką gi aš bučiau galėjęs jai pasa
kyti ? Ji būtų pastebėjus mano sumišimą, 
ir mano jausmai būtų mane išdavę! Aš 
jau nesusivaldžiau. Nuo tų šešių mėnesių, 
kaip aš tapau nuo tamstos atskirtas, ji 
buvo mano vienintelė svajonė. Ji yra tu
rinys ir siela mano poezijos. Tik ji viena 
man patinka; nes mano meilė yra mūza, 
kuri mane įkvepiu.

(Bus daugiau)



«

KpfvHrtndlenia, Lnplč. 21,1929 D B S U O S B .1

MUSU DAINININKĖS A. A. ONOS POCIENĖS 
ATMINIMUI.

ATSIŠAUKIMA S,

(Tąsa)

Susigraudinus solistė nualpsta
Pasigirsta švelnus soprano

gedulingose išleistuvėse, paly
dovais į kelionę iš kurios ji 
daugiau nebegrįš, mes jos jau 
nebesulauksime, bet ji lauks

balsas; tai paneles Genovaitės ,jnuSų pas -ją atkeliaujant ana- 
Gettling, jaunos lietuvaitės,, pUS amžino okeano.
velionės auklėtinės ir moki-, „ ,

! Kelione j kapinyną.
nes gieda Gounod’o

turn me not away, oli, Lord”, Į Varpams gaudžiant, neša-

Apie du metai atgal, buvo 
tilpęs “Drauge” atsišauki
mas Raguvos klebono bei ko
mitetų, į raguvieėius, gyve
nančius Amerikoje, kad pa
rinktų aukų nupirkimui var
pų j Raguvos bažnyčią, nes | 
karo metu rusai išsigabeno. į 
Bet, deja, iki šiam laikui mes, 
amerikiečiai, neišpildėm jų 
prašymo. Tad šį mėnesį ga
vom ir vėl panašų atsišauki
mą ir įgaliavimą sekantiems 
asmeninis:

Įgaliojimas. į
Raguvos bažnyčios komite • j 

tas šiuo prašo ir įgalioja p-lę , 
T. Barauskaitę, gyvenančią 
1938 So. Highland Avė., Ber- , 
wyn, III., ir P. Matą ir Ko- 1 
triną Sriubus, gyvenančius

NAUJAS!
RADIO ■ PHONOGRAPH

I3SI

akompanuojant smuikai irimas karstas iš bažnyčios ir 1315 So. 5Oth A\e. Cicero, III.,
vargonams, bet vienu sykiu dedamas į karavaną. Saulutė
balsas nutrūksta, mat, susi
graudinimo perimta, turėjo su 
stoti; už minutos kitos vėl 
pradėjo ir užbaigus giesmę, 
nualpo. Antras solo, tai operos 
artisto tenoro Justo Kudirkos, 
kuris sugiedojo Dubois’o 
“Pater, in manus; Tuas, com- 
mendum spiritum meum”.— 
(Tėve, į Tavo rankas pavedu 
savo sielą). Trečią giesmę 
solo giedojo ponia Janušaus
kienė, Millardo ‘Avė Verum’. 
Nors pamaldos tęsėsi dvi va- 
landi, nei kiek neprailgo, ro
dosi, galėtum būti da kitą 
tiek laiko, klausyti ir penėti 
savo sielą tokia meno retenv-

p ra s i laužus per skrajojančius 
padangėse debesis prašvito. 
Palydovai sėda į automobilius 
ir prasideda kelionė į kapiny
ną. Policijantai ant motorci- 
klių lydi palydovų procesiją, 
reguliuoja trafiką, stabdo au
tomobilius, gatve karius, net ir 
traukinius, kad nepertrauktų 
laidotuvių procesijos. Palydo
vų automobiliai užėmė kelias 
mylias; kiti nesekė eilės, bet 
vyko trumpesniais keliais tie-

rinkti aukas Raguvos bažny
čios varpams, kurių minėta j 
bažnyčia neturi, nes karo me
tu buvo rusų išgabenti Rusi
jon ir tenai žuvo.

Pasirašo
Pralotas J. Macijauskas,

Raguvos bažnyčios komiteto 
Pirm. Raguvos klebonas. 
Nariai:

Pov. Deveikis, Ipolitas Kisis. J

Brangūs Raguviečiai! Tu-j 
rim stoti į bendrą darbą.

siog į- kapinyną kad patekti Kreipiami. ne tik prie Bagu
arčiau kapo. Vienas iš išsto
jusių iš eilės automobilių ta
po troko užgautas ir visi ke
turi palydovai, trys moterys

be. Pamaldoms pasibaigus, vė- ir vienas vyras, sunkiai sužeis-
lionė iškilmingai su procesija 
palydima iki bažnyčios durų, 
iš kur pradėjo paskutinę ke
lionę į paskutinę atilsio vie
tą, kapinyną.

Paskutinės išleistuvės.

Kada 1922 metais velionė 
gavo iš Lietuvos nuo operos 
direkcijos pakvietimą vykti 
ten ir stoti valstybinėn ope- 
ron, ir pakvietimą jį priėmus 
rengėsi kelionėn, tai Cliicagie- 
eiai surengė jai iškilmingą 
išleistuvių puotą, kurioje da
lyvavo keli šimtai svečių, ku-

ti, nugabenti ligoninėn; tai 
liūdnas atsitikimas.

Kada laidotuvių procesijos 
pradžia pasiekė kapinyną, tai

vos parapijonų Amerikoj, bet 
ir prie mūsų brangų kaimynų, 
kaip tai Traupiečių, Šilavi- 
čių, Vadokliečių, Troškūniečių, 
ir kitų artimą parapijonų.. 
Mes savęs nenusiskriausim i 
aukodami tokiam kilniam tik
slui. Įgalioti asmęnvs ^tęngsi- 
mes pasiekti asmeniai kat
ruos tik bus galima. Važiuo-

Model 91

$116.00
(less. tubes)

Pagerintas Majestic Super-Dy- 
nainic kalbėtuvas. Eit ra sun
kus, tvirtas i ir veikius Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ilgą. amžių lr saugumą, Jacobe- 
an periodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; instrumento 
panelė išklota tikru importuo
tu Austraiijosljacevvood. Ran- 
kenukės glį’ užbaigtos 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 
kainą

3aMB&

jau rasta keli šimtai belau-..... . ,, . , _ ... . Isnn į artimus miestus. Visaskiančių automobiliu ir gausi,.,,. . „ . . T išlaidas, kokias turėsim, pa-ininia žmonių. Karavanui pri- , - ' . . ™. , .5. dengsim mes patys, t. y. T.važiavus prie kapo, palaukta „ , rr c, ■ , •Barauskaite ir M. K. Sriubai.pusvalandis, kad davus paly
dovams progos išlipti iš auto
mobilių ir atvykti prie kapo, 
nes visa eilė automobilių tu
rėjo sustoti apie pusė mylios 
atstu nuo kapinyno vartų, ka
dangi jau arčiau negalima 
buvo privažiuoti, nes keliai ir

rių tarpe buvo ir pačios inte- kapinynas buvo užsigrudę; 
ligencijos viršūnes. Buvo ka- j pasirodžius, kad- minios plau
tai i kų, tautininkų ir socialis- kiniui nebus galo> karstas iš-
tų; tą vakarą kiekvienas pa
miršo savo pažvalgas; menas, 
muzika, daina, — vienyjo vi
sus. Buvo tai labai jaukus su
ėjimas ir vienas iš linksmiau
sių. Velionė padėkojus susi
rinkusiems už jų gausius lin-

imamas iš karavano ir pade
damas ant oželių sale kapo, 
galutinėms pamaldoms.
Žmonių susigrūdimas kapiny

ne.

Žmonės .grūdasi, veržlias!,
kėjimus, pareiškė, kad jai yra spaudžiasi, lyginai didžiau-
labai nemalonu ir skaudu at
siskirti su savo draugais ir 
draugėms, bet tas atsiskyri
mas esąs tik laikinas; kad ji 
vyksta Europon, o ypatingai 
Lietuvon, kad labiau išlavinti 
savo balsą, giliau, pastudijuo
ti muzikos, ir atsiekti nugštes- 
nio tikslo savo’ meno srityje; 
kad atsiekus savo tikslą gryž 
atgal, į savo draugų tarpą ir 
stengsis jiems atsilyginti už 
jų toki nuoširdumą daina, mu
zika. Žodis stojosi kunu; ji už 
kelių metų sugryžo, ir* visą 
laiką džiugino musų širdis sa
vo maloniu angelišku balsu,

siuose atlaiduose, kiekvienas 
stengiasi prieiti arčiau kapo.

Kas čia tokią milžinišką 
minią sutraukė? . Laidojamas 
koks tai įžymus valdininkas, 
miesto majoras, gubernato
rius, pralotas, vyskupas ar j 
koks nepaprastas dignitaras?j 
Visai ne! Tai laidojama musų 
dainos karalaitė, Ona Pocienė, 
kuri visą savo gyveninių pa
šventė menui, muzikai ir dai-Į

š
i it J* i h Vf<

Model 92

$146-00
(less tubes)

Pagerintas Majestic Supe.r-Dy- 
narnlc 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- 
pofrtudtu Australijos Lacewood.' 
Rankenukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

Visi surinkti pinigai eis į 
varpų fondą. Iš tolimesnių mie 
stn prašom geros širdies ra- 
guviečius siusti aukas sekan 
čiu adresu: M. Sriubas, 1315! 
So. 5Otb Avė. Cicero, III.

Pradžia pasirodė labai gra
ži. Plačiai žinomas “Peoples! 
Furniture” krautuvės savi
ninkas p. M. Kežas, raguvietis, 
padarė gražią pradžią. Taip
gi p. V. Ivanauskas, žymus 
biznierius, gausiai prisidėjo 
prie šio kilnaus darbo. Gyve
nantis Gary, Indiana, p. Kli- 
vickas, žymus biznierius ir
gi prisidėjo su didelė auka. 
Kiek ir kas aukojo, vėliau 
pranešim, kuomet susidarys 
didesnis aukotojų skaičius.

Vardai ir atskaita, kiek kas 
aukojo, bus pasiflsta į Lietu
vą ir Raguvos bažnyčioj bus 
skelbiama iš sakyklos.

Komisija.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS.

Buitie America Linijos laį
_ , . ,vu Polonia šiomis dienomis iš inai; ta, kuri savo švelniu, ma-'. , .„ ». .. .’ ’ . Lietuvos grizo šie lietuviaiJoniu lakštutės balsu per dau

gel metų džiugino dainą ir amerikiečiai: Km. Adamonie-
a . nė, Ona Birzetis, Vlad. Bud- niuziką mylinčius savo tautie-( . ... . . ' .... , . reekaite, Ant. Dancunas, Alb.čius lietuvius; ta, kuri savo .. ~ , TZ, , . , . ' . , ’ , Drogalis, M. Getspudas, Kas-

ir skleidė musų tarpe dainos dama kurstė musų širdyse lie- . ,, i. , ' * . . i ...... „tas Griksas, Ant. Krasauskas,
ir knltnr,. ypnt.ngMtovy.tf. v.,d,n,. tėvynė, medę, Kra,rali Kot Ka|vinakie. 

tarp jounuoinenvą eion gimn- ir .kleidė n.nm, tarpe metų Jur.
sios. Bet, Sto. itanr. m.rt.s ir knltnr,. , , M(.rk(llig JuHa Rndzienie.
net.kėto, ..pleaė i. m,.., ( M y^
tarpo ir pasiiutom esą daly-. . T, „ , , .‘ , I mus dnn<n«ni wic, Kaz. Zardeckis..viai ne linksmoj puotoj, bet (Bus daugiau)

Patogus lengvų išmokėjimų j». Bndriko Finansavimo pienas 
duoda galimybės lengvai jj įsigyti.

Pilnai įrengtas su Majestic Tūbais
NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasižimėk 

šiuos punktus:
1 ) Ūmi 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 teisingumą reprodukcijos.
4) Naujas — 45 tūbų | Push-Pull dėl pilno atsieklmo, radio

arba phonografo reprodukcij-os.
5) Naujas Super-I)ynamic kalbėtuvas, dėl nepalyginamai 

skaistaus halso dėl radio arba phonografo muzikos.

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

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

rolia, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

9) Turtingai Išrodantis naujos mados riešučio medžio kabi
netas, su escutcheon plate lr kontroUujančioin 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 4705k ■

ę/ifajjMtic Radio Į

Jos. F. Budriu. Inc.
I 3417-21 S. Halsted St. I___ _ • _______ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b
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LABDARYBĖS SKYRIUS
BUVUSIO LIGONINĖS VA

JAUS DAVINIAI.

Ateinantį sekmadienį šv. 
Kryžiaus lietuvių ligoninėj, 1 
vai. dienų, ruošiama pagerbi
mo pietus tiems asmenims, 
kurie pernai per Šv. Kryžiaus 
ligoninės vajų (kontestų) rin
ko aukas. Del to bus ne pro 
kalį žinoti rinkėjų darbo da
viniai. Pirmieji penkiolika 
rinkėjų konteste yra gavę bal
sų sekamai:

laimėjęs. Visų kontesto daly
vių (aukų rinkėjų) prašoma 
j busimus pietus, lapkričio 24 
d., Šv. Kryžiaus ligoninėj, at
vykti. Atskiri pakvietimai ne
bus siuntinėjami.

įveikia paremti visokiais bū
dais. Parinkime jiems gerų 
knygų ir pasiųskime. Tuo 
juos dvasiniai sušelpsime.

Esame gavę keletu šimtų 
dolerių iš miesto fondo per p. 
J. Elijo pasidarbavimų, už kų 
jam tariame ačių.

............................. $1,271.94
Cli. Ubavičiaus palikimas

.............................. 200.00
Montrealio liet. paaukojo 56.00 
Brooklyn liet. veikėjai 40.50

Smulkesnės aukos:
St. Vienašindis............. 10.00
6. Kvedaitienė ............. 5.00

Atgijusi labdarių pirmoji j J. Sflisis .......................  5.00
kuopa padarė “bunco party”. Pr. Čižuuskas................ 5.00

PAKVIETIMAS.

Kadangi tik keletas dienų 
jau beliko iki Lietuvių R. K. 
Labdaringosios Sąjungos VIII 
Seimo, dėl to dar karta tenka
pakartoti kvietimas, kad visos

I) Sv. Kazimiero Seserų A-1kolonijos 
kademijos mokinės 270,300 ir draugijos _ prisiųstų s»vo 
2) Antanas Vaičiulis 85,000

3) Vincas Duoba 82,000
4) Jonas Šileikis 70,000
5) P. Bernotas 25,000
6) K. Srubienė 21,200
7) E.Andruškevičienė 20,200
8) P. Labanauskienė 11,600
9) M. Časienė 11,600
10) Z. Gedvilas 10,800
II) Klimašauskienė 9,000
12) Jieva Rudienė
13) J. Bložis
14) Naugžemienė
15) M. Jatužis

atstovus j seimų.
Šių metų seimas skirsis nuo 

visų kitų seimų. Mat Labda-

darių Kampelio” iš
laidos ...................... 478.00

Dirbtinės gėlės ...............82.70
Smulkių išlaidų ............. 8.78
Labdarių fanuos įsigiji-

nias-rankpinigai .. 2,099.09

uždirbo 48.00 ir tais pinigais 
sušelpė varge esančių našlę.

Kreipiama kuopų domėsis, 
kad siunčiant į centrų aukas, 
pažymėti kuriam reikalui au
kos skiriamas.

A. Nausėda,
Labd. Sų-gos pirm.

L. R. KATALIKŲ LABDA
RINGOSIOS SĄJUNGOS 

NUO SAUSIO MĖN. 
1929 M. IKI LAPKR.

24 D.

Pajamos.

Sų jungos 1) pasta
tytoji ligoninė jau veikia, 2) 
nupirkta 141 akerių ūkis, ant 
kurio bus statoma našlaičiams
ir draugijos prisiųstų savo i 4 J Centrų aukos: 
išduotas platus raportas iš vi-j 3 kuopa Cicero, III. "per 
so labdarių veikimo. Juk tai kun. H. Vaičiūnų

6,600 visiems 
6,600.

bus labai svarbu iš rinkliava
$23.60

37.64
girsti.

6,200 j Be to< kviečiame visus dva-I
6,000 |Sj£]-įus? profesionalus, biznie- 

Iviti linkėjai, sulig savo su-Įrįus įr veikėjus ir bendrai vi- 
rinktų aukų, gavo mažiau bal-Jhą visuomenę atsilankyti j
sų. Ateinantį sekmadienį bus 
žinoma kas -kokių dovanų yra

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eilclt 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrei!. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pąsakya pats. po pilno lšegsaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitą daktarą 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, IM0& 
jie neturi reikalingo patyrimo. M-' 
rady m ui žmogaus kenksmingumą.

Mano Kadlo — Scope — Raggt. 
X-Kay Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jusą 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai Jusą sveikata 
lr gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligą skilvio, žarnų. Inkstą, odos, 
kraujo, nervą, širdies, reumatis- 
mo, kirminų, uždegimo žarną, sil
pną plaučių, arba jeigu turit ko
kią užslsenėjuslą, jslkerėjusią, 
Chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1Š1C
1* W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo E iki 7

Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1 
I po pietą.
V------------------------------------

seimų, kurs bus ateinantį sek
madienį, 2 vai., Šv. Panelės 
Gimimo parap. salėje, netoli 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės.

Visiems juk jau žinoma, 
kad tų dienų bus laikomos pa
maldos už mirusius labdarius. 
Dėlto prašome susirinkti į sa
lę prieš 19 vai., kad kartu ga
lėtumėme eiti į bažnyčių.

Centro Valdyba.

PRANEŠIMAS KUOPOMS.

ma

Viso 61.24

O. Rutkauskienė ......... 2.90
V. Stagelka ................ 2.00
A. Bulęvičius ..............   1.00
Šv. Kazimiero Dr-ja She

boygan, Wis................ 5.0G
Šv. Jurgio Dr-ja Slieboy- 

gan, Wis.................... 10.00
Adolfas Milaševičius .. 5.00 
Ant. Zalga .................... 5.00
J. Kazanauskas ........... 19.00
Mot. Dievo Sopul. Dr-ja

Cicero, III. ................ 15.00
Ad. Putsavage .............. 5.00
B. Bauža ......................... 5.00
R. Grebiiauskaitė.........  5.00
Anast. Mockevičienė .. 1.00
Ag. Ručinskienė...............5.00
A. Ringler ..................... 2.00
Vikt. Kasperienė ........... 5.00
Jeva Butnoraitė...............2.50
K. Kissel ......................... 5.90

Viso išlaidų iki Jįįeiniui
$26,390.82

Balansas sausio 1, 1929 
buvo.................... 29,778.26

Pajamų buvo ......... 1,733.94

Viso ................  31,512.20
Išlaidų turėta......... 26,390.82

Kasoje lieka $5,121.38

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

Pr. ir D. Gečiai............. 5.00
5 kp. Bridgeporto kolo- , . ,.

. . , . . į O. ir A, Andrinhonainija kapų rinkliava 166.63' .
6 kp. North Side per A.

Basevičių .................. 78.90
Kapų rinkliava .......... 231.14

Šv. Petro ir Povilo Dr-ja 
Chicago Heights, Iii. 10.00

Jurgis Banionis __
Petr. Virbalavičienė .

Viso 309.14

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

Jos. F. Budrik muzikos krautuve užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

Vim~torol jy Columbia

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau-

10.09 įdėti ir gelti nuo mažiausio jų iš- 
• tempimo.
I Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos,

. Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
j Skaudėjimo ir t. t.
i Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė- 

j j imą ir sustingimą iš girgždančių
, sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
. kitas to nepadarys!

-t Nusipirkite bonką (tik 35c. ar

19.90
5.00

P. Tamošauskas ......... 5.00
7 kp. West Side kapų rin- (Domeikienė iš Beloit, VVis. 

kliava ..................... 160.95
S kp. Brighton Park, per 

P. Vaiciekauskų .... 15.75
Kapų rinkliava .......... 299.13

Viso buvo ...

Išlaidos.

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

5.00

$1,733.94

Viso ..................... 224.88
16 k}>. Sheboygan, VVis.

auka ......................... 190.00
28 kp. Gary, Ind. auka 150.00 
Centro piknikas davė 100.00Šv. Kalėdos jau čia pat

Gerb. labdariu kuopų prašo- LT. . „. ... * .. viso kp. įnešė Centra susirūpinti savo parapijo-

Ise esančiais pavargėliais. 
Parinkite tam tikslui aukų, j Ibi

drabužių, valgio produktų ir j 
aprūpinti reikalinguosius vie-j 
nokios ar kitokios pašalpos 

| Besiartinant toms brangioms 
j šventėms mes negalime pa- 
jmiršti savo brolių ir sesučių, 
kurie yra Oak Forest ir ki
tose prieglaudose. Juk nė jų 
įneš negalime užmiršti. Juos

Dovanos Kalėdoms
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jūsų gimi

nes Lietuvoje prieš Kalėdas per musų įstaigą.

. Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas a- 
pie atitraukimą giminią iš Lietuvos ar kitų kraštų.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime’ — įgaliojimus bei doviernastis.

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą 
ir iš Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir 
kitokius biznius

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės vpatiškai ar laišku

REGISTRUOTAS NOTORAS

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

a n

Duota Šv. Kryžiaus 
ligoninei ......... $23,148.75

Užmokėta už ligonius gy
dytojams ir ligoninei 466.68 panaudokite Pain'-Expelleri sulig

t, . . . i , nurodymų. Rvtmety atsikelsite
I agarsinunai, spaudos į gataVį kad jr jo mylių eiti — jus

darbai ....... ............ 205.85! juoksitės net iš tokios minties,
Vajaus pabaigos ir “Lai,- į ‘“db“k sel,sU,e- Apgr.-No.90A 

■ ' • ■■■ - ' - ■— - --------------------

-70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo

Kalėdos Netoli!
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką 

savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų. 
Geriausia ir brangiausia jiems dovaną - Litai ar doleriai

Dabar jau laikas pinigus siųsti j Lietuvą, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą”.

ii /

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais, 
čekiais ir telergamomis.

, • H
Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai. 

ryto iki 8 vai. vakare.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT

Chicago, III

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

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

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

16138F Kaeiuskas (A. Vanagaitis)
Šalta Žiemužė (A. Vanagaitis)

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDU PAIMTŲ IS 
MUSŲ PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10” 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

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

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

C1004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseitia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAHANOJAUS LIETI VIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1C135F Šokikų Polka
Nuujų Metų Polka

1G112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JUOZAS BABRA VIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtu-oklio Daina
K. MENKELIINHTĖ ir F. STANKŪNAS

1609CF Trys Sesutės 
••Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas
Su Orkestros akompan.

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

BROdfcLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16133F Žideli-Judell, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gork Girtuoklėli Tolka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas

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

' O Jus Kriaučlai (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Mados

I’as Draugų Julių
160S5F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazas ,
1CO78F Mergutę Prigavo

Eina Puti j Karčiamą
16071F Karvutė 

Doleris
16O72F Sharkey Daina 

Munšainukas
16073F Reikia Tept, Dalis I 

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

Be Nosies (A. Vanagaitis )
I.IETUVIŲ TAITISKA ORKESTRĄ

16113F Puiki Porelė Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS ,

•Wu-. 7791 JOS. F. J Inc.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

f
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— Juozu* Babravičius. Rez Tel. Midway 6611

LIETUVIŠKŲ SPULKU 
DARBUOTE

9) Vanagienė polka. Daina 
’— A. Vanagaitis su orkestrą. 

Susiorganizavus Lygų ir lie , Reikia pripažinti, kad Bud- 
tuviu bendrovių naudingi dar-j riko radio valunda visados 
bai aiškiau pasirodė. Bendro- būna įvairi ir visiems patinka, 
vės įvairiose Cbicagos koloni- Nežiūrint to, kad' tai yra rė
jose, vietoj viena kitai kenk- kordų reprodukcija, tačiaus 
ti, pradėjo viena kitai gelbėti, dainos ir muzikos atrodo tik-

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 

lr Ketvergais vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4(01 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Rea. (641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

AKTA A I

Bridgeport. — Penktadienio 
vakare, lapkričio 15 d.. Lietu
vių prekybos buto kambariuo
se buvo susirinkę sekretoriai Pradėjo iškelti savo raštines į tai realiai teko patirti, kad 
Lietuviškų Skolinimo ir Bu-'viešas vietas, dažniausia su- p. Budrikas mano dar rengti 
davojimo Bendrovių, arba, jungtas su Real Estate rašti- J radio programus ir kitais va-
kaip vadinama, lietuviškų nėmis; pradėjo priimti iš na-j karais ir veda derybas su ra-
“ spulku”. Buvo tai pirmas rių pinigus kas dienų, vietoj į dio stotimis. Geriausio pasise-
toksai susirinkimas Chieagoj. I vienų vakarų savaitėje ir ne-

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MII,WAUKEE AVENUR 

Valandos: 12 iki 2 lr 6 iki 8 P. M. 
Sercdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

iRes. tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS

Telefoną* Boulevard 10*0

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; I liti U, 1 Iki • 

dieną, ir 6:80 Iki 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 4lth Street Chicago. IU.

kimo.
Nors Lietuvių “spulkos” jau 
su virš 30 metų gyvuoja (ki
tos, žinoma, kur kas jaunes-

tik kad pinigine apyvartų pa
sirodė sėkmingesnė, bet ir lie
tuvių vardus toj biznio šakoj

Klausytojas.

nės), bet visos buvo per daug daugiau viešai pasirodė. Pir 
metų užsislėpę; viešai mažai 
kur pasirodė, atlaikydavo sa
vo savaitinius susirinkimus 
kurs nors užpakaly karčių- 
mos, arba kur bęismonte ir 
viskas. Viena su kita bendro
vės ne tik kad neturėjo jokio 
sąryšio, bet da dažniausia vie i 
na kitai stengdavos pakenkti.
Už tat ir pažangos mažai bu
vo.

)27 metais, pasidarbavus 
liminas Skolinimo ir Buda

vojimo Bendrovei, iš Brighton 
Park, tapo suorganizuota Lie 
tuviškų Budavojimo ir Skoli
nimo Bendrovių Lyga Illinois 
vai.

miau svetimtaučiai nei žinot 
nežinojo, kad lietuviai turi 
panašias bendroves, o šian
dien jau dažnai kreipiasi biz
nio reikalais prie šių ben
dro viu.

(Bus daugiau).

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Saite 8OO 1670 Milvraukee Ave. 

Tel. Brunsvrlck 0014

Valandoa; nuo S iki 7:60 vai. vak. 
kasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki S vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 3118
Namų Tel. Lafayette 9000

PLOTKELES.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 S. HALSTED STREET 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas: 4191 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 5820

> M.
\l927
G<\liinii

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La (faile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
>241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
4 7-9 vai. vak. apart PanedėliOį ir 

Pėtnyčlos

Jau Kalėdos čia pat. Dau
gelis plotkelių išnešiotojų no
ri gauti paskutinę valandų 
plotkelių. Aišku, tada visiems 
negalima suspėti pagaminti.

Gerbiamieji, malonėkite šiuo 
reikalu paduoti užsakymus 
kiek galint anksčiau.

Rašykite:
BROLIS VLADAS 
2327 W. 23rd PI.

Chicago, III.

BUDRIKO RADIO 
VALANDA.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6911

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

DR. J. J. KOWAR$KIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2869 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2820
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 4892 
Resldencljos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tol. Hemlock 8161

KAINOS SUMAŽINTOS
Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116.00 be tubu

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

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

v, v. Nedėlioj susitarus.

JOHN B. BORDEN
(John Rayilzhinas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbome Randolph 8737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbaae Roosevelt 9090 

Namie: 8 Iki • ryte Tel. Repnb. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552J
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 Bri 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. GriŠius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 
Telef. Maulevard 2800 

RESIDENCIJA! 
6516 So. Rockvvell Street 

Telef. Republic 9728

Pereitų sekmadienį vėl turė
jome progos išgirsti per radio 
lietuvių muzikos. P-nas Jos.! 
F. Budrik, 3417 S. Halsted 
St., vėl davė gražų lietuvių 
radio programų, kuris susidė
jo sekančiai:

1) Kutu polka. Mabanojaus 
lietuvių orkestrą.

2) Žalia girelė. Mainierių 
orkestrą su daina.

3) Elzbietos polka. Chicagos 
lietuvių orkestrą.

4) Litai, (Lietuvos pinigai) 
Daina, Jonas Butėnas.

5) Stunibriškiu polka, Lie
tuvių taut. orkestrą.

6) Bernuželi ne vesk pa
čios. Daina — Košt. Menke- 
leniutė.

7) Kariška polka. Brookly
no liet. orkestrą.

8) Saulelė raudona. Daina

POIVER 0ETECTION
M'/ZA the NEW-45 Tubes

offers Ettlusively t/tis {

WONDERFUL llHPROVEMENT

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampe* Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutart):
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 986 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:60 Iki 6 vai. vak. 
x>cal Office; 1900 So. Union Ava 

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

ANTANINA
MAČIULSKIENĖ
po tėvais Stripukaitė 

Mirė Spalių 19, 1929 m. 11:30 
vnl. vak. 54 metų amžiaus.

Kilo 1S Kauno Rėd., Teisių 
miesto.

Amerikoje išgyveno 17 metų. 
Paliko dideliame nuliudlme

vyrų Jurgi, seserj Petronei? 
Hparkausklenę lr Svogerj Spar- 
kttii.sk), Amerikoje, o Lietuvoje 
paliko 5 seseris.

Kūnas pašarvotas 716 W. 
17th Place.

Laidotuvės jvyks Penkiadie
nyje, Lapkričio 22. 1929 1S na
mų 8 va), bus atlydėta ) Die
vo Apveizdos par. bažnyčių, ku
ltoje jvyks gedulingos patuudos 
už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta J Sv. Kazimie
ro kapines,

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges Ir pažys
tamus dalyvauti Si-osc pamal
dose.

Nubudę Vyras, Sesuo Ir fivo-
«Wls.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Butkus & Co.

Tel. Canal 3161.

Kaina buvo $137.50 dabar <£-| *16,00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

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

Tel. Boulevard 4705

Ofiso Tel. Victory 8687,

Of. Ir' Re«- Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
8121 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

4694 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytai*: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Ganai 1764 Republic 8464

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyrifikų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti 81st Street

Falandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir Šventadieniais 
10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr vaikų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nno 

pietų 11d 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

Ifikalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai ryte; 
nuo 0 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 CL 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero (62 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas '

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

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutart]

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

OPTEMITRISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. 80. Leavitt SL TeL Canal (288 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlo 7868 
Valandos 1 — 8 4 7 — 1 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

TeL Lafayette'8315 “

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

2045 VVEST 35th ST.
Nuo 9 ifi ryto iki 6 vai. vakare

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

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

Office Boulevard 7042

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

LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 9267 Rea Prospect 6469

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6400 S. Artesian Ava 
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų

S Iki 8:80 vakare

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karfitj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimu 
regystę.

Prirengia teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt SL)

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

Tel. Brunswick 0624

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

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

pagal sustarimą

kioTX«2£ atkrelplama mokjr*Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4712 S. ASHLAND AVE

Tel. Boulevard 7589

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

4193 Archer Avenue 
Rez. Tel. Lafayette 4363

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 0 ryto Iki 8 vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfe

X-Ray
2137 S. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutarfena

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukfitas 

Paetebėklt mano lfikabas
Valandos nuo O:te ryto iki 8:80 va
karo. beredorals nuo 0:20 Iki 12 v. 

ryt*. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Caaal eiti

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 S. Ashland Ave.
SPECU AUSTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 lft 11 

TELEFONAS MlLVFAY SggO

Tel. Boulevard 1401

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akuterls

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 p. p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per >■ 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akufierls.

Gydo stalgias lr chronlfikac 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų U 
nuo 4 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Ganai 8110 Rea. So. Choro 
2288, arba Randolph 4800.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare i 
Nedėlioj: nuo 9 Iki 12 dlėną. 1

4301 ARCHER AVEN7 E

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1200 ]

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 19 dieną, *f* !
Nuo 8 Iki 9 po pietų, ‘Ili'yi

kttii.sk
kttii.sk
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BALSAI DEL "DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE 
GO. KONCERTU PER RADIO

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

ir didelis būrys, bet buvo ga
lima aiškini girdėti visų bal
sai. Gerai atliko savo dalis ir 
visi solistai. Lankiame dau
giau tokių programų.

B. Petraitienė.

Gerb.: 
Pradėjus “Draugui’ su

Peoples Furniture Co. rengti 
koncertus per radio, Detroi
to lietuviai labai žingeidavo 
juos išgirsti. Aš pats net ke
liose vietose bandžiau išgirs
ti pirmutinius koncertus, bet 
nepavykdavo pagauti. Kamo 
priežastis buvo, nežinau.

Vienok, lapkr. 13 d. pas pp. 
Pet.rėnus (spaustuvninką) per 
jų naujų radio labai aiškiai 
girdėjome “Dainos” choro 
koncertą. Kartais vėjas, kaip 
kokia vilnim, nunešdavo į ša-

Ii, kad vos tik buvo girdėti, 
bet už minutės ir vėl girdė
davosi kuoaiškiausia, rodos, 
butų iš Detroito radio.

Klausant lietuviškos, žave
jančios meliodijos iš džiaugs
mo net šiurpuliai kuna judina. 
Mūsų būrelis klausytojų su 
didžiausių įdomumu klausėmės 
tos pusę valandos.

Reiškiu didelį dėkingumą 
komp. A. S. Pociui ir “Dai
nos” chorui už dainas, o 
“Draugui” ir Peoples Furni
ture Co. už pastangas.

Laukime daugiau.
Matas J. Šimonis,

GRABORIAI: Detroit, Mieli.

Gerb.:
Milionai žmonių išgirdo per 

radio KYW, kaip lietuviai y- 
ra aukštai iškilę. Jų dainos 
žavėjo visus svetimtaučius, 
nors nesuprato mūsų dainos 
žodžių. Jie negali atsigerėti 
choro dainavimu ir klausia, 
kas sumanė tą programą. Di
delė garbė komp. A. Pociui už 
išlavinimą taip puikaus “Dai
nos” choro. I

Laukiam trečiadienio vaka
ro, kad pasigerėjus nors trum
pa, bet linksma valandėle.

Alek. Stankewicz,
St. Charles, 111.

Marąuette Park. — Lapkri
čio 21 d., 7:30 valanda vak. 
įvyksta namų savininkų susi- 
vienymo susirinkimas 2456 
W. 69 St. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes turime 
svarbų pranešimą. Taip-gi bus 
komisijos raportas ir apkal
bami kitokie reikalai. Kurie 
da nepriklausote, ateikite ir 
atsiveskite savo kaimynus.

Kviečiu visus
J. K. B., rašt.

ris lengvai gali perduoti savo dingai priėmė tą grakščią žiau ir rimčiau, kaip šiame

S. D.
Lietuvis Graborius
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano 
darbu busite uiara- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt >616
arba 2516
8814 W. 2Srd Place

Cbicago, m.

Gerb.:
Ačiū “Draugui” ir Peoples 

Furniture Co. už tokį gražų 
ir įdomų programą, kuris bu
vo pereito trečiadienio vaka
re. Reikai pripažinti, kad L,. 
Vyčių “Dainos” choras savo 
užduotį girtinai atliko. Nors

Telefonas Yards 1138

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

STANLEY P. MAŽEIKA

PADĖKOM*

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

A. A.
ONA VENCKAITĖ

pa-

J. F. EUDEIKIS KOMP.
3319 AUBUEN AVENUE 

Chicago, UI.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

I. J. ZOLP

Mirė lapkričio 14 d. o 
laidota šv. Kazimiero kapinė
se lapkričio 18 d.

šiuomi norime išreikšti gi
lios padėkos žodžius visiems 
a. a. Onos laidotuvėse dalyva
vusiems. Pirmiausia dėknojame 
gerb. kun. P. Vaitukaičiui už 
iškilmingai surengtas pamaldos
ir pasakytą įsp^dįngjį i(į,gražu 
pamokslą. Dėkuojame taipgi

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 1650 West 46th Street

SKYRIUS .
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero 3794
Kampas 46tn Ir Paulina Sts. 

Tel. Blvd. 6203
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS

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

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

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

■ OF.'SAS 
<68 West 18 St. 
Tel. Canal 
PKI RIUS:
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

BUTKUS

6174
8238

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
(k yrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Babsamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prlemiesčuoee. 
Grabai pigiai

net už $26. 
OFISAS

8388 South 
Halsted St

Vlctory 4088- 
81

4424 Ro. Roekwell HL 

Virginla 1298

LNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

E7.ERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f 1 ■ a ■:
4688 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 1877

gerb. vargonininkui Justui Ku
dirkai už gražų giedojimą ir 
zakristijonui už altorių išpuo
šimą. širdingos padėkos žo
džius reiškiame vyčiams, ku
rie savo narę užjautė sergan
čią, lankė ligoninėj ir uoliai 
pasitarnavo laidotuvėse. Dėkuo 
jame gėlių aukuotojams, gėlių 
nešėjoms, šv. mišių aukuoto
jams, grabnešiams. Dėkuojame 
graboriui Eudeiklui už tvar
kingą laidotuvių surengimą Ir 
gėlininkui Urbai už gražius vai 
nikus.

Visiems giminaičiams, kai
mynams širdingai dėkuojakie 
už lankymą pašarvotos velio
nės namuose, dalyvavimą baž
nyčioj ir lydėjimą Į kapines, 
ir visiems reiškusiems užuojau
tos ir suraminimo žodžius mu
są nubudimo valandoj.

Dar kartą ačiū, ačiū vi
siems geradėjakns taip daug 
mums pagelbėję. ’

O tu, musų brangi Onelė, 
ilsėkis šaltoj žemelėj. Tavo-gi 
nemažiai sielai gailestingasis 
Dievas tesuteikia amžiną atilsį. 
Tu pas mus jau nebegrįši, tad 
ilsėdamasi amžinybėj lauk mus 
pas tave ateinant.

Nubudusi *
Venckų šeimyna.

A. + A.
ANDRIEJUS

BUBNIS

A. + A.
MARIJONA

MIKALAUSKIENĖ

klausytojams jausmus tokių 
pasaulinių muzikų, kaip Bee
thoveno, Mozarto, Verdi, Schu 
berto ir kitų, nes jis tuos jaus
mus gerai supranta.

Nors didžiuma mūsų publi
kos nepratus prie klesinių vei
kalų ir kituose koncertuose 
kai kada būna nerami, bet p. 
Juškos koncerte
kaip užburti. O mūsų myli
mas dainininkas, taip kaip 
senovės lietuvių dainius, savo

smuikininkę.
Abiem viršminėtiem artis

tam pijumi akompanavo p-lė 
Ona įSkiriutė. Mūsų Onytė sce 
noje elgėsi labui gražiai ir tak 
tingai. Kaipo akompanuotoja, 
jai lygios nesiranda Chicagos 
lietuvaičių tarpe.

vakare?
K. R. Vosilka.

PALEIDO KURMYTĘ
“Id. $time” praneša, kad 

neseniai iš Kauno ištremtai 
valst. d. artistei Kurmytei lei
sta grįžti Kaunan. “R.”

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Lapkr. 18 d., 8:35 vai. vak.,
1929 m., sulaukęs S6 metų 
amžlaup. gimęs Suvalkų Redy- 
boj, Kalvarijos Purap., Siisnin- 
kų kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
2 sūnūs Juozapa lr Andriejų, 
dukterį Agota Kaaparienę, žen
tą Joną, 2 marčias, anukus, 
anūkes ir gimines. Buvo narys 
Amž. Rožančaua, Apaštalystės 
ir Tretininkų dr-jų, lalpgi Ma
rijonų Kolegijos rėmėjas.

Kūnas pašarvotas randasi 
3247 So. Union Avė.

laidotuvės (vyks Sukatoj 
I^ipkr. 23 d , 8 vai. ryta Iš na
mų J Av. Jurgio bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas Į Sv. Kazi
miero kapines.

Vist a. a. Andriejaus Bubnls 
giminės, draugai ir pnžjstaml 
esat. nuoširdžiai kviečiami daly 
vauti laidotuvėse Ir sutelkti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Runai, Duktė, žentas,

Marčios ir Giminės, 
latldotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Tel. Yards 1188

(Po tėvais Mockaltė)
Persiskyrė su šiuo pasau’lu 

I^ipkr. 19 d.. 4 vai. ryta. 1929 
m., sulaukus 57 metu amžiaus, 
gimęs Tauragės Apak., ir Pa
rap., Norkaičiu Raibio.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Augustą, 3 dukteris Oną 
Dackus, Zofija Machew Ir Rta- 
nislavą, žentus Antaną ir Ber
nardą, 3 anukus, brolį Joną 
Mockų, brolienę ir gimines, o 
Lietuvoj hroiį Juozapą Mockų 
ir brolienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
702 3 S. Campl.tb Avė.

Laidotuvės įvyks PėtnyčioJ 
I^apkr. 22 d., 8 vai. ryta Iš 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 esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti Jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame:
Vyras, Dukterys, lentai,

Anūkai, Brolis, Brolienė
lr giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
R. P. Mažeika, Tel. Yards 1188

Prie progos reikia pastebėti, 
visi sėdėjoj jog visi šios programos daly

viai yra Amerikoje gimę ir 
augę. O da kaikurie drįsta sa
kyti, kad Amerikoj gimęs jau
nimas nieko rimtesnio nedir
ba. Ar atsimena jie, kad jau

tai meiliai, tai juokingai, bet inimas kada būtų pasirodęs gra

“DAINOS” CHORO NARIŲ maloniai galingu balsu daina- 
DOMEI. vo tai liūdnai, tai maldingai,

Svarbi praktika “Dainos” vis labai įspūdingai. Net ir 
choro įvyks ateinantį penkta- mažai suprantąs apie muziką i 
dienį, lapkr. 22 d., Mark šiame koncerte galėjo pajus- 
White parko (..salėje, lygiai 8 ti, kaip graži ir galinga yra
vai. vak. Vi$i choristai pra-'muzikos pasaka. Turbūt, ne-
šomi laiku suvažiuoti. Turi-j klysiu sakydama, kad su p. 
me ruoštis prie savo koncer-'Juškos pagelba trumpoje at- 
to ir, be toj/mūsų choras da'eityje lietuvių vardas skani* 
turės tuojau dainuoti “Drau-j bės pirmaeilių puasaulių dai
go” ir Peoples Furniture Co. nininkų tarpe.
radio programoj. Taigi choras 
turės išmokti naujų liaudies 
dainų. Delto visi nariai prašo
mi būtinai susirinkti ir naujų 
narių atsivesti. Choristai iš 
tolimesnių kolonijų (West
Pullmano ir kitų) ir-gi širdin
gai kviečiami atsilankyti šia
me penktadieny.

Valdyba.

DA APIE P. RAPOLO 
JUSKOS KON

CERTĄ.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj 
UT, SER. ir KETVERGE 

19, 20, 21
“IN THE HEADL1NES”
Visas kalbantysis. Apie tai,“Jeigu gerėjiesi didžiu ku

riniu,” — sako vienas rašy- 
tojus, - “ar tai būtu poezi- tos- P“',aro- gyvauja (irant 
jos, ar tapybos, ar muzikos, 
yisados klauskis kas yra ta

• y „ !ka žinios, laikraštvj paskelbsimo vienas ra s v- - ’ -ji

moteris kuri davė tam pra
džią?” Taip galima pasakyti 
ir apie gabų mūsų daininin
ką nes jis pats pareiškė, kad 
“viskas ką aš turiu, tai yra 
dėka mano motinos”. Teisin
gai yra sakoma, jog tautos 
galybė glūdi motinos širdyje.

Taipgi turėjome progos iš
girsti senai negirdėtą' smuiki
ninkę p-lė Jedvigą Urbaitę, 
kuri malonia, savo išvaizda ir 
gabiai valdydama savo smui-

Withers, Marian Nixon, Pau
line Garon.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Lapkr. 17 d. Lietuvių Audi
torijoj Įvyko art. Rapolo Juš
kos koncertas.

Nors sakoma, kad lengviau i kų, teikė klausytojams daug

•,'i'
Užlaikau visokių 

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

yra kritikuoti'negu dainuoti,; malonumo. Publika labai šir-i^SO West 63rd St. Chioago. 
bet šį kartą atsirado pas mus 1 Telefonas HEMLOCK 8889

Del geriausios rųšle* 
’lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
niu. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Electric Heateris tiktai .... 81.43 ‘
Roasteris dėl mėsos kepime 

98c. ir ankščiau 
Quortines bonkos dcl alaus tik

59c. <loz.
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

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Būvąs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardware Go., dabar perėmė visą
biznį j savo rankas lr duos visose Mo 

nio
dainininkas, kuriam kritiko 
mes Chicagos lietuvai neturi
me, nes aprašyti p. Juškos i 
koncertą taip kaip jis turėtų 
būti aprašyta muzikaliu žvil
gsniu, reikia specialisto mu-j
zikos kritiko ,' kokio
pas mus nesiranda. t

Aš nemėginsiu čionai rašy
ti, kaip gerai buvo išpildyta 
programa technišku, žvilgsniu 
tik pasidalinsiu savo įspū
džiais.

P/ Juškos išvaizda sudaro 
įspūdžio, jog jis nelengvai 
nusilenks prieš kliūtis, jeigu 
jos pastos jam kelių, žengiant 
prie savo tikslo. Atrodo drą
sus ir pilnas kuriamos ener
gijos. Jam pradėjus dainuoti, 
jauti, jog čia yra artistas, ku

MIKOLAS
BURNECKIS

BRIDGEPORTAS
Pranešimas Chicagos Lietu

viams.

r
BRIDGEPORT KNITTING 

SHOP

blsnlo Sakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Labai gardus lašinai, dešros 
iki šiol1 ir palingvicai iš Lietuvos.

Geriausios rūšies Birutės 
saldainiai ir didelis pasirinki- 
mas Gintaro karolių, špilkų, 
brasletų, auskarų 
dalykėlių.

Taipgi užlaikau saldaus 
medąus, labai gardžiu grybų 
ir strimelių — žuvelių.

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėlioms iki 4 po pietų. 
Visus kviečiu atsilankyti

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122

Noriam 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 dol 
kelnių vyrahns lr vaikams. Atsilan- 
kykit ir įsitikrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies-
ir kitokiu tus.

F. SELEMONAVICIUS
504 W. 33r«l St. Prie Normai Avė. 

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

Pal n terš A Decorators 
J. 8. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7261

M. ZIZAS
Mamą Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5516

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockvrell Street

Tel. Boulevard 9814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A SKATIKO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4494 BO. PAULINA

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

MORTGEČIAI-PASKULOS

mirė lapkr. 19, 1929 m.. 11:30 
vai. a ak. 62 metų amžiaus, ki
lo iš Tauragės Apskričio, Kve- 
d ai nos Parap. lr m. Amerikoje 
išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 
anūkę Juzefą Gečienę lr jor 
vyrą Petrą, gimines ir drau
gus. ,

Kūnas pašarvotas 712 W. 17 
St. Laidotuvės įvyks su bato j, 
lapkričio 28. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz
dos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į fiv. Kazimiero kapines.

NuoširdMal kvlečlatne visus 
gimine*, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laldotuvė-

Nuliudę:
Azrakė, Giminės Ir Draugai

lAhdotuvėms patarnauja grab. 
Skrudas, Roessvelt 7532

UT, SER. ir KETVERGE 
19, 20, 21

“MYSTERI0US ISLAND”

Paveikslas nufilmuotas ju
ros dugne.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai* r
Graži Muzika

RETKIA vyrų ir moterų par 
davinėti propertes pietvaka
rinėj miesto dalyje. Alga ir 
komišinas. Proga išsidirbti. 
Matykit:

Mr. MALKIN 
2341 West 95 Street

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.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas >500,000.0*
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-6718

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

nnt Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street

*• Hfr” *


