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Katalikai paaaullonyv turi kilnų al- 
rtavtn). — Įneltl Į Šeimyna* lr 1 vl- 
■uomeną Kristaus mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasią. JSsaua Širdies vleSpa- 
tavlmaa milijonų Širdyse — tai musų 
ulduotla "Draugas” padls jums tą 
apa&tuiavlnio darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite "Draugą."
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MASKVA LAUKIA KOMUNISTU 
VALD2I0SAMERIK0JE

Vokietija Su Francija Turi 
Derybas Paryžiuje
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JUGOSLAVIJOS KARALIUS DARBUO
JAS SUVIENYTI VISUS GYVENTOJUS

TŪKSTANČIUS ŽMONIŲ PATRAUKIA SIS KAPAS
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BOLŠEVIKAI APIE 
AMERIKĄ

KARALIUS ATSTATO 
JUGOSLAVIJĄ

r.~

MASKVA, lapkr. 22. — Bo-j VIENNA, Austri ja, lap- 
lševikų laikraščiai rašo, kad kr. 22. — Serbų, karalius At
buvusioji New Yorko biržoje ksandras, kurs valdo Jugosla- 
pasiauba skaudžiai atsįliep-■ vijų, darbuojasi tų iš dauge- 
sianti į Amerikos gerbūvį. Be lio tautelių valstybę atnauji-
to, girdi, kapitalizmas sulau- nti. Jo tikslas yra serbus, 
ksiųs didelio smūgio. kroatus, slovėnus ir kitus su

Tas įvykis, anot laikraščių, ’ vienybėn suvienodintais 
darbininkus daugiau turis pa
lenkti komunizmam

INDIJA PASITIKI BRITĄ- 
NIJOS VALDŽIA

LONDONAS, lapkr. 22. — 
Indėnų tautininkų vadai iš
sprendė išmesti iš savo prog
ramos pasyviai priešintis Bri
tanijos valdžiai, kuomet pas
taroji per vice-karalių žada 
Indijai suteikti daugiau lais
vės.

"Draugas" atstovauja organlauotų 
katalikų minti, remia nuoSlrdllal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonljaa “Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama lr 
šori, kad toliau pasilaikytų tie prls- 
telISkl'launtnaL

36 A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SKAUTAS APLINK 

PASAULJ
TIK DEŠIMT MINUČIŲ 

IKI MIRTIES

Tai mirusio pirm 60 metų jauno kunigo Patriko Power kapas, Šv. Kryžiaus ka 
pinėse, Malden, Mass. šimtai tūkstančių žmonių šj kapą lanko. Bažnyčios valdžia keliaus

; susidomėjusi tuom jvykiu..

DELEGACIJA LAIVYNŲ 
KONFERENCIJONvisai valstybei Įstatymais 

Kai-kas sako, kad jis nori
Jugoslaviją atnaujinti taip, AVASHINGTON, lapkr. 2Į.

Aaip Mussolini atnaujinęs I-•—Karo laivynų mažinimo ko- 
i talijų. A isas vargas, kad Ju-J nferencijon Londone šios ša- 
jgoslavijų sudaro ne vienos jjeg delegatais prezidentas
tautos žmonės.

PALIUOSUOTI IŠ UŽI
MAMŲ VIETŲ.

Tautininkai indėnai ateina- niadnius atstovus AVashingto- 
nčių metų pradžioje turės sa-'ne *r Bomoj. 
vo kongresų, kuriam tas kiau
simas bus svarstomas.

U
>;į-

HHCAGOJE
Pagerbtas miręs sekre

torius

įlloover paskyrė:
H. L. Sthnson, valstybės se 

kretoriiį - į lavonam ;
C. F*. Adams,'“Earo laivyno | geležinkelio rtųty

C’AIRO, Egiptas, lapkr. 22., sekretorių.
— Egipto valdžia paliuosavo i Ų. G- Dawes, ambasadorių 
iš užimamų vietų savo diplo-, Britanijai.

H. S. Gibson, ambasadorių

ORLAIVIS ĮKRITO JŪRON,
1 ŽUVO !

ROMA, lapkr. 22. 
Sardinijos jūron įkrito italų 
keleivinis orlaivis,1 kuriuomi

r
TEISĖJAS PRIEŠ 18 

PRIEDĄ

Kauno pašto įst. vald. Star- 
žinskienė, beskirstydama kore
spondencijų staiga apalpo ir 
nugriuvo. Iš burnos pradėjo 
bėgti kraujas ir putos. Subė
gę valdininkai pradėjo nelai
mingųjų trinti amoniaku, bet 
nieko negelbėjo. Tada buvo iš
šauktas greitosios pagalbos 
automobilis ir susirgus io ji n:i- 

•iėoųi •
nen, kame gydytojas 
jai pirmųjų pagalbų. Gj >- 
jo konstatavimu, jeigu dešimt 
min. ligonė būtų atvežta vė
liau — ji būtų mirusi. 

Priežastis tos ligos esųs

Neseniai j Telšius atvyko 
keliaujųs aplink pasaulį Vil- 

j niaus lietuvis skautas. ,Jis jau 
apkeliavo visų Pietų Ameriką 
nuo Meksikos iki Argentinoj.

Į
“Vilniaus gedulo nežinau,;

sako jis: Aš Lietuvos sosti-j-
nės sūnus, keliauju po jiasau-!
Jį, skelbdamas tiesų, mylinčio-!
ms širdims, jog lietuviai, kar- . , -r ,

! » j » ’ | gabenta Kauno miesto
tų pasakę pasauliui: “Mes be!
Vilniaus nenurimsim!” savo 
žodžio neišsižadės, žodžius ly
dės mūs darbai.”

I
į Jis yra Italijos ir Čekoslo
vakijos skautų garbės narys.

po Suomi jų, blogas materiališkas gvveni-
Švediją, Norvegiją. Lėšas mas. Mat, Štaržinskienė iš sa- 
pragyventi gauna iš paskaitų, j vo menkos algos turi dar po- 

;.s,traipsuių ir aukų. “R.” rų dukterų išlaikyti. ‘R.’

Vienam ‘susirinkime kalbė
damas teisėjas J. B. David

VYDŪNĄ PAGERBĖ

Vakar jUr Chicagų i| Wa-! aštriais žodžiais puolė tuos į Kalvarija. Liet. spaudor
„„. . . . . .,_L,. . . .. .... -...
šio Karo sekretoriaus [Good “Iš persisunkusių fanatrz- d. skaitė paskaitų “Moteris ir

sbin'gtono į Cedar Rapiį, Io- fanatikus, kurie prisidėjo prie platinimo dr-jos pakviestas p.
Į wa, traukiniu nulydėtas jniru-' 18-°j° Priedo įvedimo. į Vydūnas pas mus spalių 29

s J-G

,mirusis pagerbtas. Traukinį 
jiasitiko kariuomenės būriai, 
iš Fort Slieridan prisiųsti, 
taip gi daug žmonių.

Belgijai.I I
. ------------------ , I). AV. Morroiv, ambasado-

UŽ KĄ AUSTRAI DEKIN- Į rių Meksikai.
GI ITALIJAI D. A. Reed, 

Penu.

mu lūpų,” sakė teisėjas, “iš- Tauta.” Į gražaus turinio pa-

RUOŠIA SPAUDAI EILĖ
RAŠČIŲ RINKINI

Jaunas poetas Linkevičius 
ruošia spaudai antrų eilėraš
čių rinkinį “Saulėtekiais skre
ndamuos viešnios.” “R.”

ątŪMbriMAUkMuas, kad prohibiei- skaitų; žmonių nedaug suvirin

Keti kūdikiai užtroškę
Į vienų jiarų Chicagoj keli j Penktąjį 

kūdikiai nakčia užtroško, įsi-
senatorių iš , sukę į užklodalus tėvams mie-

AIENNA, lapkr. 21. — Au- T m t» , • , .
i .. . J. i. Kobmson, senatorių išjstnjos laikraščiai palankiai

Šalę atsiliepia. apie Italijos vald- j 
kuri atlikusi kai-kurių

Tvrolians vokiečiams gyven-
skrido 12 žmonių. Grafas H. to-iains nusileidimų — naudo- 
Piercy nuskendo, gi kiti visi d nuosavų kalbų, 
pavojingai sužeista. Tarp su-Į Tie nusileidimai štai koki: 
žeistų yra ir karo sekreto-, valgyklose valgių sąrašai ga
ilaus padėjėjas.

jos priešai darbuojasi 18-ųjį ko, nes rengėjai patys vienu 
priedų sugriauti. Bet jie nu-'kuku skelbė, kitu pakvietė, o 
tyli apie tai, kad 18-asis prie-1 trečiu pradėjo.
das yra patsai kitų konstitu-j p0 paskaitos kalvarijiečių 
cijos priedų sugriovėjas. Tas būrelis gerbiamų svečių pasi- 
priedas sugriovė ketvirtąjį, kvįptė arbatėlei. Trumpai pa

ėstąjį, devintąjį, sikalbėjęs svečias vakariniu

! gaut.
Koroneris Dr. Bundesen i- 

spėja tėvus, kad kūdikiai na- 
Admirolai Pratt ir Jonės.ktimis būtų užklojami leng-j

KUNIGO IŠRADIMAS

dešimtųjį 
priedus. ’ ’

ir keturioliktąjį

Parduos laisvės bonus

traukiniu išvažiavo i Alytų.

AVANATAH, Ind., lapkr. 
20. — Švenčiausios Širdies 
bažnyčios kun. D. L. Faurote, 
35 metų, išrado ir užpatenta
vo naujos rūšies orlaivį (ėro- 
planų). Tas orlaivis ypatin-

T^. , , v. . . , , gas tuom, kad turi 10 prope-Kol buvo svečias, visiems bu- . • , . , n r \’ i lenu, status (vertikalius) spa
rnus ir gali pakilti oran arba 

j nusileisti stačiai, ty. be čiuo
žimo žeme. į

vo labai jauku/Bet jam išvy 
kus ant stalo tuoj atsirado 
“rezervuaras” baltosios. Be-Chicago miesto aldermonų

tarybos finansinis komitetas sišnapsuojant grįžo svečių pa-
taipat ineis delegacijom Jie-'.Vais užklodalais. Neduoti jie-J miesto valdybų įgalioja par- lydėję. Pradėta “gerbti” dar
du bus patarėjais.

KOVA SU KOMUNISTAIS

BIRMINGHAM, Ala., lap- 
į h būt atspauzdinti ir vok«.'kr 22 _ Amerikos Darbo 
tkai šalia italą kolbos; vieš- PedCTadjw, organiznotojai, 
; tač.uose visokį indai si, vokiš- k)]rie darbnojasi pietinėse va- 
I kais parašais gali būt naudo. latyb4ge 8uorgaIlizuoti j nni.

----------- Jam, iki sudužimo; jmoninin- >g rf<rbhlinklW( visui. susi(1„.
PARYŽIUS, lapkr. 22. - kai savo reikalams vesti ga- riR JU komnnistais agita,„ 

Arokiečiai su francūzais Sian- Ii panaudoti vokiškus verti-

VOKIEČIŲ SU FRANCŪ
ZAIS DERYBOS

die čia. pradeda derybas Saar mus prisegus prie itališkų lai-
klonio likimo klausimu. Alkie
riai darbuojasi už to ploto pa- 
liuosavimų.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS PAS KARALIŲ

ROMA, lapkr. 21. — Kviri- 
nalo rūmuose karalius priė
mė J. W. Garrett, naujų A- 
merikos J. Valstybių ambasa
dorių Italijai. Ambasadorius 
patiekė savo įgaliojimo raš
tus.

KLIŪVA IR ŽYDAMS

škii.

SINCLAIR APLEIDO 
KALĖJIMĄ

AVASHINGTON, lapkr. 21. 
— Praeitų naktį iš Columbia 
distrikto kalėjimo paliuosuo
tas milionierius H.,F. Sin
clair, kurs kalėjime išbuvo 198 
dienas. Nubaustas už senato

ras pagalvių, kurias dažnai duoti laisvės bonus vertės uoliau.
sau ant galvelių užsitraukia. 4,300,000 dolerių. Pinigai yra

“R.’

Pagaliau kūdikiai negali gu- reikalingi padengti visokias LIET. TEATRAS VILNIJOJ 
lėti kartu su motinomis.

Išpažino, kad ne jl pajovė 
vyrą )

bėgamąsias išlaidas.

Dar ypatingiau, kad kun. 
Faurote nėra orlaiviu skridęs, 
nei orlaivininkystės mokinę
sis. .

riais, kurie visur mėgina, da
rbininkus pavergti. Am. Da
rbo Federacija tikisi komuni
stus nuslopinti ir pašalinti.

MOTERIMS UŽDRAUSTA 
SPEKULIUOTI

Anų rytmetį trijų jia|gyve-
nimų namuose, 7328 R. Maple- • • • 1 1 wood ave., pavojingai pašau
tas AVilliam O’Brien, 27 me
tų. Suimta jo žmona, kuri pa
sisakė, kad jinai vyrų iššo
vusi.

Toliaus kamantinėjama iš
pažino, kad jį pašovė jos mei
lužis Dorr, gyvenęs tuose pa
čiuose namuose, vedęs vyras. 

t>orr su Mrs. O’Brien vra 
ftv.

KANSAS CITY, Mo., lap
kr. 22. — Vietos biržoje iška- kalėjime, gi pašautas — 

Kryžiams ligoninėjebintas pranešimas, kad mote
rims spekuliuoti uždrausta, jei
neturi pinigų pilnam perkamų 

ir teismo paniekė. Jie tavo j <pmokėjfarai. 

atsisakęs būdyti žinomam ži-J
balo skandale. . ŠLUBUOJA SERAMS

KAINOS
M1RUSIO SEKRETORIAUS 

LAIDOTUVES

Automobilių aukos
879 asmenys žuvo nuo au

tomobilių šįmet ligi lapkričio 
1 dienos Cook apskrity, taigi, 
It Chicagoj.

JAFFA, Palestina, lapkr 
22. — Žydų M. Ourfali teis
mas nubaudė miriop už dvie- pkr. 22. — Šiandie čia įvyks-
jų arabų nužūdymų 
laiku Jeruzalėje. •

riaušių

NEAY YORK, lapkr. 21. — 
CEDAR RAPIDS, Iowa, la-'^Šiandie atidarius biržų Šera

ms kainos pradėjo šlubuoti. 
Kaikuriems kainos pakilo, ki
tiems nupuolė.

Naujas paštos būtas

ta mirusio karo sekretoriaus 
J. AV. Good laidotuvės.

Vilnius, XI. 5 (Elta). “Vil
niaus Rytojus” ragina Vil
niaus lietuvių scenos mėgėjus 
atkreipti daugiau dėmesio į 

NEW YORK, lapkr. 21. —(lietuvių teatro reikalus, nes 
Skrindarit miesto padangėmis šiuo melu Vilniuj lietuvių vai- 
staiga orlaivio motoras suge-j dubinai jau retenybė ir net 

provincija šiuo atžvilgiu vil-

NEW YORKO MIESTE 
NUKRITO ORLAIVIS

MOTERIŠKE TEISME 
ĮSIŽEIDĖ

do. Be vairininko orlaivy bu
vo kitas žmogus. Šis pastara
sis su parašutu laimingai iš-’nirnas dabar lankąs kinus ir 
šoko ir nusileido ant vieno lenkų teatrus, kur visomis iš
būto stogo. Vairininkas oriai- galėmis stengiamasi duoti jam 
vį pasuko taipat ant būto sto- tai, kas svetima, ir panieki- 
go, kad nekliudyti gatvėje , nančiai atsiliepiama apie tai, 
žmonių. Orlaivis ant stogo kas kiekvienam lietuviui brn- 
stllūžo ir vairininkas žuvo. Jngu ir gerbtina.

EDWARI)8VILLE, Ilk, la
pkr. 22. — Vietos teisme Mrs. 
N. Vaugbn iš Madison, Ilk, 
nubausta 150 dol. Jinai išpa
žino pardavusi svaigalus. 

Kada teisėjas jos klausė, 
niečius žymiai pralenkė. Jau-La, jinai parflavusi aršiausius 

nuodus, moteriškė aštriai at
kirto.

‘/Tai ne. Parinktini.tusių 
degtinę. Ir tai tokių, k kios 
gal ir tamstos lūpos n ' liė- 
tusios.”.

ŽUVO 5 MOTERYS

DALLAS, Tex„ lapkr. 22. 
— Santa Fe geležinkelio trau
kinis sudaužė automobilių. Žu 
vo važiavusios penkios mote
rys-

AVASHINGTON, lapkr. 22.
Naujaa federalis paštai bu- Kaip šiandie nutraukiamas 

tai Chicagoj ateinančiais me- specialis Kongreso posėdis, 
tail bua statomas, anot Žinių Muitų tarifos įstatymas ne- 
iš Wasbingtono. baigtas.

CHICAGO IR APYLTN- 
KRR. — Saulėta, liet šalčiau. 
Vakar ryte žemiausia tempe- 

Nemuno ir Neries santako- j ratfira |)UV0 Į6 laipsnių.
je buvo rastas vyriškas lavo-' •• . ...... -.... - " ■=»
nas. Šalia jo gulėjo revolve- Į
rio patrono gilzė. Bet paties1 
revolverio nerasta. Smulkiau 
apžiūrėjus paaiškėjo, kad ta’, 
esųs St. Suchockis iš Marvia- 
nkos. Gydytojas linkęs many
ti, kad jis greičiau pats nusi
žudė. Bet gali būti ir kitaip.

“R”

RADO LAVONĄ

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markiu 23.9U
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r LIETUVOS MOKYTOJŲ VARGAI

D R X U G X B
vadovaujama vyriausybė laikytųsi tokios I 

kenksmingos vidaus politikos taktikos. Bet 
skaudus paskutiniųjų dienų faktas verčia vie- J 
šai kelti klausimų ir atkreipti Šviet M-jos ir I 
bendrai naujojo Min. Kabineto dėmesį. Fak
tas toks: Viename rajone inspektorius sek-

i Rankos pirštu sveikas pa- 
| lieti įkaitusį pečių ir pajunti 
piršto skaudėjimų. Sveikam

SVARBIOS SUKAKTUVĖS. Lietuvos kunigaikščio 500 me-l®^0’ nudegimų pajun
tu mirties sukaktuves. Beabė-J^ tuo pačiu laiku, kada pri-
jo, visos Amerikos lietuvių pirštų. Ištikrųjų gi taip 

“““ nx__. _s_vx_ ipalytėji-
linkybės leis, jas • iškilmingi ni° ir skaU8mo yra

paminėsime. Minėdami Didžio- ProtarPis- Pajutimas vyksta 
jo Lietuvos Kunigaikščio Vy- ^itai’ aPie 100 P^1 i vi<*u«

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Ateinančių metų rudenį su-

t’enklactienis, tapfcr. 2* 1525

Vakar trumpai rašėme apie Lietuvos 
spietimo ministerio raštų, kuriuo privatinė- 
ifis mokyklos atimama kaikurios teisės, jos 
Suvaržomos. Šiandien norime painformuoti 
skaitytojus apie tai, kaip yra varžomi moky-

a • • •tojai ir visu griežtumu verčiami savo pa- 
fturų išsižadėti. Tuo klausimu buvo parašyta 
patinkamas raštas, kuris norėta įdėti į Lie
tuvos laikraščius, tačiau karo cenzūra nelei
do spausdinti. To rašto turinys buvo toks:
« Jau ne kartų teko girdėti iš įvairių 
apskričių nusiskundimų, jog paskutiniuoju 
laiku pradžios mokyklų inspektoriai ni pi
nasi ne tiek mokyklų administravimu, liau
dies švietimo būklės gerinimu ir bendrai pe- 
i^goginiais dalykais, kiek deinogogišku po
litikavimu ir mokytojų persekiojimų dėl jų 
įžiūru.
* Mokyklų inspektorių .darbo sritis yra 

plati ir jų einamos pareigos yra tiek".
šankios ir atsakingos, kad rimtai jas einant 
^pbegali likti laiko aktyviai dalyvauti tam 
tikrose politinėse organizacijose. Bet inspek
toriui ir nedera būti politikierių bei agita-

madienį susišaukė mokytojus ir pakritikavęs tonką mctų nuo Didžįojo įoionijos> kur tiktai vietos ap nėra. Tarpe piršto
kitas mokytojų s-gas (ypač Liet. K. Mok. S- Lietuvos Kunigaikščio Vytau- 
gų) įsakančiai pareiškė, kad visi turi įsira- te niirties# Apie p l. k. Vy- 
šyti į naujųjų tautininkų mokytpjų Dr. J. Ba- tauto rodos visi lietu.
sanavičiaus vardo s-gų. Šį savo pareiškimų jis viaį žino Dievo Ap.
sustiprino oficialiu grųsinimu, kad neįsira- veįzdos taip buvo lemta, kad 
šiušieji tiktai kol kas tesu toleruojami ir kad yvtautas atsirado tuo laiku, 
su jais būsiu atsiskaityta. Štai kas daroma kaJa Lietuvai buvo užduota 
vietoje pedagogiškų nurodymų naujiems mok- pirmojį lenkiškų nuodų doza. 
slo metams pradėti! Juk tai yra moralinis te- Ačiu Vytauto ilgam viešpats, 
roras. Kaip vyriausybė gali žiūrėti į tai, kad vimui j0 gal,amams, kaipo 
jos siunčiamieji valdininkai oficiališkai min-lvadui ir diplomatui, Lietuvos 
do konstitucijos gaiantuotų sąžinės laisvę? 'nepriklausomybės praradimas 

Šiuo kartu čia nesakome nei nusikaltimo Šimtmečiai tolyn,
vietos nei pavardžių, nes pirmiausia yr& svar- Jei ne Kriežtas Vytauto prieš 
bu principinis klausimas, kurį išsprendus lenkuH nusįstaty-mas, Lietu- 
bus galima padaryti visų kas reikalinga. |va savo nepriklausomybę’ bū- 

Del to susirūpinusios visuomenės dalies tų praradusi daug ankščiau, 
vardu drįstame klausti: negu tai atsitiko.’

1. Ar Šviet. M-ja yra įsakiusi mokyklų
inspektoriams tai daryti.

Jagėla, nužudę* Vytauto tė
vus Keistutį irBfrutę, ir bi- 

2. Ar ji toleruoja, jei inspektoriai a tai Jodamas Vytautoieršto, Bu
daro savo iniciatyva.

3. O jei ne, — tai kokių priemonių ji ma- Lenkijos karaliais vainikų, 
no griebtis, kad ramieji liaudies švietėjai bū- bet už tai, kaipo Bivokrait*,

tauto 500 metų mirties sukak
tuves, kartu minėsime ir Lie
tuvon Krikščionybės įvedimų, 
nes, Vytautui priėmus krikštų, 
ir visa Lietuva tapo apkrikš
tyta.

Kadangi rimtai prisirengti 
prie taip garbingų iškilmių 
ima laiko, todėl reikalingų iš 
anksto pradėti rengtis, kad 
tinkamai tas taip svarbias 
sukaktuves panlinėjus.

Todėl, visi lietuviai ragina
mi jau pradėti rūpintis tų

,. , , . . ... rankos pustas nudegęs,svarbių sukaktuvių tinkamų * ,
... i Is to pavyzdžio galima taapaminėjimų. ” • \ \ . ... - •o v ii* .. -i suprasti, ka tai reiškia 93 nu-Svarbios sukaktuves reika- .. .. .

BANKŲ APSAUGAI.

Atvaizde parodoma naujas 
automatinis šautuvas, skiria
mas bankų apsaugai nuo api-

sekundų. Jei sveikas turėtum 
rankų apie 1,000 pėdų ilgą, tai 
piršto nudegimų pajustum į 
dešimtį sekundų.

Ir štai i kokį laikų gi svei
kas pajustum piršto nudegi
mų prikišus prie saulės, jei 
turėtumėm 93 mil. mylių ilgų 
rankų'? Jei tos ilgos rankos 
pirštų nudegtum į saulę, tai
skausmo pajutimas į sveiko ....

. ., ... „ J plėšimų. Šautuvas sveria vossmagems atvyktu tik ux 160.* . .
metų. Sveikas senai Imtum mi į daugiau nei devynis svarus, 

gali “iš,•I .’ • , i x -i ibet per vienų minutęĮ ręs ir nepajutęs, kad tos ilgos . ;I , . V1 , spiauti 300 kulkų.

lauja rimto prisiruošimo, tai-
tiko paimti lenkų’'siūlomų jam Į gi ruoškimės į rimtų darbų!
■v i • • i '• •!

tų apsaugoti nuo moralinio teroro. pažadėjo Liettfvų prijungti
Iš atsakymo ar neatsakymo rimtai, su- prie Lenkijos. Bot D. L. K. 

sirūpinusioji visuomenė galės spręsti, kokiu .Vytautui su Kryžiokų pagalba 
keliu mano eiti naujasis Ministeriu Kabinetas J atgavus savo tėviškę Žemaiti- 
švetimo srityje. ijų, neilgai trukus ir visa Lie-

______ įtuva pripažino Vytautų už

Federacijos Sekretoriatas,

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
—— —» »■ j*

PASAULIO PLATYBĖS.

Paprastam žmogui yra sun
iro- T - X „ rr • • iku įsivaizduoti pasaulio

Kada New Yorko biržoje anomis <^en°-į vį]dova VAlautaT^ateaveS be«ftlmes platybes,
mis buvo kilusi panika ir daug žmonių ^sis Jagėlof '^?“’ PJa“et’ nuo ki‘«.“Uži-
keniėjo Europoje labai susirūpinta savo pre- knkams t®1“”1* »
kvbos likimu. Pažymėta, kad toji buzoje pa-1 . ; „ . . rf«n«»ns kimn. T. . , , . , ... verte, paskelbdamas pilnų Lie-nika pasekmes .Europos valstybėms bus tikrai 1 7 ... ,.. . , . tuvos nepriklausomybę.pavojingos. xYmerikos pramoninkai namie ne-1 ..... .

.. , .. , x- • x j i • Vytautui visa savo gyveni-galės daug gaminių parduoti ir todėl visų' . _. .... 7.
: v. , , • t, . , m . v, mų prisėjo rimtai kovoti priešpervirsi perkels į Europos rinkas. Tada En- , , ,. ’ v .. . , , x • j lenkų daromus jam žabangus,,■Tepoje nukentės ne vien titunionė^bet ir dar- 

v. V •, • *buuukai. i bet prieš jo mirtį da kartSp
(prisėjo patirti pati bjauruma’ 

Europa turi dangtis. Amerikos Juug-. ,enklJ niekSystės. Mat> Vytan.- 
tini, Valstybių prekyba su užsieniais labai tas> n0rėdama8 uikirsti kcUs 

............. ...........r................ .............=- .Pk*“8' ši ir *• P»nikos biržoje da- sUbinni Uetavon ir j,
Ofcriumi. Koks jo autoritetas gali tebūti, ka- r®si Europai pavojinga Toliaus gi galės but į,aką sumažinti, .sumanė pas- 
* - - Europai blogiau.

ir
dangaus kūnų didumų. Tai 
visa yra apskaičiavę ir išma
tavę astronomai ir geologai. 
Kai-kurie mokinti žmonės su 

nepasitikėjimu atsineša apie
paduodamas skaitlines. Pavyz- 
iv. .. ' .v 'i , .‘V

kulkų.

lionų mylių toluma
Lygiai įdomus planetų di

dumo palyginimas. Štai mėnu
lis nuo žemės yra už 240,000 
mylių tolumoje. Mėnulis yra 
apie 50 kartų mažesnis už 
žemę. Kad mėnulis savo di
dumu butų lygus žemei, reiktų

“DRAUGO” KNYGYNAS 
PAPILDYTAS.

“Draugo” knygynas nuo
latai yra papildomas naujai 
Lietuvoj išleistomis knygomis. 
Be to “Draugas” išleidžia ir 
savo naujų knygų.

“Draugo” knygyne randasi 
į vipnų krūvų sulieti apie o(l įapstus pasirinkimas dvasiškų

4a jis pasirodo esųs ne pedagogas — admi 
Histratorius, bet tam tikros partijos agen- 
tįs, agitatorius, mokytojų šnipas ir išdavi
kas. Mokytojai ir tėvų atstovai žiūri į tokį 
iSspektorių, kaip į rusų despotizmo laikų 
“činauninkų”. Politikieriai inspektoriai• -r’

sumina ne tik mokyklų inspekcijas, bet ir 
Šviet. M-jos bei Vyriausybės autoritetų. Štai 
kbdel dabar su dideliu įtūžimu kalbama, 
Ind valdžia nereikalauja iš inspektorių nei 
patinkamo cenzo, nei praktikos stažo, nei 
pedagoginio bei administracijinio sugebėji- 
ifio, kad be reikalo yra mėtomi iš vietos į 
vietų nekalti mokytojai, trukdoma mokslo 
jiradžia, daromi dideli nuostoliai ir t. t.
* Nesinori tikėti, kad ir p. Tūbelio dabar

*- Friedrich von Schiller.
y-

| PARAZITAS.
< ________

X Arba
* Sugebėjimas tapti laimingu.
M
‘ Komedija iš prancūzų gyvenimo.
i (Tųsa)
į. FIRM. Poetas, turįs dvidešimt metų 

amžiaus ir įsimylėjęs, daug ko priplepa 
ir pri svajoja. Ir aš tavo metuose netekau 
poezijos. Gaila, kad dėl gyvenimo svajo
nių, pranyksta gražiausia laimė. Kad jau 
nors būtų vilties toje meilėje! Bet tai yra 
vien tik siekimas to, ko niekados-negali
nga pasiekti! Cbarllotte’a Nnrbnnne’a. yra 
turtingo, žymaus ir garsaus vyro duktė. 
i$ūsų gi visas turtas yra mano tarnybinė 
vieta ir tavo leitenanto laipsnis*.

* KAR. Bet, mano tėve, ar čia tik nė- 
r< trupučio Tamstos kaltės? Atleisk! Sa- 
V& gabumais tamsta galėjai viskų jiasiek- 
tK Jei tamsta būtum norėjęs tinkamai
įvertinti savo asmens reikšmę, tai, gal

kelbti Lietuvų karalija ir pats:
Europos ekonomistai šaukia valstybės apsivainikuoti Lietuvos kar 

imtis priemonių prieš Amerikos įsivyravimų jiumį Lenkai, matydami, ka 
Eui-opoje. Bet priemonė yra tik viena: ame- Vytautui karaliumi pasiskel- 
rikoniškoms prekėms muitų padidinimas. Eu- kus vįsos jų viltys Lietuvų 
lopos valstybės gal ir imtųsi tos priemonės, prįe Lenkijos prijungti pra- 
jei nebijotų Amerikos atsimokėjimo. Jei Eu- nyks> SUmanė nedaleisti Vy- 
ropa padidintų muitus, Amerika galėtų taip tautui Lietuvos karaliumi apsi 
pat pasielgti. Ir tada Europai būtų daug blo- vainikuoti, perbįdaiui karūnų 
Siau- siunčiamų Vytauto' karunavi-

Šios šalies prekybos sekretoriaus padėję- mui. Vytautas tokios lenkų 
jas Klein praneša, kad praeitais administraci- šunystės nepemeųė ir iš susi
mais metais (kurie baigės praeito birželio 30 graužimo numirė.
d.) prekių išvežimas pasiekė virš penkių bi- Taigi, ateinančiais 1930 me
lionų dolerių. Daugiausia išvežta maisto ir įais visi lietuviai iškilmingai 
kitų žemės ūkio produktų. minėsime to garbingiausia

būt, pats būtum buvęs ministeriu, o aš, 
tamstos sūnus, būčiau galėjęs be gėdos 
iškelti savo reikalavimus Cbarllotte’ai. 
Dabar gi esi tik sekretorius.

FIRM. Jau tu manai, kad taVo tėvas 
yra didžiausias genijus. Nusiramink, ma
no sūnau: aš pats geriau žinau, ko aš esu 
vertas! Turiu šiek tiek praktikos ir jų 
naudoju. Bet, deja, kaip daug yra niek
šingų žmonių, kurie neteisėtai veržiasi į 
aukštas vietas, norėdami rasti sau lai
mės!.. Ne, mano sūnau! Nenorėkime taip 
aukštai pakilti!

KAR. Bet taip pat ir nesižemin- 
kime perdaug! Kaip? Argi tamsta nesi 
šimtų kartų vertingesnis už tų Selicour’ų, 
tamstos viršininkų? Tasai pasipūtęs tuš
čiagalvis prie pirmojo ministerio viskų 
darė, kad tik jam patiktų. Žemais savo 
darbais į sigerino, gavo vietų ir ėmė 

gerų algų. Girdėjau, kad jau ir dabar, 
prie naujo ministerio aukštai stovi ir 
daug reiškiat

FIRM. Kas tau darbo su tuo Seli- 
cour’u? Lyg tau jo reikalai reiks ap
rūpinti?

jie ’ abejoja, kad saulė 
nuo žemės galėtų būti už 93 
milionų mylių tolumoje. Jie 
pažymi, kad užtenka šimtų 
tūkstančių, bet ne milionų my
lių. Kad 93 milionai mylių 
nėra tikras skaičius, apie tai 
neabejoja ir astronomai. Bet 
jie atranda, kad yra apie tiek. 
Skirtumas gali būti tik keliais 
šimtais tūkstančių mylių.

93 milionai mylių yra gra
žus tolumėlis. Mums jis ma
žai reikšmingas, kada atvaiz
duojamas skaitlinėmis. Bet a- 
pie tai giliau galvojant yra 
kas kita. /

Kad geriau suprasti tų mil
žiniškų dausomis žemės nuo

mėnulių.
Saulės šeimai prigulinti di

džiausia žmonėms žinoma pla-Į 
neta yra Jupiteris. Ši planeta 
yra 1,309 kartus didesnė už 
musų gyvenamų žemę.

Saulės gi milžiniškuuių ga
lima suprasti is to, kad jos Liasi angliškos literatūros, tai 
didumui yra reikalinga kru- “Draugas” įvedė savo knygy- 
von sulįeti pusantro miliono.nan įr angliškos literatūros 
musų žemių. Kitais žodžiais! skyrių. Turime įvairiu anglis- 
saulė už žeme yra pusantro mi koj kalboj maldaknygių ir 
liono kartų didesnė. šiaip jau tinkamų jaunuome-

Mažesnės už žemę planetos nei knygų, 
yra Merkuras ir Venus. Jos Į “Draugo” krautuvėj nuo 
yra arčiau saulės . negu že- senai turėjome įvairių religi- 
mės. Kadangi jos yra arčiau nių daiktų — rožančių, škap- 
saulės, tai jų ir kelias aplink lierių, juostelių, kiyželių, me- 
saulę yra trumpesnis. Mer-1 dalikėlių, stovylų.

ir svietiškų knygų. Didelis 
knygų katalogas netrukus bus 
atspauzdintas, išsiuntinėtas 
“Draugo” skaitytojams ir vi
siems jo pareikalavusiems.

Kadangi Amerikos lietuvių 
jaunoji karta natūraliai grie-

kurui aplink saulę apskristi i šis skyrius dabar taipgi žy
ima 88 dienas, gi Venus 
225 dienas.

miai papildytas ir paįvairin
tas.

Planeta Neptūnas yra nuo i Daiktų kainos įvairuoja, 
saulės arti trijų tūkstančių Turime gražių brangių daiktų 
milionų mylių tolumoje. Ant ir pigesnių, prieinamų kiekvie- 
tos planetos vieneri metai yra no kišenini.
lygus 167 mūsiškiams metams. Tikimės, kad “Draugo” skai 
Ant žemės šimtų metų gyve- tytojai ir apskritai Chicagos
nųs žmogus ant Merkuro gy
ventų apie 409 metų, gi ant

saulės tolumų, galima atvaiz-į Neptūno — kiek daugiau 7 
duoti kadir tokiu pavyzdžiu. 1 mėnesių. D. O.

KAR. Taip, nes tamsta jam padedi. 
Nesigink, tris ketvirdalius jo darbų tams
ta atbėki.

FIRM. Reikia stengtis vienas kitam 
padėti. x\šdažnai aprūpinu jo reikalus, o 
jis taip pat ne retai pasirūpina manimi.

KAR. Visai teisingai! Del to tamsta 
turi būti jo, o jis — tamstos vietoje.

FIRM. Aš nė vieno nenoriu išstumti 
iš .įo vietos. Aš su mielu noru dirbu, kas 
man paskirta.

KxYB. Tamsta kiek galėdamas tori 
siekti, kilti aukštyn. Kai prie pirmojo 
ministerio susilaikydavai nuo karjeros, 
tai toksai nusistatymas teikė tamstai gar
bės. Del to aš labai stebėjausi. Tamsta 
jauties esųs perdaug kilnus ir nenorėjai iš■V-
malonės gauti tai, kų tikrai užsipelnei. 
Bet kalba, kad Narbonne’as yra teisingas 
žmogus, kurs ieško teisybės, nori gero. 
Del ko tad tamsta iš per didelio kuklu
mo ir dabar dar nori užleisti dinų nega
bumui ir intrygai?

FIRM. Jausmai taye klaidina. Tę per 
dedi Selicour’o klaidas ir mano nuopel
nus. Teesie jau, kad SaĮicour’as sulig sa

vo vidutiniais gabumais per aukštai iš
kilęs, — bet jis yra iškalbus, ot kas svar
bu. Savo darbus gali jis pats ar per kitų 
padaryti, bet tik bus padaryti! Jei jau 
jis netinka savo vietoj, tai ar aš geriau 
tikčiau? Lyg'mano nuopelnai pasiūgės 
pasidarys didesni, iš jo nevertybėe? Ingi 
šiai dienai aš labai gerai jaučiausi savo 
ramioj vietelėj ir nė nesiveržiau į koki 
nors aukštesnį tikslų. Ar man senatvėj 
reikia pakeisti savo nusistatymų? Vis 
tiek, verčiau mano vieta teesie per bloga 
dėl manęs, negu kad aš pats būčiau per 
blogas savo vietai!

KAR. Tai, vadinasi, aš turiu atsisa
kyti nuo Cbarllotte’a®?

Antra Scena.
La Roche’as. Abudu Firmin’ai. 
FIRMIN’AS. Ar tik ne p La Roche’-

ns ateina?
LA ROCHE’AS. (nuleidęs akis). Tas 

pats.
FIRM. Taip nusiminęs? Kas jums 

' yrat
LA ROCHE’AS. Jūs einat į biurų! 

! Kaip esat laimingi!... A$.. aš gi esu pri

katalikai pasinauduos “Drau
go” pastangomis aprūpinti 
juos gera literatūra ir reikalin 
gaiš religiniais daiktais.

verstas “gėrėtis” maloniu rytmečiu, vaik
ščiodamas be darbo.

FIRM. La Roche’as? Kas tai yra? Ar 
jūs daugiau?..

L. ROCH. (trauko pečius). Taip. Aš 
atleistas nuo vietos. Vakar vakarų mane 
paliuosavo.

KAR. Del Dievo!..
L. R. Dar mano moteris nieko nežino 

apie tai. Malonėkite jūs jai nieko apie 
tai nesakykite. Ji serga, ir galėtų net nu
mirti iš to susijaudinimo.

KAR. Nesirūpinkit. Ji nieko iš mūs 
nesužinos.

L. R.. Ar-gi galima man nors kų pri
kišti ? Aš nesigiriu, bet registracijų, kores
pondencijų vesti, manau, moku gerai, kaip 
ir kus kitas. Rodos, neturiu jokios kaltės, 
prieš mano dorų nieko negulima pasaky
ti. J biurų aš pirmas ateinu ir paskutinis 
išeinu, tačiau... atleido!

FIRM. Kas jus pažįsta, gali paliu
dyti.

KAR. Bet kas galėjo jums taip blo
gai pasitarnauti? •

(Bus daugiau)
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MUSU DAINININKĖS A. A. ONOS POCIENĖS 
ATMINIMUI.

(Tijsa)

Lietuvos ministerio žodis.

Kas geriau gali spręsti ir 
apkainuoti niusų Onutės ta
lentų ir jos nuopelnus dainos 
ir muzikos mene negu ger-

Rožės krinta iš dangaus.
lhasiškiui besakant prie 

kapo pamoksly, pasigirsta 
aukštai padangėse viršui gal
vų orlaivio birbėjimas; jis 
skrajoja aplink kapinynų ir 
kas sykis leidžiasi žemyn ir

biamas Bronys Balutis, Lie- žemyn, artyn ir artyn. Tai 
tuvos ministeris, kuris valio- musų tautietis kapitonas Da

rius. Galop visai neaukštai 
skrisdamas viršui minios, me
ta ant karsto dideli bukietų 
raudonų rožių; tų, daro iš tri
jų atvejų; rožės kiekvienų sy
kį paimtos ir gražiai paskleis
tos ant karsto; jų tiek daug 
buvo kad apdengtas visas kar
stas. Ketvirtų, sykį praskris
damas, kaip milžiniškas oro 

i paukštis, kapitonas gausiai 
i apibėrė Budėtojus rožėm, ir 
1 vėl pranyko padangėse. O, 
koks tai sujudinantis ir /širdį 
paliečiantis reginys! Tai pir
mas toks vaizdas Chicagos 
lietuvių gyvenime, o gal ir vi
soj Amerikoj. Kas iki tani 
momentui buvo išsilaikęs ne
ašarojęs, apsiverkė; taip liūd
na, taip graudu, taip gaila.

priima dainininkę.

nę per daugel metų artimai 
pašino netik Amerikoje bet 
ir Lietuvoje; jis turėjo pro
gos matyti jos darbuotę ir pa
sekmes Lietuvos valstybinėj 
ojieroj Kaune. Negalėdamas 
asmeniškai iš AVasliingtono 
pribūti j laidotuvės, štai kų 
telegramų pareiškė velionės 
vyrui, kompozitoriui Antanui 
Pociui:.

“Labai gailiuosi kad mano 
ofieialės pareigos neleidžia 
man šiuo laiku atvykti ir as
meniškai pareikšti jums savo 
užuojautos dėl jus ištikusios 
nelaimės, bei atiduoti tinka
mų denį velionės atminčiai. 
Žiaurus likimas atėmė jum 
draugę ir podraug išrovė dar 
vienų gražių gėlę kuri buvo 
p&žįba Lietuvos 'darželyje. Ir 
Anterikoj, ji budėjo ant savo 
tautos aukuro geriausia kų 
savyje turėjo, butent, dainos, 
muzikos ir meno sielų. Nu
truko stygos, nutilo lakštutė, 
tai bent jos aidas tebūna mu
ms tolimesniu kelrodžiu prie 
grožio ir savo tėvynės mei
lės”.

Tai yra- aukso žodžiai Įra
šyti j musų mylimos daini
ninkės gyvenimo istorijų, nes 
ji savo dainos aukso žodžiais 
amžinai Įrašė savo atmini į į 
musu širdis.

pramonei ir visokiam “busi
ness’ui” yra naudingu argu-* • • • Jmontuoja milionierius Raskob. 
Iš praktiško atžvilgio, dvi 
dienas savaitėje liuosai pra
leidę darbininkai (laibuose y- 
ra išnašesni, daugiau gali pa
gaminti, negu šešias arba pus- 
šeštos dienos savaitėje dirb
dami.

K iekvienam suprantama, 
kad darbininkai smagiau, vik
riau ir užimančiai! atlieka jie
ms pavestus darbus, kada jie 
žino, kad po penkių dienų 
darbo turės dvi dienas liuo
sas. Tas darbininkams daug 
reikšminga. Liuosas dienas jie 
gali sunaudoti ne tiki atsilsiui, 
savo šeimynų reikalams, bet 
ir Dievo garbei.

Be kitko milionierius stovi 
už tai, kad šiandie darbininkai 
daugiau ir plačiau naudotųsi 
iš savo darbų kįlamu pelnu, 
ty. jis nori, kad darbininkai 
butų pramonės šakų dalinin
kais. Kai-kuriose pramonės 
šakose žymi darbininkų dalis 
jau yra dalininkais. Bet tai 
tik pradžia. Yra reikalinga, 
kad pramoninkai tų svarbų 
reikalų geriau suprastų, dar
bininkų padėtimi giliau per
siimtų.

Aguona.

MEKSIKOS VALDŽIOS A- 
GENTAS ORGANIZUO

JA DARBININKUS.

Tomis dienomis Chicagon 
atvyks Meksikos valdžios a- 
gentas Jose Kelly. Jis šioj šaly 
apkeliauja meksikonų darbi
ninkų kolonijas tikslu juos su-

Pasibaigus pamaldom!?, kar- Organizuoti j savitarpio šelpi
stas, visas apdengtas iš dan
gaus išbertom rožėm, pamažu 
leidosi duobėn. Šalta žemelė 
priima musų Onutę, dainos i

mo organizacijas ir pakelti jų 
gyvenimo laipsnį.

J. Kelly pažymi, kad Mek
sikos valdžia daug susirupi-

lakštutę, savo globon amži-,nusi meksikonų darbininkų Ii-, 
nam atilsiui; ižalioji velėna j kimu šioj šaly. Ji norinti, kad 
bus jos užklotė, o mėlynas meksikonai darbininkai nebe-
žvaigždėtas dangus jos pasto
ge. Juodi slenkanti debesys 
užkavojo saulę, dangus apte
mo, vėjas atvėso, Budėtojai ir 
palydovai atidavę paskutinę 
donį velionei, pradėjo skirs
tytis.

(Bus daugiau)

E
S NAUJAS!
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1 RADIO - PHONOGRAPH i

Model 91

$116 00
(lesa lutes )

Pagerintas Majestic Super-Dy. 
namie kalbėtuvas. Extra sun
kus, tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos k ont rokuoto jas užtikrina 
ilgą. amžių ir saugumą, Jaco'be- 
an nerlodo dezaino. Amerikos 
riešuto kabinetas; Instrumento 
panėlė išklota tikru importuo
tu Austra’.i josl.aeewood. Ranr 
kenukės (ri1 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 žemą 
kainą

i. I: J ' i' 1

Patogus longtų išmokėjimų ,n. Budrike Finansavimo pienas 
dumia galimybės lengvai jį įsigyti.

D ARBA
DARBININKŲ skyrius

DAUGIAU ATSILSIO. I savaitėje darbas visu 
[dailumu iškils visose

Model 92

$146-00
(less tubes)

Pagerintas Majestic Supe.r-Dy- 
namic kalbėtuvas. Extra sun- • 
kus. tvirtas ir veiklus Majestic 
jėgos kontroliuotojas užtikrina 
ligą ai,ižu, ir saugumą. Anks- 

.tyvo . angliško dezaino. Ameri
kos' 'riešuto kabinetas; instru
mento panelė išklota tikru im. 
p-ortuotu Australijos Lace\vood. 
ltankenukės gi užbaigtos tikru 
sidabru.

S
■
s

It-,

butų svetimšaliams vien bai
dyklėmis, iš kurių galima vien 
pasijuokti. Valdžia norin
ti, kad meksikonai sudarytų 
pašelpines organizacijas ir, 
prireikus ,kiti kitus šelptų 
ir gelbėtų. Bet didžiausias e- 
sų valdžios noras, kad meksi
konai kulturėtų, ty. švariau 
gyv entų.

Be Kelly meksikonų darbi-t/ V
[ninku organizavimu užsiima 
dar ir Meksikos konsuliai. 
Štai Cbicagos meksikonas kon 
sulis Rafael Alaveyra, sako
ma, pasekmingai savo tautie
čius organizuojąs Kaliforni
joj-

“Mes nemėginame šioj šaly 
meksikonų organizuoti į uni- 

pareiškia agentas Kel
ines raginame juos 

prisidėti prie gyvuojančių li

nijų, kurios priguli Amerikos 
Darbo Federacijai”.

atatinkamus! Kelly aukština meksikonų.
darbininkus. Jis pripažįsta,

savo į 
svar

Dar pirm to, kada žmogus Įbesnėse pramonės šakose, 
nusidėjo Dievui ir kada už tai1 Senoji idėja, sako jis, kad
buvo nubaustas savo prakaitu 
pelnyti sau duonų, jis buvo 
sutvertas džiaugtis 
naudotis jos
J. J. Raskob, milionierius ir 
idealistas, žinomas buvusio 
Nevv Yorko valstybės guber-

darbininkai darbais turi būt 
apsunkinami ir slegiami tol,

uigtis žemė iri|<ol nebetinka jėgų ir suklum- pas T)areis 
vaisiais pažymi pa, šiandie negali turėti vie- b* . ,n.e

tos. Ne vien šiandie darbinin
kai neturi būt slegiami dar
bais, bet už savo sunkius dar-

natoriaus Al Smith’o draugas. bus turi gauti
Raskob yra nuomonės, kad 
netoli tas laikas, kada darbi
ninkai Amerikoj visose pra
monės šakose susilauks pen
kių dienų darbo savaitėje. 
Anot jo, darbininkai reikalin
gi ('augiau atsilsiu, daugiau 
liuoso laiko kadir savo dva
sios reikalų aprūpinimui.

atlvginimus, kad jiems butu
galimybės-apaidranati senač kn<l "i^ikonai yra daugiau-

šia paprasti darbininkai. Kalvoje. ,
po toki jie niekam negali už- 

Senovėje darbininkui sun- akįų Jie net n<,ga|i
kinis darlmia buvo slegiami kiti,„,s lnaiįi)lti laip
ir išnaudojami. Toli nuo tų ,ni(, jie tarpnfovai ncsu. 
įnik,j mes esame atsitolinę. siklllusll ir i5krikę. kai fipig0
Kįlant kultūrai, žmonių dori-
nis pajautimas sukilo prieš Ta(ai reikalo ju0„ R„J

Raskob nurodo, kad jan Į tas senovės neteisybes iv im-... . , traukti į tokias ar kitokias
šiand,e sms sakes pnynoneje-tasį kratytis ty vergiškų lie- k jų naų.ui.
ima rodytis pirmieji je-nkrl ka„,,. 6jandi<, kitokį laikai. To|ians pažymį, kad pačioj
dienų darbo savaitėje bnmbu 
rai. Už keletos metų tie bmn- 
burai pribręs ir trumpesnis tėję kaip darbininkams, taip

Jie veda Smonijų gerovėm Mekaikpj darbininkai esu kuo- 
Penkių dienų darbas savai-

(Tęsa 5 pusi.)

Pilnai įrengtas su Majestic Tūbais
Ą«)J , * •

NIEKUOMET dar Industrijos Istorijoje nebuvo patiekta nieko panašaus. Pasizimėk 
šiuos punktus:

1) Vml selekcija radio arba phonografo, per vieną tik vielą, 
patogia sujungta vena juostele.

Tvirtas Moderniškas Radio su penkiomis stadijomis, dėl 
ilgų bangų ir parinkimų.

Pagerintas Elektriškas Phonograflškas plek-up, duoda di
džiausią teisingu^.ią reprodukcijos.

4) Naujas — 45 tūbų j Push-Pull dėl pilno atslekimo, radio 
arba phonografo reprodukcijos.
Naujas Super-Dynanilc kalbėtuvas, de'. nepalyginamai 
skaistaus balso dėl radio arba phonografo muzikos.

2)

3)

5)

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

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

rolių, dėl nuolatinės, nesustabdomas eisenas.

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

5

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

jestic vadovyste - yra tikra ir vienintelė vadovystė.

DYKAI DEMONSTRAVIMAS NAMUOSE 
Telephone Boulevard 4705

Radio
Jos. F. Budrik. Inc.

I 3417-21 S. Halsted St.
bllllllUinillUiniMUIIIIIIIHUHinnillllllininilR»inS
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vo jlMM skaitoma lenkiškai
evangelija.

1912 m. kovo pabaigoje lie
tuviai pradėjo reikalauti, kad 
lenkiškos evangelijos skaity
mas butų sustabdytas.

I Nuo nusitvėrimo parapijos 
iki lapkričio mėnesio 1912 m. 
klebonavo kun. J. Malinaus
kas. Paskutinis krikšto aktas 
jo pasirašytas vra lapkričio 
31 d,. 1912.

Kun. L. Taškunas.
Nuo 1912 m. gruodžio mėr Į 

nėšio šv. Petro ir Povilo pa
rapijoje pradėjo klebonauti 

kun. L. Taškunas.
Jo klebonavimo laiku buvo 

nupirktas šalyje bažnyčios 
nuosavybės lotas su nuimi kle
bonijai. Parapijos skola pa
didėjo. . H

Kun. Taškunas nespuudė 
{Tąsa nuo 5-to pusi).

C

III. Iii
II Iii

fe

ltockfordo, 111. lietuvių naujoji bažnyčia, kurios iškilmingas pašventinimas įvyks sek
madienyje. lapkričio 24 d.

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL
ŠV. PETRO IR POVYLO PA

RAPIJOS TRUMPA 
ISTORIJA.

Parapijos įsikūrimas.

Kada lietuvių atsirado Ro- 
ckforde neteko sužinoti.

Šv. Petro ir Povylo parapi
jai įkurti pirmasis lietuvių 
katalikų susirinkiHias Įvyko 
1910 m. gegužės 16 d.

Tas susirinkimas išrinko 
komitetą organizuoti parapi
jai ir rinkti pinigams. Koini- 
tetan išrinkti Mik. Šidlaus
kas, Juozas Latyėnas, Jonas 
Morkūnas, Jonas Mierčaitis, 
Jonas Stakauskas, Al. Leka- 
vičia.

Vėliau M. Šidlauskas buvo 
pakeistas Sim. Stankevičių.

1911 m. sausio 8 d. susirin
kimo protokolas sako, kad pe
reitais metais menkai kas 
nuveikta.

i
Atskaita rodo, kad tuomet ’ 

turėta parapijos ižde $304.03.,
Šis susirinkimas išrinko! 

naują komitetą. J jį pateko 
Leonas Tumas, Povilas Petrė- 
nas, J. Morkūnas. Į kolekto
rius išrinkti Juozas Vičiu- 
nas, St. Misevičia, Pranas 
Dumbinskis.

1911 m. vasario 12 d. nau
ja parapija turėjo savo ižde 
$341.80.

Jo Malonybė vyskupas P. J. 
Moldoon pažadėjo padėti lie
tuviams, būtent, prie kiekvie
no lietuvių suaukoto šimto 
pridėti savo $10.00. Vėliau 
pažadėjo prie kiekvienų $500

pridėti savo $100.00.
1911 m. kovo 12 d. parapi

jos ižde jau buvo $603.75.

Per tą laiką mainėsi kolek
toriai. St. Misevičia atsisakė. 
Buvo darinkti J. Matekaitis ir 
M. Petrątls.

1911 m. liepos 16 d. parapi
jos ižde buvo $930.11.

1911 m. kovo mėn. nupirk
ta bažnyčiai žemė. Tuojaus 
pradėta ir bažnyčia ir, maty
ti, ji buvo pastatyta iki 1911 
m. birželio mėn.

Šio mėnesio parapijos susi- 
jrinkime jau kalbama apie baž
•nyčios grindų plovimą.
I

Liepos mėnesyje paduota 
atskaita parapijos piniginio 
stovio. Pasirodo, kad išlaidų 
turėta $5,041 .63, gi ieigų 
$930.10; skolinga liko parapi
ja $4,111.53.

1912 m. kovo 3 dienos ko
miteto susirinkimo protoko
las rodo, kad parapija dar 
skolinga $3,909.45.

Lietuvių parapijos bažny
čioje buvo aprūpinami lenkų 
katalikų dvasios reikalai. Bu-

Pirkliavimas Su Santa
Santa Glaus yra senas malonus vyras, jei turi už

tektinai pinigų pirkj’lauti su juo Kalėdų metu. Kitaip 
jis nėra prietelingas.

Tie, kurte gauna po vienų ifi mus Kalėdinio Kliubo 
čekių, gali būti prletelystėj su Santa Claus Ir eiti pir
kliauti geriausiose meisto vietose. Jei esi vienas iš musu 
kliubo laimingų narių, tai mes Tamstų sveikiname. Jei 
liesi, tai kvočiame jus prisidėti prie musų 1930 Kalėdinio 
Taupymo Kliubo, kurs dabar yra ruošiamas.

šiandie laikas padaryti pradžia Kas savaitė dėdamas 
r-J truputi padarysi Santa Glaus savo draugu sekan
čioms Kalėdoms

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT

TRUSTINE KOMPANIJA 
1110 WEST 35th STREET 

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4000

Rdlglny the FarT>Liy-|Kc-f.crtainty r.on tbrov *.-'(1 -.vaięr on thmųsl
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Baltic America Line
Tarnauja keliautojams lygiai žiemą kaip ir vasa

rą. Ir žiemos laiku teikia kuogeriausią patarnavimą.

Į senąją tėvynę parvykti yra indomu ir smagu ne 
vien vasarą, bet ir žiemą. .Važiuok aplankyti Lietuvos 
dabar, kada Kaune veikia graži opera, visuose miestuo
se teatrai, paskaitos ir kitokie soeijaliai ir šeimyniški 
judėjimai. ,

Jus dar lengvai galite suspėti parvykti į Lietuvą 
Kalėdoms.

LAPKRIČIO — NOV. 30 išplaukia Estonia
GRUODŽIO — DEC. 7 išpaukia laivas Lituania.

Tuoj kreipkitės į mus ir viską jums prirengsime 
bile kuriam iš minėtų išplaukimų.

Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų gimines Lie
tuvoj prieš Kalėdas siųskite per musų įstaigą. Išmokė
simo kiekviename Lietuvos pašte litais arba doleriais.

-r

Visokiais reikalais kreipkitės laišku ar vpatiškai

PAUL P. BALTUTIS & CU.
REGISTRUOTAS NOTARAS

3327 So„ Halsted St. Chicago, III.
Telefonas Yards 4669

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
* 'Knyga:

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė — .

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

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

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
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Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

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

0

VANAGAITIS

torai y Columbia ^likel/e

BABRAVIČIUS

MAHANOJAl’S LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 
Singing by A. šaukevičius Ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

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

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

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.

16139F Oi. Skauda. Skauda
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDU PAIMTU IS 
MUSU PILNO KATALOGO

F. STANKŪNAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAl’S LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ

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

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

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

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
10” 75c.

161291'' Dariau Lyseles. Valcas 
Jonelio — Polka

MAUANOJAL’S LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

1C135F šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Valcas
JIOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

t Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 75c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim 

Girtu-oklio Daina
K. MENKELIINIITĖ Ir F. STANKINAS

16096F Trys Sesutės 
"Valia Valužė”

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros akompan.

16134F Kai Aš Buvau Jaunas
Kad Širdį T3u Skausmas (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIU ORKESTRĄ
16133F Žldeii-Judeii, Polka Singing by F. STANKŪNAS 

Kariška Polka
16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 

Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

Su Orkestros akompan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)

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

Pas Draugų Julių
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiuzas
1CO78F Mergutę Prigavo

Eina Pati į Ku-rčiamų
16071F Karvutė 

Doleris
16072F Sharkey Daina 

Munšalnukas
H078F Reikli Tept. Dalis I 

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

Be Nosies (A. Vanugaitis )
LIETUVI V TAI TIŠKA ORKESTRĄ

16113F Pulki Porelė Polka
Šešupės Bangos. Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
IŠGIRSKITE IR ĮSIGYKITE PAS

JOS. F. Ine.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD. ILL.

(Tąsa nuo 4 pusi)

bažnyčią. Kataliku kunigo ne
gavo. Pasidarė neprigulmin-

i g», atsinietusi nuo kataliką
purapijiečių, kad mokėtų pa-, vyskupo parapija.
lapijos reikalams. Parapijoj Visa čia kaltė vienų užsis- 
knygos rodo, kad jeigos jo j pyriinas, kitų nžsikaržčiavi- 
laikuose buvo ne perdidelė*. mas ir kerštingumas. Kad bu
.Tis galėjo padengti paprastą
sias išlaidas, bet nepajėgė su
mažinti skolų.

tū abi pusi šalčiau visus da
lykus apsvarsčiuosi tas skili
mus nebūtų pykęs.

Kun. L. Taškunas apleido

Apkaltinimai.
i Kun. Slavynas rinko pinigų 
linu,jai bažnyčiai statyti. Dau
gelio žmonių manomu, kad 
jis labai daug surinko. Kus 
tas ‘‘labui daug”, sunku ži
noti. Bet kun. Slavynas baž
nyčios nepastatė, čia ir pro
ga jis kaltinti, įtarinėti ir pri 
įnėtinėt i neteisingai.

Kum Slavynas, tiesa, baž
nyčios nepastatė, bet jis daug 
senos skolos atmokėjo.

Jo pirmoji atskaita vysku-

kų nebuvo pamatuoti. Buvo sklaidžiusius žmones ir apmo- 
daug įsivaizdintų kalcių ir į- keti senas “bilus”, 
tarimų. Bau pagalbon pasiėmė šešis

Kun. Vilimavičius aprūpino rimtus vyrus J. Zubiną, St.

Veikimas.
Šiaip jo laikuose veikimas'šv. Petro ir Povylo parapiją Įpili rodo, kad jis rado parap 

šv. Petro ir Povylo parapi jo-Į1919 metų rugpiučio 24 d. skolos $7,027.05, o kun. J. Ja
plačiai. Buvo į-į Kun. V. Slavynas.

draugijų. Ypatingai] Jis, pradėjęs klebonauti šv
kščio, kuris užėmė kun. Sla- 
vyno vietą, pirmoji atskaita 
vyskupui rodo, kad. parapijos 
skola yra $3,310.00. Taigi 
kau. Slavynas atmokėjo sko-

Rus grąžinti atgal. i los $3,717.05.
Neprigulmingoji parapijai Kun. J. Jakštys. 

po kiek laiko sustojo gyvavus, į Jis buvo senelis ir ligotas, 
bet iš kataliku, kurie ja buvo'Jo klebonavimo laiku nieko 
suoarę, nedaug gryžo. ypatingo neatsitiko. Dalis pa-

Dabar jie yra gana ramus lapijos skolos apmokėta. Jis 
žmonės, rodo net daug prielan- rado skolos $3,310.00, o pir 
kūmo katalikams, tik dar vis
nepradeda praktikuoti kata-

kleboniją gražiais, švariais 
baldais ir moderniškais įren 
gimais. Tiems dalykams rei
kėjo gero pluošto pinigų. Gi 
ją nebuvo. Todėl liko daug 
neapmokėtų “bilų”.

Jo klebonavimo .laiku, jau 
einant nesusipratimams, vys
kupijos kancleris, dabartinis, 
inonsignoras F, F. Connor pa
darė Šv. Petro ir Povylo pa
rapijai bažmą su savo žmonė
mis. Jis iš pelno apmokėjo 
skolą vyskupijai.

Buvo paskelbta parapijai, 
kad visa jos vyskupijai skola 
jau apmokėta, bet nebuvo kal
bėta tuomet, kad yra daug 
neapmokėtų bilų už, daiktus ir 
nemokėta klebonui alga.

Del šio dalyko 
parapijoje daug

Keliotį, Pr. Rimkų, Pr. Bud- 
vidą, K. Ivanauską ir M. Sau- 
tilą. Visi lietuviui katalikai 
tam pritarė.

{ tris mėnesius senų skolų 
trys tūkstančiai buvo apmo
kėta. Tai įvyko visų katali
kų prielankumo dėka. Senie
ji. jaunimas ir net maži vai
kučiai rėmė parapiją auko
mis. ?

Esant tokiam upui lietuvių 
katalikų tarpe ir neturint jau 
nei cento skolos ant parapijos, 
sumanyta darbas plėsti. Kle
bono mintis Įrnvo pasitenkin
ti prastesniu ir pigesniu bu 
du apsirūpinti save didesne 
bažnyčia ir svetaine. Bet 
dauguma parapijiečių norėjo

kilo vėliau: turėti ką nors puikesnio, 
pasipiktini- Jo Malonybė Vyskupas Ho-

buvo panaikinta per visą pa
rapijos gyvavimo laiką.

Skolos parapija dabar turi 
pusė tinai, bet tai nei vieno ne
baugina. Lietuviai dabar turės 
ba'žnyeią, mokyklą, svetainę, 
seserų namą ir skolas pamaži 
dildins.

Lietuviai dabar turi gerą 
vardą. Dvasinis ir tikybinis 
gyvenimas atsigauna, socialis 
veikimas auga, purapijiečių 
skaičius didėja, ateitis dar 

atrodo.
Raporteris.

šviesiau

mo, kuomet kun. Viliniavičiui ban pageidavo, kad lietuviai;

je fjo 
vairių
plačiai veikė Katalikų Spau-* Petro ir Povylo parapijoje, 
dos Draugija. įdėjo daug darbo, truso ir pa-

Lietuvos Vyčiui Varė plačią stangą atsiskyrusius katali- 
savo darbo vagą.

Susirinkimu, koncertų, vai
dinimų buvo daug.

Nepasitenkinimai.
Palengva parapijiečių tar

pe pradėjo kilti nesusiprati
mų: jie nežinojo gerai pinigi
nio parapijos stovio. Kilo rei
kalavimai parapijos susirinki
mų. Jų, rodos, nešaukta. Pra-į likų tikėjimo. Yra vilties, kad 
dėjo visiškai niauktis liock- senosios žaizdos užgys ir jie 
fordo padangė. ; bus katalikais, kaip buvo

Audra. pyieš atsiskyrimą.
Nepasitenkinimas augo. Bu-j Skola,

vo kam jis didinti, bet neatsi-1 Pirmoji kun. Slavyno ats- 
rado, kas mažintų. į kaita, 1919 metų, 31 gruodžio

Tame laike buvo jau kilusi diena baigiant, rodo, kad pa- 
epidemija nepriguhningųjų rupijos skola buvo $7,027.95. 
bažnvčiu. 1 Kun. V. Slavvuas dirbo smar

kiai. Jis pataisė parapijos pi
niginį stovį.Ji pasiekė“ Rockfordą. Ne

pasitenkinusieji sumanė įsi
kurti kitą parapiją. Jų mintis 
buvo, kaip nekurie dabar 
pasakoja, susitverti naują ka
talikišką parapiją, gauti kata
likų kunigą ir darbuotis to
liau. Įvyko kitaip.

Nusipirko vietą. Pasistatė

DARBAS

Jis užsimojo smarkiai. Turė
jo planus statyti naują bažny
čią ir mokyklą. Tuo tikslu 
rinko pinigų. Tų pienų nejvyk 
de. Kilo tautinių nesusiprati
mų tarp jo ir parapijiečių.

Kun. V. Slavynas nuspren 
dė apleisti parapiją.

Taip padarė 1921 m. balau 
džio mėnesio pabaigoje.

moji kun. Vilinuivičiaus ats
kaita rodo skolos notą $1,- 
91)0.00 ir bilų neapmokėtų 
$507.36.

Kun. Petras Vilimavičius.
Jis pradėjo savo klebonavi

mo darbą šv. Petro ir Povylo 
parapijoje 1924 metų pradžio
je. Apleido ją 1928 metų rug- 
piučio 15 d.

Kun. Vilimavičius dirbo 
savo darbą parapijoje pra
džioje gana sėkmingai. Bet 
vėliau prasidėjo įvairus nesu
sipratimai klebono ir žmonių 
tarpe.

Nesusipratimai vis augo ir 
jie pradėjo fgajutit;riaušių pa
našumą.

Parapijos būklė pablogėjo.
Kun. Vilimavičius susilau

kė daug apkaltinimų iš žmo
nių pusės. Apkaltinimai, kaip 
paprastai, nesusipratimų lai

pasitraukus, paskelbta, kad 
parapija už įvairius daiktus 
ir klebonui algos yra viso sko 
lingu tris tūkstančius su vir
šum dolerių.

Kun. A. Marchesano.
Pasitraukus iš parapijos 

kun. P. Viliniavičiui, pavesta 
ji kun. A. Marchesano, italų 
parapijos klebono, globai. Jis 
sėkmingai dirbo toje parapi
joje iki Jo Malonybė Vysku
pas E. F. Hoban nepakvietė 
Tėvus Marijonus pasiimti dar
bą šv. Petro ir Povylo para
pijoje.

Tėvų Marijoną Kongregaci
jos vyresnybė išdelegavo tenai 
kun. V. Kulikduską. Jis pra-, 
dėjo ten savo darbą gruodžio 
22 d. 1928 m. -

Kun. V. Kulikauskas.
Jo svarbiausiu rupesniu bu

vo sutraukti bažnyčion pasi-

apsirupintų save ir parapijos 
mokykla. Jis pažadėjo tą da-! 
lyką paremti net $5,000.00 au-'

. .rrraTokiu būdu priėjo prie to, 
kas dabar šventinamą - graži į 
bažnyčia antrame naujo tro
besio aukšte ir patogi mokyk
la pirmame aukšte.

Visa tai geros valios lietu
vių vaisiai. Jie šiais metais 
tiek panaikino skolos, kiek

Užgirsk Lietuvių dainas ir muzikę su 
Nauju Crosley Setu

Pilnai Įrengtas
$yg5o

Su 7 A. C. Tūbais, šia
me gražiame riešučio 

medžio kabinete.
Pirkit dabar dėl 

tuojautinio pri
statymo

Labai lengvus 
išmokėjimai

$2
į savaitę

1 metu DYKAI aptarnavimas. DYKAI įvedimas

LIPSKY MUSIC & RADIO STORE
“HOUSE OF SERVICE”

4916 West 14th Street
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

Atdara vakarais

Greičiausias

(Tąsa nuo 3 pusk)

ne ligi kiekvieno suorganizuo
ti į unijas. Anot jo, artimoj 
ateity ir Meksikoj atsirasią 
daugiau darbų, tad žymiai da
liai darbininkų busią, progos 
atgpl į savo tėvynę gryžti.

Meksikos valdžia, anot Kel
ly, didelius darbus nuveikus 
savo gyventojų gerovei, šian
die esą Meksikoj valdiškas 
mokyklas lanką 1,750,000 vai
kų ir suaugusi ų. 1906 metais 
mokyklose butą 48,885 vaikai. 
Meksikoj darbininkams įsta
tymais nustatyta mažiausia 
užmokesnis: paprastiems dar
bininkams 2 dol. dienoje, ama- 
tninkamg gi 6 doleriai dieno
je.

Kad taip ištikrųjų butų, 
kaip tas agentas pasakoja, tai 
Meksikos darbininkams butų 
pusė vargo. Deja, tai]) ten ne
buvo ir nėra. Meksikoj dar 
ir baudžiava, praktikuojama. 
Tik gaila, kad šios šalies spau 
da apie tai kai papirkta tyli. 1

Geras daiktas šioj šaly mek j 
sikonus darbininkus suorgani- 
vuoti Į savitarpės pašelpos or Į 
ganizacijas. Bet argi valdžia 
tuom užsiims. Matyt, toje 
Meksikos agento pasiuntiny- 
l>ė.je yra kas kita. Šioj šaly 
gyveną meksikonai, kiek žino
ma, labai nepalankiai atsine
ša į šiandieninę Meksikos rau- 
donspalvę valdžią.

Aguona.

Kalėdos Netoli!
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kę 

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

Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvę, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugę”.

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

• t

• Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare.

DRAUGAS PUB. CO.

iš visų elektrinių, gelžkelių Amerikoj. 
(Greičiausias kelias į ir iš Ohicagos. Vengk 
“nepatogumų ir pavėlavimų,., pavojų snie

go, ir lytaus ir ledo žiemos laiku važiuo
jant automobilium.

Jus Geriau 

Tą Atliksite 

Elektriniu!

Naudokis musų Au- 
tingų ir Pasilinksmini
mų Biuru, 72 W. 
Aliams St., Randolph 
8200. Nemokami pata
rimai apie autingus. 
tripus, pasilinksmini
mus ir moksliškas eks
kursijas ]m> visą Chi- 
cagą.

Važiuok 

70 Mailių 

Valandoj

Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkelių tel. Randolph 8200

2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Chicago, IU CHICAOO NOI TH sH»ll!h 
& NOI Tll IIESI) KAII.HOAI)

CHICAOO nohtM nhohi:
AL MII.WAl KEE HAII.HOAl)

CHICAGO Al'HOK.l AL 
KI.UlM KAII.HOAI)

(The Sunaet Elnen)

Į RYTUS ŠIAURĘ VAKARUS
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CHICAGO
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------------- i vertę tos kolonijos ir gali duo-
(Tąsa) Įlį gerą patarimą

Grįžkime prie susirinkimo.! 2) Bendrovės dažnai ima 
Minėtame susirinkime, bm - įaskolos trumpam laikui iŠ

sekretoriai iš siu bendrovių. (bankų, kad> reikale, padengti 
Lithuanian Building and savąsias paskolas. Ir, štai, kas

Loan Assoeiations League of 
Illinois, prezidentas,p. A. Sut
kus, AVaukegan, Ilk, sekreto
rius p. J. J. Zolp, Chieago, 
Ilk

Vytauto B. and L. Ass’n. — 
p. V. P. Peržinskis.

Ilalsted B. and- L. Ass’n.— 
p. J. P. Varkala.

Gediminas B. and L. Ass’n. 
— J. J. Palekas.

Lithuanian News B and L. 
Ass’n — p. A. Rypkevičia.

St. Anthony L. Parisli B. 
and L. Ass’n., Cicero — p. 
F. Streleiunas.

Simono Daukanto B. ir L.

mentais. Ligonę gydo Dr. Bie-
žiR- -š.Sl

X Pirmadienio vakare Ne
kalto Prasidėjimo merginų 
draugija per savo mėnesinį su
sirinkimą galutinai jau pasi
ruošė iškilmingai minėti Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Sv. Marijos Šventę. 8 d gruo
džio. Tų dieną ryto 7:30 vai 
“in corpore’’ visa draugija 
klausys savo intencija šv. Mi-

I * •

Reikia visiems lietuviams 
tuo dalyku susirūpinti. Stei
giamai bernaičių kolegijai pi
nigai labai reikalingi. Be to, 
vaikščiojimas po namus yra 
sunkus darbas.

Vienas komisijos.

RADIO ŽŽŽ

Town of Lake. — Sergu 
Jadvyga Čepulienė, 4439 So. 
Honore St.

X Šiame sekmadieny Šv. Į

1. C. B. V. M. Mergaičių So- negali kilnaus parodyti? Šį 
dalicija rengia šokius 'kartą parodė, kad gali. Pro-

X Labd. Są-gos Seime, ku- gramą išpildė tik Amerikoj
gimę ir išaugę, taip-gi publi
kos didelė dalis buvo Aineri-

KĮLA.

pasirodė. Vienos bankos ima 
5’/2%, o kitos 6 nuoš. Net. irj«hj ir eis prie šv. Komunijos, 
lietuvių valdomi bankai nej ^uoJau 'P° &v- Mišių naujai
vienodai ima nuošimtį. Nu
tarta reikalauti, kad visos 
bankos duotų vienodas sąly
gas.

Taipgi tas pats keblumas 
yra ir su “Collateral notos”. 
Vieni reikalauja , mortgečių, 
kaipo užstato, o kiti nereika
lauja.

3) Daug kalbėta apie ben
drovių šėrininkų uždarbius 
ant sutaupytų pinigų. Pasiro
do, kad ne visos bendrovės 
gali vienodai uždirbti. Čia

priimtųjų narių pagerbimui 
duos svetainėje pusryčius. 
Tos dienos vakare turės Auš
ros Vartų svetainėje gražų 
programą, į kurio generalę 
repeticijų tuojau po mišparų 
kviečia Aušros Vartų mokyk 

’ la- tfL

SENKAMA. AUKOS.

Ass’n. — p. B. J. Kazanaus- įau priklauso nuo paties biz-
kas.

D. L. K. Gedimino B. ir L. 
Ass’n. — p. J. Mackevich.

Keistuto L. and- B. Ass’n.— 
p. J. P. Ewald.

Lithuanian B. L. and H. 
Ass’n. — p. J. P. Evald.

Lithuanian B. ir L. Ass’n. 
— \Vaukegan, 111. — p. G. P. 
Bukantis.

Chicago Lithuanian S. and 
L. Ass’n. — p. Dargis.

nio.

North Side. — Pas mus 
dabar renkama aukos Marijo
nų Bernaičių kolegijai. Vaik
ščioja per namus kun. Bublis 
su Marijonų Kolegijos 2 sky
riaus išrinktais komitetais.

Ypatingai jaunesni sekreto- ftie asmenys yra apsiėmę pu
riai turėjo progos susipažinti dėti kun. Bnbliui: V. Dargu- 
su vedimu daug naujų reika- /is, J. Macys, V. Ka valiaus
ių, prisilaikant valstijos tiesų. kas, A. Bacevičius, P. Pleč-

Marąuette Park. — Parapi
jos choras kas kart eina ge
ryn, turbūt, dėlto, kad ir kon
certas jau arti. Narių skaičius 
kiekvieną repeticiją auga.

Kas girdėjo chorą praeitą! 
sekmadienį per sumą, nesigai
lės ir į koncertą atsilankęs. 
Giedota Leonardo in B flat 
mišios. Giedojimas buvo toks 
gražus, kad susėjus daugelis 
sako: “Garbė jūsų chorui ir M 
vedėjui”.

Per Offertorium vyrų due
tas “Aferetur” giedojo labai 
jausmingai ir gražiai. Tai a- 
čiu p. B. Janušauskui, vedė
jui, kuris daug deda pastan
gų lavindamas chorą kad ne
būtų giedos Marąuette par
kui, kuomet choras pasirodys 
astredoje. Koncerto tikietai 
yra platinamui. Koncertas į- 
vyks sausio 12 d., 1930 m.,Buvo diskusuota ir apie pini- haitis. Darbas pradėtas ir sek- 

gų išmokėjimą mirusių narių mingai varomas. Žmonės gau- parapijos svetainėj. Pradžia 
įpėdiniams. Šiame reikale taip/ingi. Remia; kiti, atjausdami 7:30 vai. vak. Po koncerto bus 
gi, pasitaikius, kad Šerai yra gyvą reikalą, aukoja gana šokiai Pne Seros- muzikos.

Korespondentė.vyro ir moters vardu, sykiu ir 
vienas jų miršta, dažnai yra, 
kad- sekretorius negali išmo- 

United Lithuanian B. and j kėti mirusiojo pasilikusiam.

stambias aukas.

- -p. L. Šwegž-t » a ♦* •»«»

L. Ass’n. — p. B. A. Wait- 
ches.

Lithuanian B. and L. Ass’n. 
— Cicero, III. 
da.

Dollor Savings B. and L. 
Ass’n. — p. K. J. Macke.

Crane B. and L. Ass’n. — 
p. B. R. Petkevicli.

Prie Lietuvių Bendrovių 
Lygos priklauso 21 bendrovė. 
Bet susirinkime buvo sekre
toriai tik iš 15 bendrovių, Ly
gos Centro valdyba ir pora 
svečių.

Pirmiausia p. Johr. P. E- 
vald, sekretorius Keistuto ir 
Lithuanian B. L. and H. As- 
sociations, parūpino labai pui 
kią vakariene; ne tai vakarie
nę, bet, tikriau pasakius, ban- 
kietą.

Visi skaniai pasivalgę. pra
dėjo susirinkimą. Pirmiausia 
p. Evald perstatė vakaro ve
dėjų p. J. J. Zolp. Šis susi
rinkimas nebuvo tam, kad 
kokius naujus dalykus tuo
jau vykinti, bet kad sekreto
riai sueitų į artimesnę pažin
tį, ir, reikalui esant, vienas ki 
tam pagelbėtų. Taipgi šiame 
susirinkime iškįlo daug labai 
reikalingų klausimų, kuriuos 
nutarta kad sekretoriai pa
aiškintų savo bendrovėms ir, 
jei bus priimtini, tada Lygos 
bertaininis arba metinis Sei
mas galės užtvirtinti, arba 
atmesti.

Štai kaikurie svarbus pasi
tarimai :

1) Naujos paskolos. Kada 
pasitaiko, kad pas vieną ar 
antrą bendrovę reikalauja žmo 
gus paskolos, o gyvena ne toj 
kolonijoj, Sekretorius, jei 
pats gerai nežino tos vietos, 
kur paskola reikalaujama, kad 
apsaugojus savo narius ir vi
suomenę nuo nuostolių, turi 
šaukti tos kolonijos sekreto
rių ir paklausti apie z minimo

Patartina naujiesniems sekre
toriam kreiptis į advokatą 
patarimo arba į senesnius sek
retorius.

4) Nutarta kreiptis prie 
savo. direkcijų, kad’ sudarius 
vieną visų bendrovių, pagar
sinimą Naujiems Metams, 
kuris užimtų dienraščiuose 
visą puslapį, surašant visas 
bendroves. Šitas galutinai bus 
nuspręsta. Lygos susirinkime. 
(Čia duota patarimas nesi
kreipti į lietuviškų juodukų 
organą. Mot, jie spulkoms ne
priklauso, o nori lietuvių ko
lonijas juodžiais apgyvendin
ti).

Lygos susirinkimą nutarta 
laikyti 13 d. gruodžio, 1929, 
Cicero, III.

Visi susirinkusieji sekreto
riai išsiskirstė patenkinti pir
mu tokiu susirinkimu. Gaila, 
kad 3 Čhicagos sekretoriai ne 
galėjo atsilankyti.

J. J. Palekas.

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Sunkiai susirgo vidurių 
liga Marijona G i rskaitė. Pir
madienyje ją atlankė Aušros 
Vartų klebonas su šv. Sakra-

TUBBY

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateinu be 

pasargos, bet nuo jų visuomet galima buti 
prisirengus. Bayer Aspirin tahletal suteikia 
greitų, palengvinimų. įtaikyk bonkutę namie.
Nešiok plonų skrynutę kišenėje. Tuomet Jums 
nereikės Ieškoti aptlekos, ar laukti Iki namo 
pareisi. ,

Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik 
nuo galvos skausmo, gerklės skausmo, ir Šal
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
vinimui neuralgijos, neuritis, reumatizmo ir 
kitų skausmų, Atmindamas vienok kad grei
tas smagumas nuo Šių tabletų nėra išgydy
mas; Jei skausmai tęsiasi, matyk daktarų.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok save 
žiūrėdamas to vardo. Visados to paties. Vi
suomet saugaus. Niekad nekenksmingo šir
džiai.

BAYER ISPIIIIY
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacldester Salicylio^cid
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ris įvyks lapkr. 24 d., Šv. P.
Gimimo parap. salėje ir bus

Kryžiaus bažnyčioje per sumą j legatą ir iš musų kolonijos.! koj augusių. 
prasidės misijos, kurias ves! X Kas dalyvavo praeitą zs ^aPkr- -5 d. Antanas Ka 
Tėvai Marijonai: kun. Vaitke- Į sekmadienį R. Juškos koncer- taa!*kas su Bioniee Rakau*- 
vičius ir kun. Petrauskas. j te, tikrai gėrėjosi. Taigi, kas 1” *’,ns Moteryste s Sa-

X Lapkr. 23 d. J. J. Ežers- j sako, kad Amerikoje augęs
kio salėje, 46 ir Paulina St., 'jaunimas niekam tikęs, nieko;

ROŽIŲ BALIUS
Rengia

Lietuviška Teatrališka Draugystė Rūta No. 1

NED., LAPKRIČIO 24 D., 1929
Čhicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South Halsted Street

Pradžia 6:30 vai. vakare Įžanga 50c.

Gerbiamieji: Visados rutiečių parengimai būna skait
lingi ir linksmus. Taigi užprašome visus atsilankyti ant 
musų rožių baliaus, kur galėsit praleisti linksniai laiką, 
ir pasišoksit prie geros muzikos. »

Visus kviečia KOMITETAS.

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuviu Radio, Rakandu 
Krautuvės Amerikoje

krainentą šv. Jurgio bažnyčio
je-

v TĖVAI SUPRATO VAIKO 
f KALBA.

"Mes jau manėme, ka<l - valkas 
į mirs, kuomet dantukai dygo”, pa- 

x įsakė motina iš Kentucky. "Jis nieko 
H [negalėjo virškinti ir kasdien blogė- 
IB |j°- l’° v*enos neramios nakties aš 
A ; atsiminiau Castoria ir tuoj jos ga- 
M | vau. Keletas jos laši} jj nuramino, 

' ! o *po kelių dožų jis jau buvo visai 
Į kitokia vaikas". Daktarai visur re- 
; komenduoją. grynai augmeninę ne-

( i kenksmingų Fletcherio Castoria nuo 
M'blogų, sukietėjimo, dieglio ir kitų
■ valkų negajių ir milijonai motinų 
™ i žino Jos švelnių veikmę. Saugokis 
y j imitacijų. Fletcherio parašas yra
■ ženklas tikrosios Castorijos. (Gi)

ISO

SO® d

Z6* IA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per 

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

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $6.00
SPBCIALI8TAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
oas tikrų specialistų, ne paa kokj 
nepatyrei^ Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno tfiegzaml- 
navimo. Jųa sutaupysit laikų ir 
pinigus Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadlo — Scope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškai bakteriologlfikas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu keuilat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, šlrdiea reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
kių užslaeb ėjusių, (sikerėjusių, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net rabi aru šeimynos gydytojui, 
neatldėiloklt neatėle pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lėlė 
»» W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State 'Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto lkl 
i po pietų. Vakarais nuo E lkl 7 

Nedėliomis nuo Iš ryto lkl 1 
po pietų.

RADIOS ctHvSs'A y tt a d i o s
RADIOLAS Atuatek Kent

KIMBALL
JJL FCa d t os radios 

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Stree
Telephone Hemlock 8400

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijoną litą. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.
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Penktadienis, Lupkr. 22, 1020 ORMOOMS

“DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE CO. 
KONCERTAS.

Trečiadienio vakare ir vėl labiau remtume tikybinės ir 
girdėjome “Draugo” koncer- tautinės minties spaudų, jei 
tų iš KYW radio stoties. Šis daugiau palaikytumėme savo 
koncertas buvo daug kuo skir- biznierius, profesionalus, žo- 
tingesnis nuo kitų. Jis pasižy-1 džiu-jei vykdytume gyveni
me jo savo rimtumu ir ramu- man obalsį — “Savas pas 
mu. Komp. A. Pociaus veika- savą”. Dėlto dienraštis “Dr- 
las — “Gerkit broliukai”, or- augus”, daug metų sėkmingai 
kestro sugrotas, padarė dide- tarnaudamas Lietuvos išeivi- 
lė sensacijų ir parodė, kad jai, nuolat kviečia lietuvius 
lietuviai turi ir rimtų muzi- prie bendro tautinio darbo, 
kos kuriniu, kuriais gali su- ragina laikytis prie lietuvių 
dominti ir Amerikos plačiųjų parapijų, draugijų, organiza- 
visuomenę ir muzikos žinovms. cijų, jungti savo kapitalų į

Programa pradėta šia įžan- krūvų per bankus, spulkas ir 
gine kalba, kurių pasakė pra- kitas lietuvių įstaigas, tokiu 
nešėjas p. J. Bulevičius: budu gerinant savo būvį, ke-

“Šiuos koncertus ig KYW ILant lietuvių kultūrų, garsi- 
radio stoties rengia dienraštis nan^ tautos įardų ir u'žtikri- 
“Draugas”, 2334 So. Oaklev nant skaisčių ateitį žymiai 
Ave., Chicago, Ilk bendradar- lietuvių tautos daliai, apsigy- 
biaujant didžiausiai lietuvių venusiai Amerikoje. Dienraš- 
biznio įstaigai-Tlie Peoples **s Draugas per radio į

st. liko našlė su trimis ma 
žais vaikeliais. Ji pateko bč 
du ir pagelba buvo būtinai 
reikalinga. Todėl Barbora 
Beržinienė, Kąginienė ir Kun- 
gicnė eaibavosi tos našlės 
naudai ir surinko $20G. Geros 
širdies aukuotojams našlės ir 
rinkėjų vardu tariu širdingų 
ačiū ir visiems geradėjams lai 
Dievas suteikia gausų atlygi

B. Beržinienė.

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

Tel. Vlctory 8279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Furniture ir radio Kompani- ^us kalba, prašydamas bro

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street ' 

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

Tel. Lafayette 5820

nęs Teis Mldvray SUS

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street

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

Ir Ketvergals vakare |

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 4841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 4-8 Nedelioj 10-12

Pbane Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 11ILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 5 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

’ Nedėlioj pagal sutari)

Tol. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 81S l

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. itALSTED STREET 
Vak: 2-4 ir 7-9 vak vakare

ofiso Ir Res Tei Boulevard 591*

DR. A. J. BERTASH
3464 SO HALSTED STREET 

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

Res '* 3201 8 VVALLACE STREET

> tt* burei aUuf

OR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki I 

diena Ir 6:30 Iki 9 10 vakar*

Mi»S S. ASHLAND AVE
Netoli 4*tb S,r»-.-> t'hteago lll

iai)vnw;ih
e. ui te

Ui CHlklRUA*

*00 157* 4111 w Miller Av.
Tel. Bruną wlck 0824

1 Vaiandoe; nuo 2 iki 7:30 vai. vak 
1 kasdien. NedeiHnuls nuo 1 Iki 3 vai 
pu pistų.

»«« i ei Ganai t U b
Naujų rei uafayetlv ee»

OR. A. L YUŠKA
OFISAS

19UO a HALSTED STEEL 1
NAMAI

tiy.i abcueb ave
aiauu.a, p..e6 pidu? pagal suturi. 

Mauruose 2-4 piet, ofise 6-8 v •

OR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So Western Avenue 

Tel Prospect 1028 
Realdenclja 2359 So Leavitt St 

Tel. Canal 8330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

Nedelioj pagal susitarimą

ofiso Tel Vlctory 3687

Of. ir Rea. Tel Hemlock 237«

DR. J. P. POŠKA
1133 H HALSTED STREET 
Antraa ofisas ir Rezidencija 

6504 8 ARTESIAN AVE w *
ofiso Vai Nuo 9-11 rytais nuo 7-9 
vak. Antro Of Vai.: Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. tr Subat. Nuo 3-9 vak 
šventadieniais pagal sutarime

I let Hemlock 8161

Ofiso Tel Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH

jai, užlaikančiai dvi didžiau
sias krautuves, kurių viena 

yra 2536 W. 63 St., o kita
4177 Archer Ave., Chicago, 
III.

Dienraštis “Draugas” yra 
įsitikinęs, kad Amerikos lie
tuviams geriau sektųs, jei bu
tume geriau organizuoti, jei

AB v OKA t AJ

A» A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La i Sali e St., Room 2001 
Tel. Randeli a 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 
į Tel yų;tRry 0.5S2 ...
7-9 vai. Vak. apart Panedėllo ir

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN

lių negesint savo širdyse tau
tinės ugnelės, bet jų labiau 
gaivinti ir savo vaikų širdy
se jų uždegti, nes “Lietuviais 
esame užgimę, lietuviais turi
me ir būt”.

Šis koncertas, išskyrus dvi 
daini, buvo sudarytas iš komp. 
Antano Pociaus sukurtų ir 
suharmonizuotų dainų. Pirma 
daina buvo “Močiutė mano” 
— A. Pociaus. Dainavo vyrų 
dvigubas kvartetas, pačiam 
kompozitoriui vadovaujant.

Antrų dainų “Šok, Žirgelį” 
ir gi A. Pociaus, gražiai dai
navo tas pats kvartetai, susi
dedąs iš: Justo Kudirkos, A. 
Al GUdei kos, J. Brazaičio, J. 
Balsio, B. Lauraičio, A. Čia- 
po, A. Stulgos ir K. Pažers- 
kio. Dainos skambėjo harmo
ningai.

Šiame vakare Lietuvos ope-

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 ir CHIRURGAS 

2435 Weet 69 Street
Vai.: 9—13 ryte. 1—4 p p. 6—9 

v. v Nedėlioj susitarua

Rusas Gydytoja.-. Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų Vyriški) 
Vaiku ir visu chronišku Ilgu

ofisas 3102 So. Halste* St Chicago 
art) Slst Street

Valandos: 10-11 ryto, 8-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis Ir Šventadieniais 
10-12.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
+910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

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

OR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W 12 Pi 
Tel Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4603
Tel

S. ASHLAND AVE. 
Blvd. 9459

y et te 3315

DR. K. NURKAITIS
Val.: 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v. 

Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE. 
Tel/ Lafalette 4484 

Vai.: 12-3 vai. kasdien

Examlnuoju akis ir prlrenku akinius

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

Office .Boulevard 7042

Telryhoee Bandolpb 4727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telcpbrae Roosevelt #0.0 
Ismle: H Met • ryte Tel. Repub. MO41

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATASt

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

POIVER DETECnON
►w7/» the NEVV-4-5 Tubes

MeiticRAUO
offcrs Exclusivtly tkk

WONDERHIL ImPROVEMENT

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

LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6764 Republic 8440

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTKTKIKAr

Gydo staigias tr chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis tr seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas- ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIKUKUAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal Ilki 
Rezidencija; 6649 So. Maplevvood 

Avenue Tel. .Republic 7868 
Valandos I — 3 & 7 — 8 v. v 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 608*

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

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

< Iki 8:30 vakare
(Jobn Be^dziunas Borden)

ADVOKATAS i
105 W. Adams St. Rm. 2117 ros artistas p. Justas Kudir

kų padainavo solo: “Ne bile 
kieme mergelė augo”. Kaip 
visuomet, taip ir šiuo kariu 
per radio, p. Kudirka gražiai 
dainavo..

KYW stoties orkestrą Julės 
Herbuveau.v vadovaujant, gro 
jo komp. A. Pociaus parašytų 
veikalų “Gerkit broliukai”— 
tema paremta liaudies dainų 
motyvais. Dirigavo pats kom-

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- veikalas tai bu
kare. Serednus ir Pėtnyčio- vo tikra naujenybė ir mums 

nuo 9 ild 6 lietuviams ir svetimtaučiams.
“Plaukia sau laivelis” — 

St. Šimkaus duetų dainavo E- 
lenn Benaitienė (soprano) ir 
Barbora Sarasevičienė (alto). 
Jų gražus balsai labai gerai 

'liejosi. Del to ir duetas išėjo 
nepaprastai gražiai.

Art. J. Kudirka dar .daina
vo “No margi sakalėliai” — 
Juozo Kelpšos ir šia gražia, 
tiesiog klasiška daina, užbai 
gė programų. Art. Kudirka 
dar turėjo dainuoti viena dai
nų, o vy rų kvartetas dvi labai 
graži daini, tačiau laikas užsi
baigė ir jos pasiliko kitam 
kartui.

Tai-gi, šito rimto ir ra
maus koncerto su dideliu ma-

"---- '■— .. ■ lonumu išklausėme ir nekan-
Tei.nhon. Centrai 6936 • trini laukiame kito.

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

mis

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Ave. (2 labos)
Telef. Beulevard 2804 

RESIDENCIJA: 
<516 80. Rockvvell Street

Telef Republic 9721

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950 ir <377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Jr 935 
Tel. Franklin 4177

PADĖKA GERADĖJAMS.

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:10 Iki B vai. vak. 
Office: 1900 So. Union Ave.

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 4 liti 9 vai. vak.

Daug maž metai tam atgal 
Ko trina Raštutieaė, gyvenan- 

(ti po num. 5335 So. Sbields

Kaina buvo $137.50 dabar "f 6.00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

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

. _. t __ “
Tel. Boulevard 4705

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akly Įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

; nio, skaudamų aklų karštj. Atital- 
I sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
• Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
1 regystę

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

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Tel. Brunstvlck 0624

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

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

pagal sustarimų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
aPECUAUiSTAB

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
vai., ryto nuo 10—12 nuo 2—4 P»

pietų; 7—8:20 vakare 
Nedėliomis lt Iki 18 

TELEFONAS MIDVVAY 3880

Tet Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare
H Šilalė atyda atkreipiama moky- TeĮ Lafayette 5820

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

Rez. Tol. Lafayette 4365

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

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

(Ck« perto tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenae
Platt Bldg.. kamp. 18 8t. 3 mikitas 

Paetebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 0:10 ryto Iki 1:80 va
karo. beredomla nuo 0:80 iki 31 v. 

ryk*. Nedėliomis n4fa skirtų 
valandų. Room S.
Phone Caaal till

Boulevard 7589
Rm. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenae
Vai.: Nuo t ryto Iki I vakare

Phone Cicero 731

BR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTC 

X-Ray
3137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL 
Valandos: 9-12 A M. 8-6. 7-9 P. M. 

Z Trečladlena pagal sutarhna

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėlioj: nuo 9 iki 13 dienų. '

4301 ARCHER AVENIU

DR. HERZMAN
It RUSIJOS

Gerai Us tuviams žinomas per SI 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
Jaualps metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prletalsua

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų Ir 
nuo 8 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofise Canal 8110 Rea. Bo. Phors 
2288, arba Randolph <806.

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Resldehcijoe Tel. Plaza 8288 

VAL4ND08:
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dienų, ,
Nuo 3 Iki 8 po pietų, H
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CHICAG

ŽINiy-ŽINELĖS
X Stanislovas Stoškus ir 

p-lė Emilija Staniuliutė suei
na poron ir judviejų šliubas j- 
vyks ateinantį šeštadienį, lap
kričio 23 d. Gimimo Panelės 
Šv. bažnyčioj. Šeimyninė puo
ta bus jaunavedžio tėvų na
muose po 6322 So. lloclovell 
St.

X šiomis dienomis Marąue 
tteparkiečių lietuvių klebonas 
kun. A. Baltutis lanko savo 
parapijomis. Kadangi šiemet 
bazaro nerengta, tai žmonės 
dnosniai aukuoja parapijos 
reikalams. Parapijom} buvo 
nutarta aukuoti po $10. Tai 
tas nutarimas sekasi vykinti.

GRABORIAI:

S. D. UOlfAVVICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o majo 
dar t u busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 1615
arba 2516
2814 W. 2 3rd Plaee

Chicago. HL

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage A ve. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenua 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel Cicero P794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
FIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 

' todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dtrbystės

OF.’SAS
468 West 18 8t.
Tel. Canal 6174 
MŪRIUS: 8288
Ro. Halsted Street 
Tel. Vlctor7 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
* GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k® 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarr.avi mų.
Patarnavima* 

visose Chlca 
gos dalyse lr 
prlemiesčuose 
Grabai pigiai

net už 225 
OFI8A8

82SM South 
Halsted Sl

Vlctory 408 8 
89

4434 So. RorkweU St. 

Vlrginla 1294

X Brighton Parke eina lenk 
tynės užrašinėjinie dienraščio 
“Draugo”. Lenktyniuoja F. 
Gubista su Ona Kazlauskiene.

X šiuo laiku daugumas jau 
siunčia plotkelių savo gimi
nėms Lietuvoje. Taipgi užra
šinėja saviškiams “Draugų” 
ir “Laivų”. Visi “Draugo” 
skaitytojai ggus po “Draugo” 
kalendorių 1930 metams.

X Šiandie svarbi “Dainos” 
choro repeticija, Mark AVliite 
parko salėj. Visi choristai 
prašomi būtinai dalyvauti. • * 
Be ruošimosi prie koncerto, 
kuris bus 8 d. gruodžio, Dievo 
Apveizdos parap. salėj, rei
kės mokintis naujų dainų 
“Draugo” ir Peoples Furni
ture Co. radio programai.

MISIJOMS PASIBAIGUS.

Dievo Apveizdos Parap.—

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, BĮ.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS /
1650 West 46th Street

Kampas 46tn lr Paulina Sta 
Tcl. Blvd. 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatiB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 8161

E 7 E R S KI
LIETUVIS GRABORIUa 

Ofisas:
46S1 S. MAR8HFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

JIEVA
MORKŪNIENĖ

Po pirmu vyru Alutlenė
mirė lapkr. 20, 1929 m., 10:35 
vai. vak., sulaukus pusamžio. 
Ki'<o iš Teisių Apskričio. Rie
tą vos Parap, Vatuftlų Kaimo.

Paliko dideliame nubudimo 
dtt sunu Antaną, ir Vladislovą, 
marčią Kastanciją, brolj Domi
nika, švogertus PranclSkų Alu
ti Ir Juozapą Markūną, Svoger- 
ką Petronėlę lr gimines, o Lie
tuvoj 2 seserį lr 1 brol).

Kūnas pašarvotas 3209 Au
burn Ave. lAtdotuvės (vyks u- 
tarninke lapkr, 26. IS namų 8 
vai. bus atlydėta J Sv. Jurgio 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
1*0 pamaldų bus nulydėta | Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nubudę'
Sunal, Mart|, Brolis, švogerlal, 

fivogerka Ir G lininės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika. Yards 1138.

* ’-S. ri
Praeitų sekmadienį iškilmim džiai dėkodami gerb. .Tėvams
gai užsibaigė misijos. <lerb. 
Tėvui A. Petrauskui jau šeš
tadienio vakarų išvykus į 
Pittsburgli’ų, kun. prof. J. 
Vaitkevičius vienas turėjo už
baigti misijų darbų. Per vi-
sas šv. Mišias skelbė Dievo.riene. Ji jvyks sekmadieni, 
žodį. Užbaigimo iškilmės įvy-1 gruodžio 1 <1., 6 vai. vak. Ti
ko 4 vai. p. p. su Šv. Sakra
mento ir šv. Tėvo palaimini
mais bei misijų kryžiaus ado
racija.

Iškilmėse taip pat dalyvavo 
gerb. kunigai A. Skripkus, V. 
Draugelis, ir A. Deksnis. 
Gerb. klebonus pilnai paten
kintas gražiomis misijų sėk
mėmis ir šios parapijos kata
likai ilgai jas atmins, nuošir-

A. f A.
ANDRIEJUS

BUBNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 18 d., 8:35 vai. vak.,
1929 m., sulaukęs S6 metų
amžiaus, gimęs Suvalkų ltedy- 
boj, Kalvarijos I’a'rap., Susnin- 
kų kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs Juozapa ir Andriejų,, 
duktė,rj Agota Kasparienę, žen
tą .Toną, 2 marčias, anukus, 
anūkes ir gimines. Buvo narys 
Amž. Rožančaus, Apaštalystės, 
ir Tretininkų dr-jų, taipgi Ma
rijonų Kolegijos rėmėjas.

Kūnas pašarvotas randasi 
32 47 So. Union Ave.

Laidotuvės ivyks Subatoj 
Lapkr. 23 d., 8 vai. ryta iš na
mų j šv. Jurgio bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į ftv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Andriejaus Bubnis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly 
vauti laidottrvėse ir sutelkti 
jam paskutinĮ patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Sunai, Duktė, žentas.

Marčios ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Tel. Yą.rjlį.,1138

ONA JAUGELIS
(YOl’NG)

Po tėvais Adomalčlutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 31 d., 1928 m. ir ta
po palaidota sausio 3 d., 1929 
m., šv. Kazimiero kapinėse. Su 
laukus apie 40 metų amžiaus, 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap., 
Laukuvos parap.

Velionė bus perkelta j šeimy
nišką lotą Sale savo mylimo vy 
ro Julijono Jaugello, kurie mi
rė liepos 27d., 1 929 m. ir tapo 
palaidotas liepos 30 d.

Mišios šventos atsiims penk- 
tadienyj, lapkričio 22 d., šv.
Jurgio parapijos bažnyčioj. Pir 
mos Mišios 6:00. antros 8:00 
vai.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atšilau - 
kyti i šias pamaldas. Perkėli
mas įvyks šeštadieny. lapkri
čio 23 d., 1929 m. 11-tą valan
dą.

Nubudę liekame,
Sunai, Duktė Ir Visi GJmlnės

A .f A 
BARBORA YURIJONAS

(Po Tėvais Ruženskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 20dleną, 12 valandą die
ną, 1929 ni., sulaukus apie 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kė
dainių apskr.., Airlogalos parapijos. Kalniškio vienkiemyje. Paliko 
dide’.irihic nubudime vyrą Joną.dvi dukteris — Olesę lr Ireną, sū
nų Petrą, bręlj Joną Ruženski. seserį Anelę ir fivogcr) Ignacą 
Martinkus. švogertus — Vladislovą Yurtjoną Ir Petrą lr gimi
nes Amerikoje. IJetuvoje pallko brolį Stanislovą, ir seserį Kazi
mierą. Kūnas pašarvotas randasi 3020 Ro. Lowe Ave.

laidotuvės Įvyks šeštadienyje, lapkričio 23 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos bnžnyčlą. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlloni-s stelą, o Iš tbn bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines

Visi A. n. Barboros Yurijonas giminės, draugai lr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse lr sutelkti Jai pas
kutinį patarnavimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekami’,
1 Vyras, Dukterys, Runas Ir Giminės.

įAidotuvėee patarnauja grab. Masalskis, Tcl. Boulevard 4139

Misijonieriams už jų triūsų 
bei pasišventimų.

Parapijos vakarienė.
Aštuoniolikiečiai rengiasi

apvainikuoti savo metinę dar
buotę šaunia parapijos vaka-

kietai jau paskleisti tarp pa
rapijom}. Šeimyninkės rūpina
si dovanomis šiai puotai, lan
kydamos gerb. biznierius i}’ 
joms gelti Į sekasi. Ponas K. 
Sabonis ir parapijos jaunimas 
ruošia gražių programų. Taip 
pat ir mokyklos vaikeliai ne
nori atsilikti ir jie savo tėve
liams ir visiems svečiams ren
gia daug “su’prizų”. Tikima

MIKOLAS 
BURNEGKIS .

mirė lapkr. 19. 1929 m., 11:30 
vai. vak. 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Kve- 
dainos I’urap. ir m. Amerikoje 
išgyveno 3 8 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
anūkę Juzefų Gečienę ir jos 
vyrą Petrą, gimines ir drau
gus.

Kūnas pašarvotas 712 W. 17 
St. Laidotuvės įvyks subatoj, 
lapkričio 23. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz
dos bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai, kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nubudę:
Antikė, Giminės ir Draugai 

Laidotuvėms "^i^lavnauja grab. 
Skudas, Koosevėlt 7532

MYKOLAS
KERUTIS

Mirė Lapkričio 20. 1929, 8:30 
vai. ryte, 63 metų amžiaus

Kilo iš Panevėžio Apskričio. 
Ramygalos Pa.rap., Butkunų 
Kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marcijoną, sūnų Povilą, 
2 dukterį Bronislovą, Donahui 
Julijoną Putrament, žentus 
Danielių ir Stanislovą. 2 bro'iu 
Petrą ir Simoną, seserį Daratą 
iė gimines, o Lietuvoje brolį 
Kazimierą. Priklausė prie Tei
sybės mylėtoji! ir šv. Jurgio 
D.r-jų.

Kūnas pufia.yyo.tas 3222 Ei
me Str.

Laidotuvės ^vyks Pirmadieny, 
lapkričio 2 5, iš nevnų 8 vai. 
bus atlydėtas d šv. Jurgio pnr. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už. velionio- 
sielą. I’o painajdi) bus. nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažysta.’nus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Dukterys, 
Žentai, Broliai, Resno tr Gimi
nė“!. ,

laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika. -Yards 1138

si šitoje puotoje dalyvausiant 
daug niusų prietelių iš kitų ko 
lonijų, ypač musų buvusiųjų 
nštnoniolikieČių.

Jaunuolių pastangos.
Ateinanti sekmadienį musų 

Vyčiai rengia daug skanaus 
juoko. Jie vaidins be galo juo- 

j k ingų konied i jų “ Moterims 
Įneišsimeluosi”. Stud. J. Bu- 
levičius, dramos ratelio reži
sierius, užtikrina, kad. jo ar
tistai atliks roles tobulai, nes 
rengiasi ir dirba išsijuosę. 
Taigi, nėra abejonės, kad ši
tas gražias jaunuolių pastan
gas įvertins senesnieji para- 
pijonai, skaitlingai atsilanky
dami i jų nepaprastų vakarų.

Aštuoniolikietis.

GRAŽUS VAKARAS

Bridgeport. — Dr-ja Rožan- 
čavos mergaičių ir moterį} 
rengia 15-kos metų gyvavimo 
sukaktuves ateinanti sekma
dieni lapkričio 24'd. Įvyks šv. 
Jurgio par. salėj. Bus gera uiu 
zika ir tokių dalykų, kurių 
niekas negirdėjęs ir nematęs. 
Tai bus visiems tikras good 
time jauniems ir seniems.

Narė.

VVEST SIDE NAUJIENOS.

. X Aušros Vartų bažnyčioje 
Pranciškos Jareckaitčs užsa
kymai su Edvardu Holec jau 
baigėsi, girdėti ' greitai bus 
šliubas,

X Ryt vakare Aušros Vai tų 
parapijos svetainėje paukščių 
bazaro pradžia. Bazaro komi- 

; sija sutvarkė svetainę ir jau 
Į paukščius iš farmų pargabeno.

I

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

i

PĖTN. IR SUBATOJ 
Lapkr. 22 — 23 

“TONIGHT AT TWELVE”
Dalyvauja Madge Belling, 

Hallam Coolev, Margaret Li- 
vingston.

Taipgi smagios komedijos.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika•

PUIKUS PIRKIMAI.
Parduosiu arba mainysiu 

naujų namų, tai yra didelis 
storas su bučemė ir grocernė 
bizniu. Viskas puikiausia į- 
rengta, 3 flatai jxi 5 kamb. ir 
2 mašinų muro garadžius. 
Randasi labai geroj vietoj.

Antras namas, tai yra 2 
storai 5 flatai ir 2 mašinų 
muro garadžius, abu namai 

pilnai išrendavoti, priimsiu 
į mainus nuo bungalow iki 8 
flatų arba lotus, biznį arba 
mortgičius. Matykit savininkų

JOHN PAKEL 
2621 West 71 Street 

Arba pašaukite 
Hemlock 0367 

Arba
Grovehill 1680

PARSIDUODA Delicatessen 
mokyklų reikmenys ir saldai
nių krautuvė. Geras biznis, 
gnlima sutaupyti po $75.00 
savaitėj. Vra gyvenimui kam
bariai.

2650 W. 63 Street

Dėliai šio bazaro Vyčių 24 kp. 
savo teatrų nukėlė vėlesniam 
laikui, apie kurį paskelbs

‘“Drauge”.
X Ryt po antrųjų šv. Mi

šių bus šeštadienio tikybos 
pamoka Aušros Vartų bažny
čioje — zakristijoje.

CICERO, ILL.

Choro praktika.

Cicero Alumnų choro prak
tika įvyks šiandie, lapkričio 

Į22, S vai. vak. parapijos sa
lioj. Valdyba.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teątras Chicagoj

PĖTN. IR SUBATOJ 
Lapkr. 22 — 23

THE CARELESS AGE’
Dalyvauja Douglas Fair- 

banks, Jr., Loretta Youilg, 
Carmel Mvers.

Taipgi “King of tlie Kon-

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Ohic&go.
Telefonas HEMLOCK 8884

I BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Į Noriam vilnonius sveterius — sto- 
jrus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Nertam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl 
kelnių vyralms . ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir Įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies- 
itus. >

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

Tel. Victory 3486

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 Avenne 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas. '

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chicago, III.

NESPEKULIUOK! ,
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos reni estate.
JOHN OUSKA & CO.

. . ......... .........3501 Wert 2«th Street

nito
penktadieni, Lapkr. 22, 1929

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

3 Astrauskas Juliau 
16 G ainis Anna 
20 Guvaitis Ana 
29 Kodienei Alzbetai 
37 Mikutis Antanas 
43 Poskus A.
63 Urbais J.

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši*
alų. sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Electric Heateris tiktai .... $1.43
Roasteris dėl mėsos kepimo 

98c. ir aukščiau 
Quortines bonkos dėl a'-aus tik

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

tas paipas vsokių šaižu.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, Hl. 
Telefonas Lafayette 4689

JVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Rardware Co., dabar perėmė visą 
blsnį į savo rankas lr dnos visose Mo 
btsnio šakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palntėrs A Decorators 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7261

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorlas 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kalno.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 55M

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boalavard 9814

M. YUSZKA t CO.
PLUMBING A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4(94 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 2500,000 09 
8804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette <738-4716


