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METAI-VOL. XIV

RYTOJ NAUJAM FRANCUOS KABINĘ 
TUI KVOTIMAI PARLAMENTE

KINIJOS VALDŽIA SKELBIA, KAD 
SUKILĖLIŲ ARMIJA NUGALĖTA

Čekoslovakija Su Juromis Susisiekimą Turės 
Per Hamburgą

NAUJAS FRANCIJOS 
KABINETAS

SUKILĖLIAI ESĄ NU
GALĖTI

VIENUOLĖS SALIUTUOJA PRAEIDAMOS ŠALIMAIS KAPO 

“tr—T

PARYŽIUS, lapkr. 6. — 
Pranešta, Francijos parlame
nte rytoj bus svarstoma nau
jo ministerių kabineto atitin- 
kamumas.

Naujas kabinetas vra dau
giau pasvyrės i dešinę pusę. 
Rytoj jam bus reikalingi at
stovų tautininkų balsai.

Rriando kabinetų andai su
griovė tautininkai persimetę į 
kairę, balsuodami kartu su 
kairiaisiais.

Buvusis ministerių kabine
tas buvo vadinamas Briando- 
Tardieu kabinetu. Gi naujas 
vra Tardieu-Briando.

SHANGHAI, lapkr. 5. — 
Kinijos tautininkų valdžia pra 
neša, kad jos kariuomenė spre 
ndžiamąjį mūšį laimėjusi ko- 

,voje su sukilėliais (liaudies 
j kariuomene) Honan provinci- 
Įjoj. 20,000 sukilėlių kareivių 
paimta nelaisvėn. Sukilėlių 
liekanos atsimetančios į vaka
rus.

ČEKIJA TURI IŠĖJIMĄ 
JŪRON

PABĖGO Iš BOLŠEVIKŲ 
KATORGOS

HAMBURGAS, Vokietija, 
lapkr. G. — Čekoslovakija su 
Hamburgo senatu padarė su
tartį, kuriąja einant, Čekoslo
vakija per 99 metus naudosis 
Hamburgo uosto dalimi.

GĖLSINGFORSAS, lapkr. ( 
G. — Iš vienos salos, Balti-i 
joj .jūroj, kur bolševikų vai-' 
džia kankina savo politinius

priešus, 73 kaliniai pabėgo. 
Jų 13-ai pavyko pasiekti Suo
miją. Kiti 69, matyt, miškuo- 1 
se ir raistuose žuvo.

ATRASTA VIRŠ 20 ŽMO
NIŲ LAVONŲ

DAR VIENA VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

GUATEMALA City, Gua
temala, lapkr. 6. — Sustojo 
veržlusis ugnekalnis Santa 
Maria. Virš 20 žmonių lavo
nų atrasta. Šimtai žmonių ne
teko savo namų, daugelis vi
sos savo mantos.

5. —PARYŽIUS, lapkr 
Čia prasidėjo T. Sąjungos iš
kelta 40 valstybių konferenci
ja padaryti tarptautinę kon
venciją, kuriąja bus nustaty
tas valstybių į svetimšalius ir 
jų vedamus reikalus atsineši- 
mas. Kiek žinoma, ligšiol kai- 
kuriose valstybėse svetimša
liai išnaudojami.

PENKI ŽUVO MEKSIKOJ

M'EXIC0 CITY, lapkr. G. 
— Iš čia iš Juarezą orlaiviu 

įskrido "Aguascalientes guber
natorius M. Carpio su kitais 
trimis keliauninkais ir vairi
ninku. Arti Vilią Carbon or
laivis nukrito. Visi penki žu
vo.

NUSIGINKLAVIMO KLAU
SIMAS DANIJOJ

KARDINOLAS HAYES 
ROMOJ

COPENHAGEN, lapkr. 6. 
— Grafas Bent Holstein, da
nų konservatistų partijos va
das, parlamentui įdavė suma
nymą Danijoj panaikinti ka
riuomenę ir karo laivyną ii* 
išgriauti visas tvirtoves.

ROMA, lapkr. 5. — Jo E- 
minencija kardinolas Haves, 
New Yorko arkivyskupas, va
kar priimtas Šventojo Tėvo 
privatinei! audiencijom

ATIDĖTAS ISPANIJOS 
SUSIRINKIMAS

VALDŽIOS PAGELBA DI
DELĖMS ŠEIMYNOMS
MADRIDAS, lapkr. G. — 

Ispanijos darbo ministeris pa
sirašė parėdymą, kuriuomi ei
nant visoms darbininkų šei
mynoms, turinčioms aštuonis 
arba daugiau vaikų, bus mo
kami valdžios bonusai, ty. pi- 
nigiška valdžios pašelpa. Kol- 
kns tų didelių šeimynų Ispa
nijoj surasta 214. Kai-kurto- 
se jų yra net 12 vaikų.

MADRIDAS, lapkr. G. — 
■Tautinį susirinkimą konstitu
cijų pakeisti Ispanijos vald
žia atidėjo į sausio mėnesį.

PAGIMDĖ KETURIS

BEAUMONT, Tex., lfepkr. 
[6. — Mrs. Ph. Perricome, 33 
m., gimė keturi kūdikiai be
rnaičiai. Visi sveiki. Moti m 
mirė.

Atvaizduojama, kaip Italijoj Sesers vienuolės saliutuoja (reiškia pagarbos) pra
eidamos šalimais nežinomo italų kareįrio kapo. Iškelti dešinę ranką — tai fašistų 
pripažintas pagarbos reiškimas.

PARŪPINS BEDARBIAMS 
DARBŲ

LONDONAS, lapkr. G. — 
Britanijos darbo ministeris 
Thomas parlamente pranešė, 
kad valdžia, deda pastangų pa
rūpinti bedarbiams darbo. 
Tam tikslui išpradžių busiu 
panaudota 55 milionai dol. 
Be kitko gal bus kai-kur iš
vedami nauji vieškeliai.

IŠNAUJO VYKS J AFRIKĄ

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Anglijos sosto Įpėdinis Vali- 
jos princas ateinančių metų 
pradžioje išnaujo vyks Į Af
riką. Praeitais metais jis tą 
kelionę nutraukė ir gryžo su
sirgus karaliui.

PAGIMDĖ ŠEŠIS KŪ
DIKIUS

Lietuvoje Suimti Du Ginkluoti 
Plečkaitininkai

SUIMTI DU PLEČKAI- 
TININKAI

VILNIAUS PAGROBIMjO, 
SUKAKTUVES MINĖJO 
IR RYGOS LIETUVIAI

(“Draugui” telegrama)

Elta praneša, lapkričio 2 d. 
policija sulaikė du plečkaiti- 

. ninku Viržinskų ir Beliauskų, 
kurie atvykę iš Vilniaus ap
sistoję Vievy. Jiedu turėjo Ii
teratūros, 4 revolverius, 10 i 
granatų, pragaro mašinų.

Ryga. X-ll (Elta). Vilniaus 
pagrobimo sukaktuves atatin
kamai paminėjo ir Rygos lie
tuviai. Gausingame susirinki
me priimtoj rezoliucijoj Ry- 

priminę visus
Lietuvos vyriausybės atliktus 
žygius ir jos pastangas, kad 

Sulaikytieji prisipažino jų Vilniaus ir Seinų kraštai bū- 
' atvykimo tikslas — išplatinti tų greičiau grąžginti Lietuvai, 
literatūrą, susprogdinti kari- nuoširdžiai Lietuvos vyriausy- 
ninkų Romovę ir kriminalės bei pritaria, ir linki didžiau- 
policijos įstaigą. Instrukcijas sį0 pasisekimo vadovaujant 
ir pinigus gaudavo iš Paplau- lietuvių tautai kovoj už pave- 
sko.

Lietuvos Pasiuntinybė
Amerikai.CHK :agoje Didesnės paštoje pajamos

Chicagos pastos viršininkas 
Lueder praneša, kad už spalių

rgtąsias žemes.

J- * KARDINOLAS mėnesį šioje paštoje pajamos 
INGTONE | pasirodė 137,000 dolerių auk

štesnės, palyginus su praeitų
Jo Eminencija kardinolas metų spalių pajamomis.

Mundelein, Ųhicagos Arkivvs- j _____________
kūpąs, ižv>|ro į AVashingtoną
šalies hierarchijos suvažiavi
mam Su, Kardinolu išvyko ir 
vyskupas S|«eįQ.

Civic opera atidaryta
Chicago Civic Opera pilnai 

atidaryta ir kas vakaras seks 
operų vaidinimai.

butflS atsiėj° 20 mi'
S Y e lionų-' dolerių. Chicagos tur- 

'Sat^fOjamOS j |uojjaj pasistatydino puošniau
Pirmadienio vakare Chica- srus pasauly pramogų rūmus, 

go Civic Operos atidaryme į____________
dalyvavo daug turtuolių žmo
nų, apsitaisiusių branginti
nais parėdais ir žibučiais. Jų
brangenybes apdrausti nuo "VVASHINGTON, lapkr. 6. 
plėšikų apleidus operą, veikė — Chicagos milionierius fila-

MOKESČIAI NEATLEI
DŽIAMI

aštuoni detektivų būriai. , ntropas Julius Rosenwald j 
savo fondus 1919, 1929 ir 1921 
metais įdėjo virš 800,000 do-f Suimtas žmogžudis

——-—— , West Austin gatvėje rastas ]erių ir mintijo, kad jam už
MALMESBI RG, Pietų A- _ automobiliuje nušautas P. Me tuos išleistus pinigus nerei- 

frikos Lilija, lapkr. 6. Jau- rrandino, 32 m. kės taksų mokėti. Vyriausias
nai baltveidei moteriškei ant- žmogžudis suimtas. Juom šalies Teismas išsprendė, kad 
kait gimė sesi kūdikiai. A isi yra \\. Marzano, 1311 South' tos jo dovanos nuo taksu ne-
bernaičiai. Trys iš jų greitai 51 ave., Cicero. pamosuojamos.
mirė.

16 SUIMTA UŽ MOTE
RIŠKĖS NUŽUDYMĄ

GASTONIA, N. C., lapkr. 
G. — Rugsėjo 14 d. prieško- 
munistiškos demonstracijos lai 
ku nužudyta audiminių dar
bininkė Ella May AViggins. 
Dabar areštuota 16 įtariamų.

BIZNIS ŠALY SKLANDUS

IVASIIINGTON, lapkr. G.: 
— Prekybos sekretorius La- ]

LENKŲ’ DEMONSTRACI
JOS VILNIUJE

NAUJA K. V. C. KAUNO 
RAJONO VALDYBA

■I
ef su smurtininku 

dalyvavo

Į naują K. V. C. Kauno ra
jono Valdybą J. E. Arkiv. Me
tropolitas paskyrė šiuos as- 

, menis: Dvasios vadu — kun.
- ----------- ; prof. Usorį, nariais — kun.

Spalių devinta. Liūdnos su- Pr. Venckų, ats. gen. Galvydį- 
kaktuvės, ’ tą dieną visa Lie- Bįkauską, p. Galdifcįęuę jr dr. 

.tuva gedi pavergtos sostinės J. Urmaną. “R.”
•ir ryžtasi į didžią koyą. Tjfoj
|čiau lenkai demonstruoja. Ir 
visa jų vyriausybė ten subru
zdėjo. Mat, būta iškilmių, ku-

PATAMSIŲ KARŽYGIAI
Iš Naumiesčio (Šakių apsk.) 

gauta žinia, kad Naumiesčio
rios truko dvi dienas. 9 ir 10 rajono Urbantų “Pavasario” 
spalių. Progą tam davė Vii- kuopos valdybai posėdžiauja

nt pas N. ūkininką, tam tikri 
“karžygiai” akmeniu išmušė 
kambario langą ir lengvai su-

vardas pakeistas į ‘ ‘ Siviente- i žeidė kuopos pirmininkę p-lę 
Igo krola St. Batorego.” Ta- E. K. Tokios kovos priemo- 
jčiau tikrumoj tai buvo tik a-'nės, rašo korespondentas ky-

niaus universiteto 350 metų 
sukaktuvės. Didžiosioms gal
voms pasiūlus, universiteto

kių dūmimas.
Iškilmėse dalyvavo lenkų 

prezidentas Moscickis, minis-'jasi ir jas vartoja, 
teris pirmininkas Svitalskis su

[visu kabinetu, žinomi avantū- 
| ristai generolai pan Jozef Pi
lsudskį ir smurtininkas Želi- i 
govskis su visa savo klika.

bartietis, neša gėdą ir pražū
ti tiems, kurie jomis naudo- 

“R.”

ŠAUKIA KONFERENCIJĄ

Už mergaitės užpuolimą
Policija suėmė S. Golver ir 

J. Justice, abu 22 metų ir a- 
bu iš šiaurinės miesto dalies, AVASHINGTON, lapkr. G. 
už kriminalinį 13 metų mer-— Vyriausias Teismas arti-

TUŠČIŲ STATINAIČIŲ 
KLAUSIMAS

Po pamaldų visi didieji po-

AYASHINGTON, lapkr. 6. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green visus

gaitės užpuolimą.

Mažiau sutaupyta
Šįmet Chicagos bankose a- 

teinančioms šventėms mažiau 
pinigų sutaupyta, palyginus 
su praeitų metų taupymu.

Nuskendo garlaivukas
Prakiuro ir Michigan ežere

moj ateity išspręs, ar prolii- 
biciniai agentai gali konfis
kuoti tuščias statinaites ir tu
ščius butelius, iš kurių atsi
duoda alkoholio dvokimas.

Jei taip, tai nuo degtinės 
statinaičių pirkliai turės už
daryti savo vedamus reikalus.

nai susirinko į dar didesnį ba- darbininkų organizacijų, kn- 
nkietą. Visos tos “štukos” bu-Irios priguli A. D. Federaci- 
vo transliuojamos per radio.' 3ab viršininkus sušaukia čia 
Kalbėdamas Moscickis “nepa-' konferencijon į lapkričio 14 d. 
miršo” ir Lietuvos — grybš- Į Norima sudaryti planus orga- 
telėjo, bet su lenkišku unaru. nizuoti darbininkus pietinėse

,0 gale dar šūktelėjęs, kad Vi
lnius esąs grynai “lenkiškas” 

I miestas ir būsiąs jų lenkiškos 
kultūros forpostas.

valstybėse.

Sudegė daug statinių

mont praneša, kad nežiūrint staiga nuskendo garlaivukas 
įvykusios New Yorko biržoje • (tug) Tacoma, prigulėjęs Fi- 
pasiaubos ir kitų neaiškumų,! tzsimmons & Connell Dredge 
biznis visoj šaly esąs sklan-1 and Dock kompanijai. Septy- 
dus ir nėra ko bijoti blogijjų ni vyrai įgulos vos suspėjo

NENORI JOKIŲ DOVANŲ

laiku. išsigelbėti. Garlaivukas 
40 metų senas.

buvo

670 PIKTADARIŲ J SALĄ
Mirė L. F. Klng

PARYŽIUS, lapkr. 6. — Nuo plaučių ligos staiga 
Tomis dienomis iš Francijos. mirė Lawrence F. King, sa- 
j Devil bausminę salą bus iš-' nitarinio Chicagos perkaso
siųsta 670 nusižengėlių. I trustisas.

ROMA, lapkr. 6. — Itali
jos sosto įpėdinis karaliūnas 
Humbert, kurs artimoj ateity 
ves Belgų karalaitę Jose Ma
rio, paskelbė, kad jis nors la
bai t r angina vedybines dova
nas, bet tų dovanų atsisakąs. 
Jis pataria savo gerbėjams 
tuos pinigus, koki turėtų būt 
išleisti dovanų pirkimui, pa
naudoti įvairiems labdarybės 
tikslams.

Statinių dirbtuvėje, 2538-48 
j Tose iškilmėse dalyvavo ir (g0 Halsted gat. vakar kilo 
kiti svetimų valstybių atsto- į ^aisras ir apie 5,000 vartotų 
vai, jų tarpe prancūzų parla-1 stati„ių sunaikinta, 
merito deputatas Claudel. ‘B/įgesM. -t.1 ..«.■»

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
kiek šilčiau.

GYDYTOJŲ SUVAŽIA
VIMAS

Šių metų lapkričio 6 ir 7 
dienas Kaune šaukiamas ap
skričių, miestų, rajonų gydy-' 
tojų ir valstybinių bei savi-, 
valdybių ligoninių vedėjų su
važiavimas. Suvažiavimo po
sėdžiai eis Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus ligoninės audito
rijoj, Laisvės Alėja 7. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų r*. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

13.98
5.23
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“DRAUGAS”
kasdien. liskyrus sekmAdtan!**

PRENUMERATOS KAINA: Matam* — »«.••. Fa
lai Matų — JI.B*. Trinia Mėnesiam* — .Jt.II. Tlaaam 
Mėnesiui — 76a Europoj* — Metama 17.II. Pusei Ma
tų — Ii-Ii, Kopija .Jio.

Bendradarbiam* lr korespondentam* raitų ne*r%- 
Mae, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlalundlam* tam 
tlkalul palto lenkių.

RaCaktorln* priima — nuo 11:11 lld 1I:M eaL

aiškiai pareiškė, kad papiktinimų bus visuo
met. Mums tik reikia melsti, kad tų. papikti
nimų būtų kuomažiausia.”

Komunistai net brošiūras apie ' Birštono 
bylų išleisiu. Mes patartume, kad. komunistai 
bent šį tų parašytų apie tai, kaip bolševikai
Rusijoj milijonus nekaltų žmonių išžudė, kiek Aluerikos Jungtinių Valsty- 
svetimo turto pasisavino, kiek nuskriaudė. Ši Įbių Kongreso runnj priean.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
GALYBES PRIEANGININ- 

KŲ.

vesta nuodugniai ištirti tuos SEKRETORIAUS PAGEL
dalykus.

Prieš “grand jury bus

Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavo*. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
▼ai. po piet

“DRAUGA S”
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Published Daily, Ezcept Bunday? 
BUBSCRIPTIONS: On* Tear — II.II. 81z Month*

— JI. 51, Three Month* — II-II. On* Month — 71*. 
■vrope — One Tear — J7.II, Biz Month* — Ji.II, 
Oupy — .Uo.

Advertlsln* ln "DRAUGAS" brink* heat reeults. 
Advertising rate* on applicatlon.

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

DEL BIRŠTONO BYLOS.

tema bus įdomesnė, negu Birštono byla, ku
rioje kaltinamojo kaltybė neįrodyta. Socialis
tų vadams patartina parašyti saviesiems, kaip 
du socialistu šulai New Britain, Conn. anais į 
metais žiauriai nužudė a. a. kun. Žebrį.

Būt visai vietoj, jei komunistai ir socia
listai pirmiausia išsivalytų savo lizdus, o pas
kiau imtus teisti kitus.

zentuoja kiekvienų “busines- pasaukti lihdyti visi tie, ku- 
s’ų”, kiekvienų didesnę kokių ra‘ yra niatę, kad Kongreso 
organizacijų, didžiules šalies nariui, ur Liti vartoja svai- 
bendroves — kiekvienų šios galu**
šalies gyvenimo pulsų. • li tada tai paaiškės, kas šių

, . .v, .. šalį valdo, pažymi koresponJie tenai gyvena, išlaiko r
puošniuosius ofisus, daug tar-l
nautojų, aukštai apmokami.'

dentas.
Bet tuomi nesibaigs. “Grand

Retkarčiais kai-kurie ju atlie-T“1'-'’” vifUB Trolūbicijai nu 
ka ir ,l„rh„s liet .laž- i«ženjju4i» galės patraukti
niau

u ir gerus darbus. Bet daž-|B,zen?Q1*1'-8 *»'« P“"
rausia sutrukdo kongrese pra4'4™““' Oali kl,uti vis 

kilniausius veikimus, suskul-'!w'nator,a"“s> k»"gresmonu.n8 
do jo vienybę. Dažnai jie dar ’’

lems.

DVILYPĖ VALDŽIOS SISTEMA. buojasi kokiai vienai organi- Yra nepakenčiamas daiktas, j

Mūsų idėjos priešininkų spauda daug 
riksmo pakėlė dėl pr. K. Olšausko bylos ir 
dėl jo nuteisimo į kalėjimų penkiems ir pu
sei metų. Jie mano, kad tų įvykį plačiai iš
pūsdami, užduos smūgį Bažnyčiai ir iš to 
patys pasipelnys.

Įvairūs laisvamanių laikraščiai ir laik
raštėliai jau išanksto pradėjo pr. K. Olšaus
kų teisti, keli mėnesiai prieš teismų sago 
nuosprendį buvo išdavę. Toji spauda viskų,k J ‘ e
darė, kad sudarius kuone palankiausias sąly
gas, kad bylai einant viskas kryptų kaltina
mojo nenaudai. Bylai užsibaigus, tuoj baisiau
siais žodžiais tų žmogų pasmerkė, tuo lyg 
pasisavindami pašauktųjų teisėjų teises. Mes 
nesiskubinome' su savo pastabomis, nes ma
tėme, kad pr. Olšauskas nuteistas pasiremiant 
įvairiomis smulkiomis aplinkybėmis (circurn- 
gtential evidėUc©), nes aiškaus kaltybės įro
dymo nebuvo ir kaltin<hm»rffifrrie kaltės ne
prisipažino. Keikit žinoti, kad tokiais atve
jais ir tokioms aplinkybėms esant klaidų ne
retai įvyksta ir visai nekaltiems žmonėms 
prisieina skaudžiai už kitų kaltes atkentėti.

“Iš. Dr.” nurodo iš Britanijos gyvenimo 
vienų pavyzdį. Oscar Slater išbuvęs kalėji
me penkiolika metų, pereitais metais liko pa
leistas iš kalėjimo ir Britanijos vyriausybė 
sumokėjo keletu tūkstančių svarų atlyginimo 
už jo bereikalingų kankinimų kalėjime.

Galų gale, juk su Birštono byla dar ne 
galas. Be a liejo ji bus perkelta į Vyriausiąjį 
Tribunolų. •

“Iš. Dr.’? teisingai pastebi: “Jei jis ir 
būtų kaltas, stebėtinas tik yra kaikurių žmo
nių elgesys. Kaikurie norėtų toje byloje ma
tyti žandinę Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. 
Tokiu savo farizėjišku džiaugsmu jie tik pa
sirodo, kad patys yra menkos doros. Kata
likų Bažnyčia, tik dėkinga, jei netikusius jos

giuose ir karidoriuose (kaip 
kas sako “kuluaruose”) kas
dien slankioja galybės žmo
nių. ft. į

Tai ne Kongreso nariai, nei 
koki valdžios tarnautojai. Jie 
yra pašaliniai žmonės, kokiųj 
— nors organizacijų atstovai 
arba agentai.

į Angliškai jie yra vadina-
TT . .... . . . .. . mi “lobbyistais”. Lietuviš-Uragvajaus respublika, pietų Amerikoj, 

turi ypatingų valdžios sistemų; būtent dvily
pę šalies administracijų. Ši dvilypė valdžios 
sistema įvesta einant 1917 metų konstitucija.
Tai padaryta, kad valstybę apdrausti nuo 
diktatorių. Veikiant tai sistemai, nei prezi
dentas, nei kas kitas, sakoma, negalįs pasis
kelbti diktatorium.

Tečiaus Uragvajus ir tuomi dar nepasi-
tenkina. Yra sumanymas visai panaikinti!“ nor8 prieangi-

įlinkai karidoriuose ar kitur

kai juos gal butų galima pa
vadinti prieaijgininkais.

zacijai arba grupei su didele valstybės viršūnėse stovį 
tautai nenauda. Pačiam Kou-' ^inon'ės vienaip kalbėtų, gi ki- 
grese iškelia daug nesųžiniš- taip elgtųsi
kuino.

Ko jie nori, koks jų tiks- į šiandie keliamas sumany
ta8! !mas tuos visus prieangininkus

\ra aišku. Kada tie ar kiti ne įg Kongreso rūmų, bet
Kongreso rūmai turi svarsty
ti kokį nors įstatymui suma
nymų (projektų) arba kokių

LIETUVOJE
PANEVĖŽYS. — Kaip se

neliai nupasakoja, mūsų mie- 
Tik patsai Kongresas, gy-’!ste seniau gyvenę vienuoliai,

ir iš Wasliingtono pašalinti. 

Kas juos gali pašalinti?

prezidentūrų. Šis klausimas bus sprendžiamas 
kongrese. Jei kongresas sumanymui bus pa
lankus, tada visas klausimas bus pavestas 
galutinam gyventojų išsprendimui.

Kas yra ta dvilypė valdžios sistema?

susiduria su sau žinomais Kon 
greso atstovais ir juose daro 
Įtakos, kad sakomi suniany- 

įmai turėti būt pravesti arba

ventojų renkami atstovai Kon 
gresan. Bet reikia abejoti a

vadinami pijorai. Jų tikslas 
buvęs steigti mokyklas ir au-

pie to įvykio galimybę. Jei |klėti jose katalikų jaunuome- 
kas panašaus įvyks, tai ne-i11?1 Tani tikslui jie ir Pane- 
greitai. Priangininkai jsigalė- 'v°žio vidurmiestyje buvo įsi-

Be respublikos prezidento yra dar, taip • sulaiK> ti.
vadinama, “consejo” arba tautinė administra 
cijofc taryba. Šių tarybų sudaro devyni nariai, 
kurių trys kas antri metai renkami šešeriems 
metams. Ir dvi trečdalys tų narių priguli par
tijai, kuri kas antri metai per rinkimus įgija 
balsų didžiumų.

Pavyzdžiui imsime kadir pro į 
liibicijų. Kada koks — nors 
prohibicijų liečiąs klausimas 
iškeliamas, tada suplyšta ga
lybės prohibicionistų priean- 
gininkų ir jų kiekvienas dar
buojasi Kongreso atstovams

pratimų. Tas gi valstybei yra labai naudin
ga.

Ikišiol tų tarybų kontroliuoja ta politinė 
partija, kuriai priklauso prezidentas. Del to, 'TGicgti nuosavas idėjas, juos 
tarp prezidento ir tarybos neįvyksta nesusi- politiškai spausti, ir tt.

Nėra nei vieno įstatymams 
sumanymo, koks neturėtų pa-

Be to, kada kongresas nutraukia posė- įlysti kokios nors organizaci- 
džius, jis sargyboje palieka komisijų, kurion į J08, kokios norį žmonių gfru- 
ineina du senatoriai ir penki žemesniųjų rū- i P^s ar kokios bendrovės rei- 
mų atstovai. Šios komisijos pareiga prižiu-h<a''J- Ir štai {tada į kongreso 
rėti, kad konstitucija būtų pildoma, kad įsta-Įrumus siunčiami tų organiza- 
tymai būtų vykinami. cijų, grupių, bendrovių ir tt. 

Šiaip-gi visos valdžios autoritetas yra prieangininkai, kad jie tenai
gintų liečiamus reikalus 

Seniau Kongreso rūmų prie-

BININKAS

E. N. Meader iš Cassville, 
Mo., paskirtas sekretoriaus 
pagelbininku J. A. Vai. Agri
kultūros departamente.

našūs į pijorų ordenų vienuo
liai.

Netrukus bažnytėlė atgau
na savų senoviškų veidų, pa
sipuošia šventadienio drabu
žiais. Vienuolyno vyresnysis 
kun J. Tilvytis, gerai žinomas 
Lietuvoje veikėjas ir rašyto-

ję Juos pakirsti nelengvas kūrę bažnyčių ir \ icnuolynųijas — poetas, nesigaili savo 
dalykas. su mokyklomis. Rusų valdžia, j pastangų, kad rusų padary-

D. 0. nepakęsdania visko, kas kata-;tas katalikų dvasiai žaizdas 
likiška, pasistengė kuo grci-Įkuo greičiau užgydytų. Ras
čiau vienuolynų panaikinti, i<J.ien per išilgus metus bažny- 
vienuolius išblaškyti, o baž-jteįpje vakarais (7 vai.) gar- 
nyčių su mokyklomis ir vie- binamas ŠŠ. Sakramentas

KAS ŠIĄ ŠALĮ VALDO?

* Ar mes valdomi nepripa
žintų kaltais piktadarių? nuolvno rūmais sunaudoti Lie-

Tokį svarbų klausimų stato !^uvos rusinimui. Tad iš mo
kyklos ir vienuolyno rūmų į-

giedama suplikacijos ir sako
mas lietuviškai pamokslas. 
Darbo, teisybė, vienam kuni-vienas Chieago Tribūne korės 

pondentų iš AVashingtono.

Kiekvienam turi būt žino
ma, kad einant įstatymais tie
Visi; kHiiė ptAžetigiū piohibi J^iūrėti į tokį jų šventavietės bininkai, tiek inteligentai. 
<*ijų, yia paplaktais pikta a Įi§nįekiniinQ# Kiek gailių aša- Klausyklos nuo ankstyvo ry- 
riais. Gi piohibicijų peržengia kiek nuoširdžių to apgultos norinčių atgailoti
\ iki tie, kuue raitoja s'dl»a nusiųsta į Aukščiausių- nusidėjėlių. Visi džiaugiasi,
lūs, aiba kūne mato kitus Lai į -, šaukiantis pagalbos!.. Me-'visi meldžiasi ir dėkoja Die-

taisė kareiviness, o bažnytėlę gui daug, bet dėl to ir dva- 
pavertė pravoslavų cerkve. į siškos naudos nemaža. Žmonės 
Kaip graudu ir liūdna buvo j grūste grūdasi į tas graudžias 

/panevėžiečiams katalikams papildus — tiek prasti dųr-

paskirstytas į tris kita kitai, atskiras šakas: 
ekzekutyvę, legislatyvę ir juridinę.

Respublikos prezidentas skiria užsienių, j anSluo,se *r karidoriuosg- tie 
vidujinių, karo ir laivyno ministerius. Gi iž- nekviesti “svečiai ’ nebuvo 
do, viešųjų darbų, pramonės ir švietimo mi- j žinomi. Paskui jie ėmė rody- 
nisterius skiria sakoma taryba, ty. “consejo”. ^et buvo nežymus skai- , 

Vice-prezidento nėra. rdus. Kaip greit
Respublikoj veikia dvi svarbiausios poli- padidėjo gyventojų skaičius, 

tinės partijos, tai “colorado” ir “blanco”, taip ir visoki reikalai. Iškilo 
vadinasi, raudonodžių partija ir baltodžių galingieji trasiai, nešvari po- 
partija. Gyventojai politika rūpinasi daugiau. Htika. darbininkų isnaudoji 
kaip kitkuo.

darant, bet apie tai tyli. .laį pQ metų taftau biįnk0 be vui, J. E. vyskupui ir savo 
Senatorius Brookbart, re- jokios atmainos. Daugelis pra- geriesiems Tėveliams Marijo- 

publikonas, andai senate kai- dėjo apsiprasti su padaryta nams už darbų ir pasiaukoji*
bedamas pareiškė, kati jam skriauda, o jaunesnieji jau nė inų.
dalyvaujant vienoj vakarienėj.'nežinojo, kad ta cerkvė ir ka-' K. A. P.
kur buvo nemažas senatorių reivinės — tai katalikams ne-'
skaičius, svaigalai vartota vi- teisėtai išplėšta bažnyčia ir, N^ra rapintis
sai atvirai. mokykla.

Jau senai spaudoje ir šiaip' Kada žmonės mažiausia ti-J Ūkininkas (į žydų) — Kas 
kalbama, kad daugelis Kon- kėjosi atgauti savo brangeny- bus, Mendeli, kad šiemet sie-

atstovus iš jėrarkijos pašalina. Išganytojas ūkiškosios akcijos savaitę.

greso atstovų, teisėjų ir kitų bes, Viešpats parodė savo ga- nų šlapių suvežėme?
aukštųjų šalies asmenų viešai .lybę. Iškyla didysis karas. 2v(jeiįs: _ ui Laikės. Aš
prohibicijų karštai remia, gi Rusu milžinas tampa bejėgis.! . .

v , i - i • -i-,- . • pernai kaip vežiau, tai netužsidarius svaigalus kaip se- Ateina nauji laikai — atgyja1
Federacijos centras yra susirūpinęs, kad! Kų-gi sakote? Šiandie Wa- novėje vartoja, tad Columbia ^Lietuva. Ir bažnytėlė vėl grįx. į režimų vanduo bėgo, o kai 

šiemet visose kolonijose suorganizavus kata-jshingtone yra apie 5,000 tų distrikte pagaliau sudaryta*ta katalikams. Prie jos apsi-^-bnuų pesėiue, tai tik dulkės 
l'ederalė “grand jury” ir pa- gyvena Tėvai Marijonai' pa- rūko.

mai, nepaprasti fanatikų žy- 
! giai.

prieangininkų. Jie ten repre-

VI. Balnionis.

D 0 N L
■(Romano fragmentas).

(Tųsa)
— Mes manėm, kad pana Dona su 

poros draugu visai nusiglanionės — no
rėjo dar kų pridėti, tik kiti jam užčiaupė. 
Jaunos, šilkuos pasinėrusios, odekolonais 
išsilaisčiusios, perdaug frizuotais plaukais 
panaitės, dėl popularios vyriškio kalbos, 
metė kelius žvilgsnius į Donę, pagaliau 
kitos į kitųz įtariamai nušypsojo. Done, 
ne kiek nereagavusi į taip nepalarfkius 
atsiliepimus, prašoma greit įsimaišė bū
rin, kų padarė ir Romoldas.

Kai vakaro prieblanda rausvai, it 
pirma kart įsimylėjusios mergaitės skruo
stai, dažė dangaus vakarų pašvaistę, sma 
giai traukdami “Jeszce Polika nie zginę- 
la”, svečiai sugrįžo vakarieniauti. Su
sėdus už stalo, pasibėrė gausingos kal
bos. Vyriškiai nuo romo, prancūziškojo ko 
nijako ir kitų didikų salonuos vartojamų

svaiginamųjų gerokai įkaito, prasidėjo 
šabloniški ginčai. Kiekvienas girėsi savo 
garsia kilme, herbais, žygiais dėl tėvynės 
atliktais ir panašiai. Nevartodama svai
ginamųjų patekusi Bache nusvaigusių sa
vimeilės ir panegirikos kupinų žmonių 
tarpe Donė patenkinta būti negalėjo, tuo 
labiau, kad vienas, lyg tyčia įsikyšęs vy- 
riškis skyrė jų nuo Romoldo, nuo Ro- 
moldo, su kuriuo taip daug ir puošnių 
temų šnektai netrūko. Išinūsus pusę dvy
likos, svečiams pasiūlyta pasilsėti. Tirš
tais cigarų dūmais, šampanais, likeriais 
bei konijakais apsvaigę ir nuvargę sve
čiai, greit apleido stalų. Vienas, šauniai 
pasipuošęs, trijų dešimtų nepavžengęs, 
juodbriovis, leisdamas iš burnos svaigi
namaisiais gerintais dvokiantį kvapų, iš
sišoko.

— Tik panų Donę nuo pono Romoldo 
gerai izoliuokit, per dienų po krūmus per
daug abu prisitiynė, nakti dar blogiau 
jiems gali atsitikti, ypač panai Donei. Į 
jo šnekta niekam nereagavus, visi išsis
kirstė gultų.

III.
Nors jau antra savaitė baigėsi, kai 

Donė Svečiavosi pas artimų giminaitį di
dikų P..., bet kai kuriais pokylio frag
mentais ji tebegyveno. Altruistinio tem
peramento jautrasirdei Donei besilinks
minančių būrio, nors ir šposais padary
tas išvados, įtariant jų santykiuos su Ro- 
moldu, gana nemalonios buvo, pagaliau 
visais žvilgsniais būdama lygi jau pri
brendusiai moterei, pirmas susipažini
mas su Romoldu, jo europietiška elegan
cija, maloni orotinė išvaizda, gražūs ir 
taurūs, jos svajonių siekiams ntatinkų, 
po žydinčių jazminų krūmais išpasako
ti idealai, atsisveikinto metu mesti viens 
kitam prilankumo saldžiai dausiškos mei
lės žvilgsniai sudarė kasdienę jos medi
tacijų. Yra pasauly širdžių, kurios meilė 
už meilę atsimoka; širdžių, kurios keršto 
ir savimeilės gaisrais liepsnojantį, iš per
blokšto žemės vaiko demoniškai besikvn-f
tojantį, naivios pagiežos žodžių berian
tį pasaulį, prie taurios meilės vulkanu 
dvelkiančios širdies norėtų įstabiai pri

glausti, jsakmingu meilės, ramybės ir i- 
dealios lygybės kvepiančių gėlynų šaunia 
aureole apvainikuoti. Tokios fantastiško 
pobūdžio svajonės ugdėsi Donės, kaipo 
poetės ex natūra lakios vaizduotės labi
rinte.

IV.
Dienos bėgo. Senojo bajoro, jau, it 

obuolys pražylusio, sveikata sumenkėjo, 
ūkio reikalais rūpintis, darbininkus pri

žiūrint ūkvedį ĮMikontroliuoti, nelabai 
jau sugebėjo. Donei, jau pilnui subrendu
siai moterei, laikas tekėti artinosi. Tik 
reikėjo pasiieškoti gero, visais žvilgsniais 
atsakančio žento. Bajoro vienturtei, grak- 
što liemens, nekaltai patraukiančių akių, 
rausvai pieninių skruostų, kukliai pasi
puošusiai gražuolei kandidatų siūlijančių 
jai savo dešinę, netrūko.. Ir štai.kartų 
kaip atsitikai: jojo kartų jaunas bernelis
per ošiantį pušynų, užgirdo malonų gra 
žuolės balsų, nutarė rast jaunųjų merge
lę. Paleidęs širujį žirgelį rado gražuolę e- 
žero krantais bevaikščiojančių, liūdnų 
dainelę bedainuojančių. O ir užkalbino

jaunas bernelis įstabių gražuolę. Jos si
metriški judesiai, mėlynos akys, nekal
tai patraukianti šypsena, malonus balsas 
ir žavusis jos grožis užkariavo jaunojo 
bernelio širdį, nors ir jis buvo ne pap
rastos šiaudinės lūšneles, bet žymaus ir 
garsaus, visoj apylinkėj didiko Trevžeuš 
kio sūnus. Paprašė gražuolė jaunąjį ber
nelį užeit tėvelio dvareliu, pasigirdyt ši- 
vųjį žirgelį, pasilsėti; paklausęs jaunasai 
gražuolės prašymo, palengva šnekučiuo
damas ėjo rūmo link. Ilgai rymojęs iš 
baltųjų kolumnų senasai bajoras, ir pa
matęs svetį su savo vienturte prie dvaro 
besiartinant, pasiskubino pisitikti. Pa: i- 
sveikinęs su jaunuoju jau kiek pažįsta
mu svečiu ir metęs vienų, antrų palankų 
žodį paprašė užeit ruman, riktelėjo tar
nui, kuriam greit prisistačius, pagirdyti 
ir gerai pašerti šivųjį žirgelį įsakė ir nu
ėjo virtuvėn, kur liepta šaunūs pietai pa
ruošti. Sulyg vietos papročių ėjo pats ba
joras salonan, naminio midučio didokų

(Bus daugiau)
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Dainuoja Lietuviu Vargoninkų Choras

Šiandien, Lygiai 9 vai. vakare, 
Užsistatyk Galingąją Radio K Y W

(Herald Examiner 293.6 Metrų arba 1020 Kilocykles)
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Komp. ANTANAS POCIUS,

Jeethoveno Muzikos Konservatori
jos direktorius ir vienas žymiausių 
muziku, vadovaus Vargonininku 
Chorui.

nuli

Lietuvių VARGONININKŲ 
(VYRŲ) CHORAS yra geriausias 
lietuvių choras Amerikoje, jam va
dovauja komp. ANTANAS PO
CIUS. Šis choras šiandien per radio 
dainuos keturias gražiausias lietuviš
kas dainas.

Solo dainuos P-ni MARIJONA 
JANUŠAUSKIENE, viena geriau
šių Amerikos lietuvių dainininkių. 
Jos dainavimas visuomet užžavi 
klausytojus.

Radio studijos orkestrą iš dešimts 
muzikantų pritars garsiąjam chorui 
ir mūsų populiariai solistei.

Nepraleisk šio koncerto neišklau
sęs. Apie jį ir kitiems savo pažįsta
miems lietuviams ir svetimtaučiams 
pasakyk.

P-ni MARIJONA JANUŠAUSKIENE,
» I ‘ . .'f

Lietuvių lakštute vadinama, dainuos keletą gra
žiu dainų.

•’ ......

**
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“DRAUGAS” prašo gerb. skaitytojų patarimų dėl 
programo suruošimo, mielai priims įvairias pastabas 
ir pareiškimus, ką ypatingai per radio norėtų išgirsti.

AUGA
KOOPERUOJANT

F urnitur e

J *

Rašykite:
“DRAUGAS” RADIO SKYRIUS, 

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

E
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Chicagos draugų komisa
rams bėdos galvas ėda. Mat, 
už viešųjų miesto parkų “už
drausto vaisiaus mindžioji
mų”, žymesni komisarai tapo 
iš “rojaus išmesti” ir kalėji
man pasodinti, kad “prakaite 
savo duonų valgytų”. Jų iš- 
belavimui “kapitalistų teisė
jas” pareikalavo nežemos taip 
pat kapitalistų pinigų sumos.

Kadangi eiliniams draugams 
reikia būtinai kasdien parū
pinti buterbrodų komisarams, 
kad geriau “fašistus kovotų”, 
“Gastonijų šelptų”, “Rusijai 
traktorius pirktų, negrus 
Bridgeporte apgyvendintų lr 
kitiems labai ‘ ‘ akt ual įauk* rei
kalams”, tat ir nėra mąoės tų 
komisarų išbelavimui. Ale ku
rie tos prakaito duonųs ne- 
valgo, vadinas laisvi, sotu# 
ir bagoti, komisarai žino, kad 
darbininkai turi da banĮęųse 
pasidėję pinigų juodąja! die- 
nai, o bankai, kaip žinote, kie

no jie — lietuvių, kitataučių 
— nebūtų, yra kapitalistų niu 
eė, Taigi ir sako laisvieji ko
misarai: °... bet taip pat tiesa, 
kad yra tokių darbininkų, ku
rie tūri kapitalistui į bankas 
padavę saugoti jo pinigus, o 
išbylavimui šių komunistų ne
skolina. Nepasitiki darbinin
kų or-ganiaacijai, nepasitiki 
Darbininkų Apsigynimui ’

Vot ta ta, pasakys nevienas , 
žemaitis. Kokį “saugų inVes- 
tmentų” siūlo darbininkams 
tie, kurie patys savų pinigų 
nenori iš “kapitalistų saugoji-1 
mo” imti ir “darbininkų or
ganizacijoms” patikėti.

nai iš Lietuvos atvykęs, svei
kino Seimų nuo katalikų vi
suomenės Lietuvoj gyvenan
čios ir visų Lietuvos draugi
jų.

P-nia Vileišienė sveikino 
fcieimų nuo Vilniečių ir Širšes 
Jėzaus draugijos Lietuvoj.

Gerb. kun. J. Navickas svei
kino Seimų nuo gerb- kun. 
Kliorio, kuris aukojo $100.00

niečių dr-jos su $5.00 auka. 
Antrojo Marijonų Kolegijos

Rėmėjų Seimo protokolas skai 
tomas. Gerb. kun. Dr. Navic
kas duoda įnešimų — neskai
tyti vardų, pažymėtų manda
tuose. Vienbalsiai priimtas. 
Protokolas kun. Dr. Navickio

Viso fonde .. $24,270.26 
Rėmėjų turime sekančiai:
a) 38 skyrius.
b) 3 steigėjus narius.
c) 85 garbės narius.
d) 120 amžinųjų narių.
e) 2,200 nuolatinių Rėmėjų. 
Iš virš minėto skaičiaus, 2

bonų.
P-nas fcįutkus sveikino nuo1 Gerb. kun. Dr. Navicko pra 

Šv. Antano draugijos su $50 nešimas: 
auka. 1. Organan auga — 38 sky-

P-nai Gurinskiai sveikino riai.
Seimų su $100.00 auka per 2. Kolegija susidaro iš 52 
dukterį p-lę Gurinskųitę.

Nuo šv. Kazimiero Seserų,
gerb. kun. Kulikausko ir “Lai mokytojus, 
vo” sveikipo Seimų gerb. kun. Į Užbrėžtieji darbai: 
Matulaitis.

P-nia Davikauskienė svei
kino Seimų su auka $100.00.

A. Nausėdienė sveikino sei-

įnešįmu vipebalsiui tapo pri-! kunigai ir 12 rėmėjų mirę. Šv. 
iintas. Mišios buvo laikomos už jų

Pranešimai. sielas, o už tų Rėmėjų, karių
Seka pranešimai. vardai nebuvo atsiųsti, per

v* v •reciudieiih tūpki, G, 1023

mokinių.
3. Ruošiama 16 studentų į

“Geriausio” Chicagos lail<-!
raščio “valandos” pasidarė;
taip nuobodžios ir niekam ne-Į
tikusios, kad net radio stočiai ra« nU0 fey' Kaz' Akl“<«'«i>
dažnai priseina svičius nuim-■BemfCentr0 su auka *25' 

Gerb. kun. Petrauskas, Ma-

steigti
reikalingus namus būtinai at
einančių vasarų.

Naujas būdas aukoms pa
rinkti: kun. Dr. J. Navickas 
pasiryžo vykti per visas Ame
rikos lietuvių kolonijas rink
damas aukas. Antras būdas—

oktavų 2-10 lapkričio š. m.
Privilegijos bei nuopelnai, 

Kolegijos rėmėjams:
a) Už visus Rėmėjus, gy

vus ir mirusius, laikomos Šv. 
Mišios Sekminių dienoje ir 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės dienoje, gruodžio 8 d. įji

b) Už kiekvienų mirusi Rė
mėjų laikomos dv'iejos Šv. Mi
šios atskirai, kaip tik gavus 
žinių apie įnirtį. Visi Rėmė
jai už mirusį narį kalba po 
1 ražančiaus dalį.

Mandatų komisijos prane
šimas priimtas.

Įnešimai.
Kilo klausimas apie ateinan

Lietuviški 
Rekordai Columbia

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

i

ti, U 1 ■ į
Neveltui ir lietuvių priežo riamP°lės Gimnazijos mokyto- loterija, leidimas išlaimėjimui

dis salto:.“Kjlo kaip sakalas,-'> SVcikino Sein” na0 «im-iAubu™ aato,aoHlio- Tikietai
PU?ijqs studentų. ,po 25 centus. Šiais būdais c io Semto vietų. Gerb. kunnutupė kaip vabalas ’ Jonųs Milius, kų tik grįžęs tikrai surinksime reikalingų Vaičiūnas prižadėjo savo pa-
iš Lietuvos, sveikino Seimo 
dalyvius patiekdamas žinių iš

riitos až paa Tamsta pirfc«u, 4 e’yn'’'', ,
visai nettoka vartojimui -I fierb- ' a.tuka.t.s nuo-'kv.eto tol.au spare,a. darbuo
Yįa»i pasmirdę. ižir(|žiai “veikin0 &im# daly'

Krautuvimnkaa: - N8rB vius nu« 8riSl,ton Park Mo
ko poniai skųstis. AS savo ito?*“ su žy""a auka $314-°°’

turiu tūkstančius >>’ »™>e«ine auka $10.00.

Geras pirklys.
Pirkėja: — Kiąušiuiai, ku-

1‘ondų' $50.000.
Kun. Dr. Navickas dėkojo į 

Rėmėjams už atliktų darbų ir

re tokių
kiaušinių ir tai nesiskundžiu. 
ui ..

Trečiasis Marijonų Koiegį 
jos Rėmėjų Seimą?>įvT 
lių 26 d., 1929 ių„ Aušros Y»r 
tų parapijos svetainėje, Chi
cago, III. (West Si4e).

Seimas prasidėjo iškilmin
gomis Šv. Mišįomis 10:30 va
landų ryto, Šv, Mišias oelebra- 
vo gerb. kun, prof. Vaitkevi
čius. Pritaikintų dalyviams 
pamokslų pasakė kun, A. Pet
rauskas. Po pamaldų, 12:30 
West Sides Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų 19 skyriaus šeimi
ninkės suruošė skanius pietus 
Seimo delegatams.

Seimo posėdis atidarytas 
antrų valandų po pietų. Kun. 
Dr. J. Navickas, pirmininkas 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
ir Direktorius Marijonų Kole
gijos, atidarydamas Seimų 'pa
kvietė gerb. kun. Draugelį, 
Aušros Vartų parapijos kle
bonų, atkalbėti maldų. Įžangi
nę prakalbų kviečiant visus 
delegatus ir svečius prie kil
naus, naudingo ir svarbaus 
darbo, pasakė kun. Dr. J. Na
vickas.

Pasiūlytas sųstatas Seimo 
prezidiumui buvo Seimo pri
imtas. Jis susidėjo iš sekančių 
asmenų:

Pirmininkais: gerb. kuft.
Vaičiūnas, p-nai L, Šimutis ir 
A. Bacevičius.
,Raštininkais: P-lė B. Lin- 

džiutė ir p. P. Atkočiūnas.
Rezoliucijų komisija: gerb. 

kun. Matulaitis, stud. Bulevi- 
čius ir p-lė Jankauskaitė.

Mandatų komisija; gerb. ku
nigas Karalius, p. Valančius 
ir p-le A. Rubliausknitė.

Sveikinimo ir finansų komi 
sija; gerb. kun. Mačiulionis, 
stud. V. Černis ir p-lė L’se- 
liutė.

Gerh. kun- Mikaitis, Naš
laičių Prįeglaudos mokytojas 

Freeport, 111., sveikino Sei-

Iš MARIJONU K0LE6U0S RĖMĖJU TREČIOJO SEIMO .
* ____________ ”-le Rubliauskaite svei-

Pre^idiumo pirmininkas ^ino keiptą nuo Lietuyos \ y- 
b. kųn, Vaičiūnas sveikinamų organizacijos su $o.00 au-

Seimo dalyvius vardu seimą
Vąldyhąs. Taip pat sveikino’ Gerb, kup. L. Draugelis svei 
nuo 6v, Antanę parapijos, De;^no Seimų nuo Ausros \ artų
to kun. Vaičiūnas įteikė $50, parapijos.

P. Aleliunienė sveikino Sei
mų nuo Šv. Kaz. Akad. Rem. 
Bridgeporto skyriaus.

P. Bitautienė sveikino Sei-

kaip buvo žadėjęs po $50 kas 
metai iki gyvos gaivus- .

SveJMmimąi.
L- Šimutis, “Draugo” re

daktorius sveikino Seimų nuo ūią hUQ Moterų Sąjungos Bri-
“Draugo” ir gerb. kun. Ąl-skyriaus, 
havičiaus vardu. D- Lindžiutė sveikino Sei-

Gerb. kun. Karalius, ne*e- mų nuo Šv. Kaz. Akad. alum-

tis.
Gerb. kun. H. Vaičiūnas 

kvietė prisidėti aukomis ir
prigelbėti kun. Dr. Navickui• /
prirengiant kolonijose dirvų 
tam darbui.

Kuli. Kudirkos, iždininko, 
ir kun. Matulaičio, Kolegijos 
Reikalų vedėjo:

Nuolatiniai rėmėjai ir ‘Die
nos Uždarbis---- $2,751.52

Amžinieji Reinėjai .. 277.00 
Garbės Rėmėjai .... 465.00
16 Vasario ................. 621.63
Bayonnės Mot. Sųj. .. 200.72 
Cli. M. K. R. Ap. Pik. 140.00 
N. Y. ir N. J. Apskr, ., 227.50
Smulkių aukų ......... 295.33
Kolegijos Vajus .... 2,704.76

lapijos salę.
Įnešta, kad. Marijonų Ko- 

(Tųsa ant 4 pusi.)

^MKINIMAS
DINGSTA - GREITAI, 

ŠVELNIAI
Kuomet kankina rėmuo, gesai, ar

ba nevirškinimas, tai to priežastis 
paprastai y,ra rūgšties perviršis. Ge
riausias — greičiausias būdas — pa
šalinti jūsų trubelj yra Phillips 
Milk of Magnesia. šaukštas jo van
denyje panaikina rūgščių kelis sy
kius daugiau už save ir tų atlieka 
akimirkoj. Simptomai išnyksta j pen 
kias mlnutas.

Kaip tik pažinsi Phillips Mil!:. tai 
almėsi visus kitus nemalonius bu
dus. Ir jus nekuomet neįeisite save 
kankinti a-ugšties perviršul Tai ge
riausias priešrugštimis vaistas ir per 
60 metų daktarai tokiu laikė.

Phillips Milk of Magnesia aptie
kose po 25c. jr 50c. buteliuose. Pil
ni nurodymai ant kiekvieno pakie- 
to. Reikalauk tikro. Netikras ne
veiks taip gerai.

‘‘Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos 
S V. registruotas vaizbos ženklas ir

VANAGAITIS BABRAVIČIUS

1928 m. fonde buvo IC,586.80 j<> f'irmtakuno chas. h. Phillips nuo
’ 137a.

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

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 
Krautuvės Amerikoje

IA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per 

pątyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų

, Radio išdirbysčių, kaip tai:

IADIOS ttčfo 9 R a D i o s 
RADIOLAS Atuater Kent

KIMBALL
JJL R, a, d t o s radios 

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

CM
I*
♦d v

I

PUSANTRA MILIJONO DOLERiy KASDIEN
DAUGIAI', kaip 200 nauju Bell telefono namų pastatoma šiais 
metais Suv. Valstijoje, 800.000 naujų telefonų įsteigiama ir 
(taisoma naujų switchboa.rdų aptarnavimui padidėjusių ant 
3,000,000 pašaukimų dienoj.

Tai tik keletas dalykų atliktu .1929 pastatyme Ir page
rinime Bell Systomos, kas atsčia virš 550 milijonų dolerių, 
urba pusantra milijono dienoj.

Telefonų augimas yra būtinas naujai Amerikos civiliza
cijai, Kad suteikus geresnę proga vidutiniam žmogui. Bell 
System samdo daugiau, kaip 400,000 darbininkų, jų valdo 
450,000 šerlninkų ir tarnauja tautai.

Kasdien Heli System skleidžia savo linijas j didesnį žmo
nių skaičių. Tai yru dalis telefono idealo, kad bile kas, bile 
kur galėtų greitai šnekėti ir už preinamų kalnų su bile kuo 
bile kur esunčlu. Bell System niekuomet nestovi ant vietos.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Unlvertal Service

mc ^mmb: jmbš. i^i'. zatKc. ‘i

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuojn tur
to. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MAIMERIŲ ORKESTRĄ
Singing by A. šaukevicius ir Marė Urbas, Fi\_ Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Žalia Girelė

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

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

K. MENKELII XII Tf: ir F. STANKŪNAS
Su Orkestros akompan.

16139F Oi, Skauda, Skauda
Aš Žirgelį Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINŲ REKORDŲ PAIMTŲ Iš 
MIS V PILNO KATALOGO

F. STANKI’NAS, Baritonas
Su Orkestros akompan. ,

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MA1NIERIŲ ORKESTRĄ

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

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

6100 1F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVICIUS
10” 75c.

16129F Dariau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAHANOJAIS LIETI TIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ
Fr: Y'otko, Leader

1C135F Šokikų Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Vaitas
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12” $1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

10” 73c.
16041F Mes Be Vilniaus Nenurimsim

Girtuoklio Daina . \
K. MENKELII MITU ir P. STANKŪNAS

16096F Trys Sesutės 
"Valia Valužė”

IIALPU V. JUŠKA, Baritonas
» Su Orkestros akompan.

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

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

Kariška Polka
1C131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Folka 

Senos Mergos. Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas

Su Orkestros akompan.
10132U Atvažiavo Meškų (A. Vanagaitis ir M. Žemaitė)

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

Pus Draugų Julių
16085F Vanagienė Polka

Lietuviškas Džiazus
1C078F Mergutę Prigavo

Eina Puti j Kartiainų
1G071F Karvutė 

Doleris
1C072F Shnrkey Daina 

Munšainukas'
1C073F Keikia Tepi, Dalis I 

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

Be Nosies (A. Vanagaitis )
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

161 18F Puiki Porele Polka
Šešupės Bangos, Polka

16119F Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka 
išgirskite ir įsigykite pas

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted Si., Chicago, III.
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FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Street
Phone: Canal 1603

ŠIS TA3 APIE VINCĄ.

6 vai. ir bėga 3-4 hiades apie 
Castle Island. Sugrįžęs pasilsi 
ir pavalgo pusryčius, paskui 

! skaito, rašo laiškus ir tt. A- 
įpie 12 vai. važiuoja j gymna- 
' siiun. Ten apie valandą laiko 
j treniruojasi įvairiais būdais 
1Daugelis lietuvių, indomau- Į prižiuro j Jack Sliarkio ar jo 

ja, ką Vincą veikia, kuomet paskirto trenerio, Gyinnasiu- 
jis tik sykį ar rečiau Į savai-!111*-1 praleidžia 2-3 valandas, 
tę tesikuinščiuoja ir kaip jis į Sugrįžęs apie 4 vai. valgo ge- 
gyvena ir tt. Štai žiupsnelis rus pietus (paprastai 2-jų 3-jų 
žinių. Vincas gyvena gerai ži-|vyrų porciją). Pavalgęs pasil- 
nomos ponios Plevokienės na- sb pasimokina anglų kalbos, 
muose pajūry. Iš ryto keliasi ' paskaito ir išeina pasikiemi-

R

KAINOS SUMAŽINTOS
Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116=00 be tubu

, Nauji pagerinimai padaro 
tingiausias* ir parankiausias

vra buinless.

tą, kad Majestįc yra ga- 
radio. Visiškai jokio už- 

G ražus pažiūrėti, malonus lt

nėti. Gulti eina apie 9-10 vai.

bai mėgsta skaityti, ypatingai 
apysakas. Vinča, kaip ir Tu-

garsaus rašytojo visus lietu
vių kalbos vertimus turi ir 
skaito. Beje, Lietuvos kariuo
menėje Vincą yra išėjęs mo
komąją komandą.

Pastaruoju laiku Vinča su
sidraugavo su profesorių Pra
nu Galiniu, kurs dabar Har
vardo Universitete studijuoja 
kalbas. Prof. Galinis dabar 
Vincą kasdien moko anglų 
kalbos. Atšalus, Galinis mano 
pas Vinčą visai apsigyventi. 
Vincai pramokus anglų kal
bos pradės giliau studijuoti 
ir prancūzų kalbą. Šiuom tar
pu Vinča moka be lietuvių 
kalbos rusiškai, lenkiškai, vo
kiškai ir susikalba francūziš- 
kai ir latviškai. Tuo Vinčos 
kalbų mokėjimu jo nianadže- 
į is Buckley didžiuojasi. Visur 
jį perstata kaipo mokantį 6 
kalbas. Vinča yra gražiai pro- 
porcionaliai nuaugęs. Turi la
bai simpatingą ir draugišką 
būdą. Todėl, kur tik pasisuka 
visur įsigija draugų. Gymna- 
siume ir-gi visų yra mylimas.

AVilliam A. Glassgow, foot
ball star of tlie University 
of Iowa vrlio leads tlie Haw- 
keyes in what may be their 
lašt season in tlie Big 'Ten 
conference. Glassgow, one of

n

u

OCT 29-TH GAMĖS.imo, Majestic 
paklausyti.

POIVEIR. j
with the N£.W — 4-$ Tubes

©

Brighton Park took tlie lašt 
two games from Roseland bv 
elose margins. B. Sanders 
featured with a series of 555,

BRIGHTON 
Mitchel 
Dausinas 
Masiunas 
B. Sanders 
K upris 

Totais

^offers Exdusively this į

WONDERFUL IlMPROVEMENf

r
i*

^Uttiform Anxplifi*?dtioTi AutomąticalTy at any point on the D i ai 15

/

ROSELAND 
jPavilonis 
i Vaitkus 7 
Šūkis 
Bučius 
Ekstinas 

Totais
On alleys

Chicago lošt the first game 
by 18 pins and tlie third by 
148 pins to Marąuettes. W. 
Laurinaitis rolled 254, the 

Įsecond liigliest game in the 
league to-date, dhd a series 
of 602.

SOUTH CHICAGO

I

y

Si A Kibelkis 
T. Regašius 
B. Pečiulis 
F. Redwick 

Totais

213

Basketball will be \vith us

sent indications the Kniglits 
of Litliųania basketball lea- 
gue is about to enjoy their 
biggest year. The conunissio-I
ners liave been selected, the 
plaee St. Phillips gyni. Jack- 
son near Kedzie avė.

The coųneils are all entliu- 
sėd and anxiausly await tlie 
blow of tlie whistle for the 
commenement of our most 
successful Basketball season.

Kaymond Ricliards football
pluying abilitv is not bampe-
red by the fact tliat bis lieart
and otlier vital organs are re-
versed from their normai po-
sitions. The 200 pound tackle

dings tliat the opening oi the ,. IT . .. t. .. . 'oi the University ot Nebras-
ka’s

The sports assoeiation is- 
sues the glad and welcome ti-

Įdomūs kasinėjimai Graikijoje

Graikijos sostinėje Atenuo 
mūs kasinėjimai. Norima at
kasti vadinamąją Platono a- 
kademiją, tai yra vietą, kurio
je garsus graikų išminčius 
Platonas skelbė klausytojams 
savo idėjas. Lėšų kasinėji
mams suteikė vienas turtin
gas graikas iš Egipto.

i Ryšy su šiais kasinėjimais 
Atėnų mokslininkai — arche- 
logai tikisi atrasti senovės 

į paminklų, tarp kit ko Prorne- 
tėjaus altorių-aukurą, ant ku
rio senovėje degė amžinoji 
šventa ugnis, panašiai kaip 
tai buvo Lietuvoje stabmel
džių laikais.

(“M. R,”).

schedule is all ’set for Sun 
day Nov. 24, 1929. AVitli the 

announcment tliat tlie first 
Snndays schedule will be ve
ry interesting the how of it I

quad plans to enter a- 
viation following bis gradua- 
tion next spring.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA. 
APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

the best ground gainers in I will be toRl įn the next įgsue 
the conference, eains liis May įjle Sj,orį news and views

on basketball. Tlie following 
liave entered and officially 

== by the sports assoeiation: i 
210 - Providence C 4, North Side 
863' C-5, Tom u of Lake C-13, Ciee- 

i ro C-14, Bridgeport C-16, 
\Vest Side C24, Brighton Park 

9Q3 ' C-36, Roseland C-8, lnd. Har-

tlirougli scliool by 
a dunce liall in Iowa City.

Gramontas
Totais

204
989

managing

171
900

AVEST SIDE No. i
S. Zaura 
Vaičiūnas 
V. Žemaitis 
Al Lukas 
Gerdainis 

Totais

169
181
149
181
181
871

193
139
177 
184
178 
871

212
194
193
164

bor C-55. Just 
above entrees 
yourselfs for

Įklimps at the 
and prepare 

a real round of
Aveli played basketball, fur-

966'Uier news and report will be 
given you very shortly. We 
ask you to kindly follovv tliis

Providence Juniors bad no 
trouble winning t\vo games 
from North Side būt i n the paper on K ot L Sports. 
įnįddle game1 f our of tlie Pro-1 
vidence bo4s blowed away j 
easy spares in tlie lašt frame 
and tliereby lošt tlie game 
by eight counters. Anton Ze
mekis, W. Rubis and J. Ki
sielius featured with the lii- 
gliest scores.

NORTH SIDE
Drazdauskas 190 180 133
Urbonas 145 183 160
IV. Kisielius 145 154 146
Manstavičius 177 136 149
J. Kisielius 209 162 177
, Totais 866 805 765

PROVIDENCE No. 
Zemekis 218 1
|L. Pečiulis 203 1
iMičionis 150 1
■Rubis 187 1

184 LIGONINĖS IR INSTITUCIJOS VARTOJA 
FATHER JOHN’S VAISTĄ

Senoviškas Vaistas nuo Slogų ir Kūno Stiprintojas 
Įrodė Savo Vertę Per 75 metus Pasisekimo

Father John’s Vaistas dabar vartojamas 184 ligoninėse ir 
institucijose nuo krašto iki krašto Suv. Valstijose ir Kanadoj.

Per 73 metus pasisekimo gydyme slogų ir gerklės gydyme 
ir kaipo kūųp budavotojas Father J'ohn’s Vaistas tapo pripa
žintas ligoninėse ir institucijose kaipo turįs didžią vertę.

Father Johirs Vaistas minkština ir gydo suerzintus alsa
vimo organus ir budavoja naują atsparumo jėgą.

Kadangi jis garantuojamas neturįs nuodų nei jokioj for
moj, tai daktarai jį rekomenduoja.

Paul Solinei*,
Basketball Sports Editor.

SUDRIKO
Rilio Mulė

Model 91

Kair.a buvo $137.50 dabar g,QQ
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Sudrik Ine.
3417-2-| s. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

MARQUETTE
T. Šimkus 159 196 213
F. Sapitas 143 199 .146
šnekutis 168 160 176
J. Sapitas 179 175 190
Laurinaitis 169 179 254

Totais 818 900 979
Bridgeport got bot and col- 

i leeted two tallies from Węst 
'• Side Juniors. Cbarlie Gramon 

> tas, Treasurer of tlie league, 
i Al. Miceviciusj, Stanley Zaura 
and Al Lukas were main at-

4 ractions in tliia fracas. 
BRIDGEPORT:

(Kabelis 192 192 1 46
Micevičius 219 176 166
Mažeika 208 182 1 79
Urba 166 179 162

PILNAS EGZAMINAS 
is.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

tm<1 nenusiminkit, bet eikit
pu Ukr» specialiau, ne paa koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakyt pate. po pilno lšegsaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laikų Ir 
pinigus. Daucells kitų daktarų 
ne<alėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturį reikalingo patyrimo, au- 
radymui imogaua kenksmingumų, 

liano Kadio — Scope — Ragg’..
X-Ray Roentgeno Aparatas ir ▼!- 
sitkaa bakterlalogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu afl pa
imsiu Jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryl jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, ilrdlea. roumgiia- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
ki* užalsanėjuslg. {atkerėjusių, 
obronlžkų ligų. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėle pas mana.

DR. J. K. ZAREMBA
RPECIALI8TAB 

Inėjlmas Rūmas 1»1« 
te W. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tate Oatvėe 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
’ po pietų. Vakarais nuo E Iki 7 

Nedėllomis nuo lt ryto iki 1 
po plotų.

Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti. 
Tūkstančiai žmonitj yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda 
visus gerųjų išdirbysčių Radios: Atwater 
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia, 
Brunswick, Bosch, Spartan, Zenith, Kols- 
ter, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros- 
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus 
ir jūsų kreditas yra geras pas muš. Lengvus 
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Budrik. Inc.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas BOULEVARD 4705

. BOSCH i 
L RADIOJ

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

Corporacijos.
■■T- +— «■ 4- ■ - 4-— 4--------------
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CHICAGOJE IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ SEIMO. LIETUVIAI AMERIKOJE

BAZARAS VIENUOLYNE. bent studentas pažymėtinų 
muzikoj — dainoj gabumų.

(Tųsa nuo 4 pusi.) 
legijos studentų benas daly- ROSELAND, ILL

Jau daug ir gražiai buvo Rapolo Juškos profesoriai Įvautų ateinančiame seime, 
rašyta, plačiai išdėstyta, kad (i buvo: Kaulio Yogora, garsus į Vienbalsiai pritarta.

• n . ama bazaras Šv. Kaži-į baritonas, ir Richardas lloge-į Kun. Mačiulionis praneša, 
ienuolyno auditoriu-j man, kuris vedė Uhicagos kad lioterija sekasi. Kolegijos 

Civic Operų ir Metropolitan studentai 
Opera New York .per 12 m. i ja til

Kliubo vakaras.
Lietuvių kliubas (Greater 

Pullman Lithuanian Better

j sekretorių J. R. Fryor, ar pas PRANPČIMAę
“Kxecutive Committe” Ig, j * 11 R ll C w I nl n w» 
Ivnn po numeni 108:51 Mielu- Į Gerb. plotkeliii išnešioto- 
ięj(n ąvo jams primename, jog jau lai

kas, jų užsakyti. Norime, kad
ir dovanų vienas laimės. Do-! kl,uba;< lui'PS *avo užsakymai suplauktų kuoankž-

lapkričio 17 <1., 7:30 vai. vak. 
Publika ne tik pasišoks, bet

vanų aukojo adv. 
ctlies.

J. P. AVai-

ps prasidės šio mė- 
. J4 dienų ir baigsis 28 
ų. Tai bazaras labai trum- 

t vos penki vakarai.
!.u.žaras yra vienas didžių

jų ir sunkių darbų, reikalau- 
jas gero prisiruošimo’. Tat, ir 
gerb. seselės ir Centras, ypač 
skyriai, kolektuoja įvairius 
daiktus, kad sumažinus l>aza- 
ro išlaidas, o padarius jį ti
krai sėkmingu.

Kad bazaras bus tinkamai 
prirengtas ir įdomus, kad bus 
daug gerų daiktų laimėjimui, 
tai nėra nei kalbos. Svarba 
tame, kad visi mes jį atlanky- 
tumėm, savo centais paremtu-

Užbaigęs Curtis konservato
rijų, Rapolas tos pačios moky
klos globojamas išvyko da į 
užrubežį pastudijuoti muzi-

jpriešmetinį susirinkimų lap
kričio 26 d., Strumilos svet. 
Visi nariai malonėsit dalyvau
ti tame susirinkime. I5us ir 
užkandžio. Gera proga visiems 
piliečiams ir nepiliečiams įsi 
rašyti į Greater Pullman Bet
ter Government Lithuanian 
kliubų. Roselandietis.

čiausia. Būt gerai, kad tie už
sakymai butų gauti iki lap
kričio 15 d. Norintieji kučioms 
gražių, įvairių spalvų plotme
lių prašomi pranešti adresu:

BROLIS VLADAS 
2334 S. Oakley Avė., 
Tel. Roosevelt 7791 
Chicago, Illinois.

Kas ja Įdomauja, gali pa-
į adv. Wai-

. ----  —- v, — ... 107 Street,links- f
Ten pat galima ir tikietų nu
sipirkti 17 d. lapkričio. Tikie-

. . . 1 , zn 1 \ 1 . JM. uuiiiaulentai taipogi pardavinė- Govemnent ( lub) turi pannes > ... ,. , , . ! , . . matyti nuvykęs jtikietus. Ragino dalyvius svetainę po numeriu loS K.. , „. ,,, c, . eiles oi įsų, 52 K.platinti tikietus. 107 Street, kur įvyks
Šeštai valandai atėjus baž- mus vakaras, nes grieš Stepo-

nyčios varpai sugaudė ant navičiaus ir Byansko orkestrą.
‘Viešpaties Angelas”. Kun. 9 as vakaras įvyks nedėlioj, tų galima gauti ir pas kliubo

kos. Kuomet grįžo iš Europos, j Kudirka kartu su Seimo da- 
Philadelphijos operoj vieta lyviais atkalbėjo maldų', 
jau jo laukė. Iš pradžių jis
turėjo parinktinas operose ro
les, k. v. “Carmen”, “Tanliau-

Gerb. kun. l)r. Navickas 
duoda įnešimų rengti vakarie
nę, pradedant Kolegijos fondo

ser”, “Tosca”, “Nezze di Fi- vajų. A. Basevičius parėmė, 
garo” ir “Madame Butter-į Į komisijų įėjo šie asmenys: 
fly”. f ■ jį *. J1'? kun. Dr. J. Navickas, p. A.

Šįmet mūsų artistas yra pa- Valančius ir p. O. Aleliunienė.
sirašęs Philadelphijos operoje 
vaidinti — dainuoti šias ope
ras: “Prince Igor” (rusų kai- 1

‘Romeo and Juliet”
mėm, kad seselių ir rėmėjų
sunkus darbas nenueitų vel-;b°j( ^’

* gf W (franeuzų kalboje), “Rliein-
Bazarai Vienuolyne retai pa Sol<1” ('okieėių kalboje), “II

sikartoja. Berods, jau penki Travatore” (italų kalboje),
.meteliai prabėgo nuo buvusio,
nes bazaras, kaip žinome, rei-. 
kalauja daug darbo,

. išlaidų, gi, kaip viskų apmo
ki, maža uždarbio lieka. Da ttcrdaminerrug” (vokiečių

Komisija užgirta. Reikalui 
esant komisija turi teisės 
kreiptis į kitus rėmėjus pa
galbos ieškant, kad pavyktų , 
vakarienė.

Baigiant Seimo posėdį kun. 
II. Vaičiūnas giliais žodžiais

“Cavaleria Rusticana” (ita-'kvietė visus dalyvius stoti 
lų kalboje), “Nozze di Figa-'darban ir tapti Rėmėjais, ku- 

didelių 10” (’^alų kalboje, “II Flantojrie dar nėra, idant galima bu- 
Magico” (italų kalboje), “Go- Itų sėkmingiau dirbti katali

kiškų darbų
labiau tokioj ramioj vietoj, kalboje), “Meistersingers” 
kaip vienuolynas, jis visiškai (vokiečių kalboje), “La Ro-

Seimas baigėsi malda, kurių 
atkalbėjo kun. F. Kudirka, M.

nepageidaujamas. Tačiau di-.heme” (fran<M kalboje) ir T. C., 6:30 valandų vakare. j 
deli vienuolyno reikalai vers-: k,tose operose. ,. Svečių atsilankė iš Slie-

*'te verčia rengti. Į Dar jaunas tebėra, bet jau,boygan, Kenoslia, AVisconsin!
Nepamirškime, kad niekas pasiekė aukštų vietų meno srbjir Roekford, III. Žymesnieji 

oru negyvena. Nėra juokas to-įty. Prie to jis yra tikras lie-ijSeimo dalyviai buvo šie; kun.
L. Šimutis, kun. 
kun. Navickas,

kių įstaigų užlaikyti. Visokie, tuvis, gražiai vartoja lietuvių j Vaičiūnas, 
pataisymai ir įtaisymai, sko-įkalbų, yra mūsų žmogus. Ki-jKudirka, 
la ir nuošimčiai visa tai su-Hataučiai Rapolų aukštai įver-, kun. Draugelis, A. Bacevičius, į 
daro didelio rūpesčio. .■..tina, plačiai laikraščiuose ap- IA. Nausėdienė', kun. Vtritukai-

rašinėja girdami jo gabumus. Mis, kun. Mačiulionis, kun.
Taigi, nepamirškite, lapkr. į AKkuitis.

17 d., Liet. Auditorijoj, p. Seimas pavyko. Entuziaz-į 
mo ir energijos dirbti netrū-j 
ko. Darbai, ne žodžiai...

Į Kaip Tik į Laiką!
I KAD LIETUVIAI GALĖTŲ GIRDĖTI į

į PUIKIAUSIA LIETUVIŲ PROGRAMA PER RADIO g
Kas Seredos Vakarą, Kurį Rengia Didžiausios Lietuvių S 

Radio ir Rakandų Krautuvės Chicagoje S

The Peoples Furniture Company Į
BENDRAI SU DIENRAŠČIU “DRAUGU” S

Tapo Sumažintos Kainos i

ANT PAGARSĖJUSIŲ NAUJŲ IR PAGERINTŲ j

Radios j

Lietuvių doleriais vienuoly
nas pastatytas, lietuvių dole
riais privalo būti užlaikomas..
Dėlto kiekvienas jauskime R. Juška duos pirmų koncer-
pareigos — bazaran nuvažiuo-Jtų Chicagoje. Atsilankykite,

Bukite Peoples Furniture Co. Krautuvėje šian dieną ir pasiskirkite vieną iš pilno Majestic 
radio rinkinio žinodami, kad gaunate didžiausią šių dieny Radio VERTYBE! —

ti ir jį paremti.
Tyla.

RAPOLO JUŠKOS KONCER
TAS.

X Penkt. vak., 7:30 vai. 
paskutinis užsiregistravimas 

p. P. Juška į augesniems, kurie nori priim
toj duos koncertų, lap- ti Sutvirtinimo Sakramentų 

..icio 17 d., Chicagos Liet. lapkr. 18 d., Šv. Kryžiaus 
Auditorijoj. ,'bažn. Prašomi susirinkti į pa-.

Kad daugiau žinotumėt apie rap. salę.
savo tautietį, Rapolų Juškų, y Lapkr. 3 d. L. Vyčių 
čia, nors trumpai, paduosiu jo j.p įrengti šokiai, Kren-

- apie jį žinių. 'čians salėje pasisekė.
Rapolas gimė 1905 m..'_________________

Brockton, Mass. Būdamas 6 
metų jau mokinosi muzikos.1 
Sulaukus 12 m., mirus jo tė
vui (kuris buvo vargoninkas,
— muzikas), užėmė sa\o tėvo 

• vietų; vargonininkavo, ir ve
dė parapijos chorų. Tuo pa- 

, čiu laiku ėjo aukštesnę mo-
- kyklų.

Vėliau Rapolas lavinosi mu
zikos New England konserva
torijoj, Boston, Mass., ir kar
tu lankė Yale universitetų.

Profesorių pntėmvtas, kad 
tas jaunutis lietuvis turi ne
paprastus muzikoje dainoje 
gabumus, gavo stipendijų ir 
studijavo “Curtis Tnstitution 
of Music” Philadelphijoj. Ši 
įstaiga yra viena žymiųjų mu
zikos mokyklų pasauly. Ji tu
ri 12 ir pusę miliono dolerių 
fondų, kuris auklėja operoms 
artistus. Tačiau nelengva bet 
kam ten patekti, arba gauti 
progos įlysti ton įstaigon, ne

parodykite, kad mokate įver-1 Tat petis į petį> dirbkim 
Įtinti savo talentingus žmo-jį^vien. Lietuviai katalikai, 

nef!> ,dirbkim, kad atsiektumėm tų
Alkus. j svarbų tikslų, idealų, kolegi-J 

ją. I

: ’hiladelphijos operos artis- 
dainininkas

Valio! Valio! Valio! M. K. 
Rėmėjai!

Trečiojo M. K. R. Seimo
Prezidiumas:

Kun. Vaičiūnas, pirm.,
A. Bacevičius, 1 vice-pres. 
L. šimutis, 2 vice-pres.
B. Lindžiutė ir P. Atko

čiūnas, rašt.

I

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys.-

P. Žukas 
A. Bambalas 
J. Cepleviee 
V. Mozeris
J. Kodis
Mon. Brazauskienė 
Petras Fabijonaitis ,
K. Gečas
Ign. Staradomskis (2) 
Jonas Ramoška 
St. Juzgenčius 
A. Radzevičia 
Adomas Birgelis 
V. Pankaitis 
D. Jankevičius 
Chas. Cossman 
Sesuo Rapolu
L. Šimutis

Balčiūnas (2)
P. Mockus 
A. šeštokas
L. ltazga 
K. Šauklys
M. Juškienė 
Uršulė Vaičkauskienė 
Ona Rasevičienė 
Morta Juškaitė 
Ona Lideikienė 
E. Misevičienė 
V. Birgelis 
A. Peldžius (2)
J. Lukšas 
J. Ziogienė 
J. Pocius
P. Pučkorius 
O. Daujotienė 
J. Tuinšienė

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v.

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Šis dailus ir Galingas Majestic 
yra daleistina kiekvienam įsigy
ti Mados 91 Kaina be 
tubes .. $116.00
Arba pilnai įrengtas su tūbo
mis $137.50.

Naujas ir pagerintas Ma
jestic Kombinacijos Radio 
ir Gramafonas, tai yra di
džiausia Vertybė. Mados 
101 pilnai įrengtas su tū
bom ir Viskuo. Kai-
na $245.00

Majestic Radio arba oro Mo- 
narkas, didis, gražus ir galin
gas, Mados 92 Kaina be tubes
tik $146.00
Arba pilnai įrengtas su Majes
tic tūbomis $167.50.

Visuomet visais žvilgsniais busite geriau patenkinti, jei sau radio pirksite iš žinomų ir 
atsakomingy Krautuviy “PEOPLES.”

Lengvys išmokėjimai suteikiami Visiems ir nerokuojama Nuošimčiai ir carrying Cha- 
rges —

Krautuvės atviros Antradienio, Trečiadienio, Ketvirtadienio ir Šeštadienio Vakarais. 
Demonstracija suteikiama Jusy namuose Veltui, Šaukite HEMLOCK 8400

2536-40 VVEST 63rd STREET
Near Maplevvood Avė.

:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
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Č H I C DIDELIS ‘ &FULKOS” 
KONCTRTAS.

Fboga Armitage 2122

DR, W. F. KAUSZ DR. M. T, STRIKOL
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ |nan, atstovas 3-čio Distrikto 

NAMŲ SAVININKŲ Illinois Legislatūroj.
Valdybą išrinkus, pasiskirs-VEIKIMO SĖKMĖS.

Kaip jau visiems Bridgepor 
to namų savininkams žinoma, 
lietuviški komunistai yra už
sispyrę būtinai parkviest! juo
dukus j Bridgeportą ir dėl to 
jie net sumanė juos savo bro
liais vadinti, kad tik Bridge
porto lietuviai namų savinin
kai greičiau pamylėtų ir pri
siimtų pas save gyventi,, .
Komitetas, kuris buvo išrink 

tas dėl mas mitingo, laikyto 
Lietuvių Auditorijoj, spalių

tyta darbais ir nutarta susi
rinkti kiekvieną penktadienio 
vakarų apsvarstymui įvairių 
klausimų, kol darbas nebus 
privestas prie pilno veikimo
p,ano- . Uta

Nutarta tai organizacijai 
duoti vardų “Near South Si
de Property Ownera Protecti-k 
ve Association”. Taipgi tuo 
vardu nutarta išimti čarterį, 
ir padaryti viskas, kas reika
linga legaliai organizacijai. 
Tą darbų apsiėmė atlikti Geor 
ge Gary Noonan, atstovas II-

Brtjfeport. — Keistučio 
“spulka” rengia milžiniškų 

koncertų Chicagos lietuviams, 
jauniems ir seniems.

Kaip smagu yra klausytis 
lietuviškų koncertų per radio, 
bet da smagiau, kada matai 
svetainėje gerus dainininkus, 
dainininkės. -

Mes, lietuviai, papratę eiti 
į koncertus ir mokame po 
$1.00 arba daugiau, kad pasi
klausius dainų ir muzikos.

Keistučio “spulka” yra vie 
na seniausių. Ji sumanė duo
ti Chicagos lietuviams koncer
tų veltui, be jokios įžangos.

1145 MII,WAUKEE AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutarti

STATISTINES
ŽINIOS

APIE

LIETUVA

M.

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
4801 South Ashland Avenue

Telefonas Boulevard 7820 
Rea. 6841 South Albany Avenue

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-1 Nedėlioj 10-12

Rea tel. Van Buren 6168

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kolte MS 1670 Mllvaukee Ave. 
Tel. Brunawlck 0624

Telefonas Boulevard 1220

DR. S, A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 11. 1 >kl I 

dieną, lr 4:20 iki 9:20 vakare

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

Valandos; nuo S Iki 7:20 vaL vak. 
kasdien. Nedėliotais nuo 1 iki S vai- 

Įsigykite šių naudingų kny- jDę p,*tų'
gų, jei norite žinoti:

Ofiso Tel. Canal 2110
Namų Tel. Lafayette 0096

Rea Tei. Midway 5612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 2 4-tas Street 

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

lr Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlctory 86 87

Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
8133 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 8. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

11 dieną, jau yra susitvarkęs.
Savo susirinkime, laikytame ilinois legislatūroje 
spalių 25 d., aldermono J. P.
VVilson raštinėje, išrinko pas
tovių valdybų Įvedimui Bri
dgeporte restrikcijų. Valdy
bon išrinkta: pirm. — M. J.
Kiras, 1 vice-pirm. — V. M.
Stulpinas, 2 vice-pirm. — S.
Mažeika, 3 vice-pirm. — C. j ------------ ------
Sabonaitis, sekretorius — Jo- MOTERŲ KLIUBO PRAMO

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

įjgonlus priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis "lr seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

Tel. Canal 1330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimų

1. Kokius Lietuva dabar
2. Koks Lietuvos klimatas, į 

paviršius, ežerai, upes, dirva
3. Lietuvos plotas ir gy-

Visi galės ateiti ir pasiklau- ventojai: kaimų, bažnytkai- 1900 S. HALSTED STREET 
iois įegistaiuroje. ii syti. įvyks 6 d. lap mi miestelių, miestų, lyties, Į
Aj»e lietuviSkus kamasistus kriKOj ,ai yra ,r^iadienio va. amžiaus> lįomUi klasi, ir tau.

kare, 7:30 vai., Chicagos Lie- (tų žvilgsniu.
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal-' iemės ūki, žemės ūkio pramo-1 prtefi p*etUB pm*i sutartį.

, . . ]. jv. ,.. . _. | . Namuose 2-4 »o plot. ofiso 6-8 v. v.sted str., didžiulėj svetainėj, ųę, kokia kur žeme. jos geru-
Dainuos p. K. Sabonis ir kiti mas, kainos; Įstaigos midui da 
dainininkai. Bus puiki progra ryti, alaus bravorai ir t. t. 
ma. Prie to bus juokdarys, 5. Apie Lietuvos pramonę, 
kuris daug juokų prikrės. prekybų, kainas ir prekes.

6. Apie kreditų (bankus), 
kooperacijų ir susisiekimų.

Labai naudinga ši knyga 
visiems, čia Amerikoje gyve- 

X P-ni Bložienė, dr. Blo-' nantiems, bet naudingiausia 
žio žmona, susilaukė sunaus.^ tiems, kurie mano važiuoti 
Motina ir sūnus gerai laiko- Lietuvon ir ten stoti į ūkį,1

p. George Gary Noonan, Illi
nois legislatflros atstovas, pa
reiškė, kad bus imtųsi grieštų 
priemonių jų beprotiškai pro
pagandai sustabdyti.

Raporteris.

h n McGuane, ižd. — John P. 
VVilson, aldermonas 11 val
dos. Pirmininkas publikacijos, 
komiteto — George Gary Noo-

ADVOKATAI- !

Kviečiame visus ateiti ir 
pasigerėti puikiu koncertu.

T. J.
GA.

Chicagos Lietuvių Moterų 
kliubas, rengia “Bnnco ir 
Card Party”, lapkr. 6 d., Gi
mimo P. Š. parapijos svetai
nėj, 6820 Washtenaw Ave.

Pelnas šio vakaro skiriamas'si- Randasi Šv. Kryžiaus li-Į prekybų, ar kokį kitų užsiimi

OR. A. L YUŠKA
OFISAS

NAMAI:

4193 AECHEB AVE.

Tai. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS

Ofiso Tel. Vlctory 6899 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH Tel. Lafayette 6793

Vai

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
>425 West 49 Street 

9—12 ryte. 1—4 p. p. 4—9 
v. v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠRusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku lr visu chronišku ligų

Ofisas 2102 So. Halstel St. Chicago Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 
arti 81st Street

... , . Office: 4459 S. California Ave.balandos: 10-11 ryto, 2-4. po plet.
7-9 vak. Nedėliomis lr šventadieniais 
10-12.

Nedėlioję pagal sutarti

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

įsteigimui Kalėdinio “Basket, »on'n<‘j' Triiiuii dr. S. Biežis. 
Fund”, neturtingiems Chica
gos lietuviams.

Kas met Chicagos Lietuvių !
Moterų Kliubas per Kalėdas :
rūpinasi suraminti Beturtin-1 M4s,f radio krau-

BUDRIKO RADIO PROGRA
MA.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

TelephoM Randolph 0797

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telepbaae Roosevelt 0090 

Namie: 8 iki B ryte Tel. Repub. 0600

gni lietuvius. Tikslas kilnus l,uvė CiiMguje p. J. P. Bud- 
ir vertas parėmimo. J.riko> 3417 S- st-
, Kviečiame visus
lietuvius atsilankyti

programa perl
“Bunco ir Card Party”. Pa-»sia

radio.

JOHN KUGHINSKAS
lietuvis advokatas

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISK
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 
Telef. Neulevard 2806 

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. RepubUc 9722

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 ir 6877

Miesto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street

Rooma 928 lr 935 
Tel. Franklin 4177

Telephor.e Central 6924

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

mų.
Siųskite tik 60 centų 

DRAUGAS PUBL. CO.

2334 So- Oakley Avenue 

Chicago, III.

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
uuo 6 iki 8 vai. vak. apart

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

šventadienio ir ketvirtadienio 6558 SO. H A T,STED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Aveuue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

€faieagos -l-iįg vėl-linksmino 2. Bernužį nevesk pačios
v- I visus gražiausia ir įvairiau-■ (daina) — Juozas Olšauskas.

silinksminsite ir gražų darbų 
atliksite.

lietuviška

Kaip pranešė pereitų sekma
Daug gražių ir brangių do-'d“n< Per ra,iio

dejas “ ,r“’ ,'_J l"”
labai

vanų yra suaukota. Prie kiek
vieno stalo bus brangi dova
na laimėjimui. Be kito ko, 
bus ir “door prize”.

Taigi kviečiame visus į 
Marųuette Park parapijos sve 
tainę, 6820 So. Washtenaw, 
7:30 vai. vakare. Įžanga tik
tai $1.00.

Komitetas.

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Ant kursto a. a. Pauliaus 
Malakausko sudėjo dvasines 
puokštes — calunavos šv. Mi
šias Banaitienė ir Miliauskie- 
nė, giedotines šv. Mišias au
kojo Lachavičiai ir dvejas 
skaitytines Bitinai.

X Apulskį Vladų} sunkiai ( 
plaučių uždegimu susirgusj,' 
pirmadienyje nugabeno Šv. 
Kryžiaus ligoninėn.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
kasdien rytais ir vakarais lai
koma už mirusius pamaldos,

1.3 4 North LaSalle .Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Ave. 

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

3. Lietuviškas kadrilius — 
Liet. tautiška orkestra.

4. Kur bakūžė samanota 
(daina) — Juozas Babravi
čius.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. BERTASH
>444 ,80.., HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 8. WALLACE STREET

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

O P T E M I T R I S T A I

p. Valančius, kad bus 
graži programa, ištik

ro taip ir buvo. Klūkia pripa-; nausko orkestra. 
žinti p. Budrikui didžiausį j 6. Kūmos polka. — Mahano 
kreditų už jo pastangas ir lė- jaus mainerių orkestra. 
šas delei lietuviškų radio pro- j 7. Pamylėjau vakar (daina) 
gramų. .— Jonas Butėnas.

Tikru malonumu žmogus Į 8. Oi kas sodai (daina) — 
klausiusi tokių artistų, kaip Kipras Petrauskas, 
p. Babravičius, Petrauskas, į 9. Karės laikų polka —
Butėnas ir kiti. I Sasnausko orkestra. Palengvins akių įtempimą kuris

Šio sekmadienio programa, Lauksime, kų p. Budriko ap’umimo^ne^vioTu-
iš stoties WHFC tęsėsi, kaip muzikos krautuvė sekamų mo’ "Judamą akių karšti. Atitai- 

paprastai, nuo 4:30 iki 5 vai. sekmadienį mums patieks, o Atitaisau trumpą regyste ir tolimą

ir buvo verta aukščiausios i dabar p. Builrikas tunyk 
mokesties. Ji susidėjo iš:

Didmiesčio polka — Sas- DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

1. Polka — klumpakojis— jį* išpirksime 
Lietuvos tautiška orkestra.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

regybtą.
Prirengiu teisingai akinius visuose

sav.o radio stakų, O mes visi: atsitlklaluose. egzaminavimas daro- 
maa su elektra, parodančia mažiau-

Muzikantas.

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlėf-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantes (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 3Oc

tai yra iškilmingai apvaikš-i1- Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ......................... 3Oc
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) .............  30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

pasiklauyti žmonės skaitlin- 5- Oi’ tu <^ieme-dziemedėli-()i, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c 
gai renkasi. i6' broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c

X Šiandien vakare Aušros!7- E’nu T*1* <ivarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
Vartų mokykloje tuojau po mi 8- Vtti lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
sijų pamaldų Labdarių 7 sky-|9- augom, augom-Juu saulutė leidos, (Chorui) .... 30c 
riaus mėnesinis susirinkimas j10’ Kiną garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 

pasiruošimas Į Sąjungos Duuguui pejkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.

čiojamu uždusinės dienos ok
tava, kasdien misionieriai sa
ko gražiausius pamkoslus, jų

ir
Seimų.

X Ryt Aušros Vartų para
pijos svetainėje tuojau po va
karinių misijų pamaldų, Vy
čių 24 kp. susirinkimas. 2334 S. Oakley Avenue, Cliicago, Illinois

sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki t va
kare. Nedėllomls 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

4r

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6661

DR. P. Z, ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų

6 iki 8:39 vakare

l

Nedėliomis
Susitarus

D H N 1 i S T A I

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Tel. Bnwawlck 6624
DR. A. J. GUSSIN

Lietuviu Dentlstae 
1679 MILWAUKEE AVĘNOK

▼alandoe; 9-11. 1-1, 8-6:99 
•ekmadlenlela Ir trečiadieniai*

ne gel suzitarlmą.

Tel. Lafayette 6829

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

Boulevard 7589
Roz

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUAUETAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MWWAI 2888

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- P.

DR. HERZMAN

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

16 RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
metu* kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas lr akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška* 11- 
gaavyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

j 1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
uuo 6 iki 7:20 vai. vakara 
Tei. ofiso Canal 2110 Rea So. Bhore 
2238, arba Randolph 6800.

JUuueytiM tyrimo akių Ir pritaikymo 

1801 South AaUaod Aronue
Platt Bldg.. kamp. 18 8t 9 aukšta* 

Paatebėkit mano lškabaa
▼alandoe nuo 9:29 ryto ild 9:99 va
karo. seredomla nuo 9:99 iki 1* v. 

ryta. Medėllomla nėrė ekirtų 
valandų. Room 8.
rhana Canai iši* ___

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
lietuve rhnrmrt!

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

Trečladleną pagal euterfana

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 13 dieną,
Nuo 2 iki > po pietų, JJ



»
4

USB
BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE 

GO. KONCERTŲ PER RADIO
(Koncertus Iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais 

duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

Bot, štai, atėjo didis džiaug
smas — jūsų didelį veikimų 
išgirsti per “Draugo” radio 
programų. ’ | įg]j

J. Šliogeris.

“DRAUGO” VAJUS.

Dear Širs;

Dienraštis “Draugas” at
stovauja organizuotų lietuvių 
visuomenę.

“Draugų” remia šimtai dr-

ir visas choras gerai lavina
mas p. B. Janušausko. Po 
šio koncerto, girdėt, turėsim, 
ir bažnytinį koncertų. j

Koresp.

PHILADELPHIJOJ KLAU
SOMA “DRAUGO” 

KONCERTU PER
RADIO.

Gerb. “Draugo” Red.

Noriu tamistoms pranešti, 
kad ir Philadelphijoj klausė
mės per radio lietuvių pro
gramos, kurių rengia “Drau
gas” ir Peoples Furniture Co.

Nors tų vakarų Pliiladelplii- 
joj lietus lijo, ir nors Phila- 
delphija yra toli nuo Chica
gos, pradėjome klausyti 9 va
landų vakare. Ir tik po 10 
vai. išgirdom1 angliškai pers
tatant “Lithuanian pro
gram”. Nagi, ir klausėmės. 
Buvo girdėti, kaip viena mer
gina dainavo, paskui vyrų 
choras, vieno vyro dainavi
mas. Vienok negalima buvo 
visko suprasti.

Sekamų trečiadieni vėl klau 
sysim programos.

S. Bairūnas,
2502 E. Allegheny Avė.

We liave heard the “Lifh- «• vi'a pilė P”™PU'b I*"’ 
aanian progran.” on the ,kio> eentralto*. organizacijos'.

Gentleman: ~ . «
The Lithuanian program tl.at' Pe0Ples Furniture Co. 
I heard Wednesday night CTedit is ‘° them 

I liave

KYW station. It nas very in-.ir b- «• K- Federacija Ame- 
teresting and I appreciated ,rili0> Taip-gi “Brangus” re 
the efforts and also the ad-!"lia vi"as kilaiais tikslais 
vertising of Draugas and the i<lar5,,as katalikl! orgamzaci-

'"•PABOTU A)

S. D. LAGIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt IBIS 
arba 2616 
1814 W. 2>rd Plaee 

Cblcaco. UL

J. F. RADZIUS

\vas beautiful. I liave never 
heard a program, likę this un- 
til Wednesday night. I appre
ciate your efforts and also 
thank the Peoples Furniture 
Co. I will be anxiously wai- 
tihg for your next program. 

Miss Antonette Bukantis, 
AVaukegan, 111.

I do Lope tliat the KYW

Great^as’ Vieni kitiems padėdami, 
sukūrėme garbingas įstaigas 
k. a. Šv. Kryžiaus Ligoninę,

station vili continue to givc 1 daSi»'«" mokyki, etc. 
Lithuanian programa. “Draugaa” pasiryžęs ir to-

VVith great appreciation T liau I»Keib6ti visoms lietn-I

am ' ; »l,. l
Yours sincerely

Emilija Kačinskas.

Lietuvių Kriaučių 269 sky
riaus A. C. W. of A. mėnesi
nis susirinkimas Įvyks penk
tadieny, lapkr. (Nov.) 8 die
nų, 7:30 vai. vakare, Amalga- 
mated Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd. Visi nariai ir 
narės malonėkit susirinkti pa
skirtu laiku, nes yra daug 

svarbių reikalų svarstymui. 
‘Taipgi bus naminacija loknlo 

valdybos ateinantiems 1930
metams.

K. Navickas, rašt.

Spalių 30 d. teko pirmų 
sykį išgirsti “Draugo” pro- i
grama per radio. Klausėm vi
sa šeimyna ir kaimynai. Džiau 
gėmės ir gėrėjomės progra
mos gražumu.

Visus “Draugo” programos 
dalyvius-es gerai pažįstu. 
Džiaugsmas buvo didis, nes 

s‘ rodos visus juos savo namuo
se turėjom. Bet, ant nelaimės,

. pusvalandis buvo pertrunipas. 
^'Prabėgo lyg viena minutė! i 

Beliko nekantriai laukti atei
nančio trečiadienio.

Valio “Draugas” ir Peo
ples Furniture Co.!

Likimas išplėšė mane iš vi-

Dear Sir:
Lašt AVednesday’ night I 

heard tlie Lithuanian pro
gram on tlie KYAV. station. I 
enjoved it very much as it 
was of great interest. I con- 
gradulate you and wish you 
would continue
nian program everv 
day night.

Yours tiuly,
Bernice Kuzmickas, 

No. Chicago, III.

vių kolonijoms organizuotis, 
burtis krūvon, kurti kultūri
nius židinius, palaikyti esą. Marąuette Park. — Šian- 
mus. Tų “Draugas” daro, tai'dieil) lapkričio 7 d., 7:30 vai. 
pindamas draugijų, parapijų vakare įvyksta namiį savinin_ 
žinias, jų parengimus garsin- ka organizacijos susirinkimas
dainas bei nurodydamas kata
likams kaip galvoti ir spręsti 
painius kartais socialius klau
simus.

“Draugų” skaito keliolika 
the Lithua-4tūkstąn^ žnionhb het “Drau- 

AVednes

RADIO ŽŽŽ.

(suomeninės darbuotės. Atsi- 
I menu aš jus visus-as Cliica- 
igoje ir visur gyvenančius ir 
dirbančius Dievui ir Tėvynei.

Alan, likimo atblokštam nuo 
jūsų, beliko vientik skaityti 
apie jūsų nuveiktus brangius 
darbus Dievui ir Tėvynei.

Town of L&ke. — Vadina
moje “Halloween” naktyje 
ant 46 tarpe Wood ir Honore 
gat. užpakalyje Krenčiaus 
salės, nežinia ar plėšikai ar 
juokdariai vienų vyriukų api- 

išiėdė iš visų drabužių

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16- 
dlrbirstės

OF.’SAg
IBS West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
■KIBIUS; 2288 
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
pabrangus, nes netart- 
me Išlaidų užlaikymui 
•Myrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel/ Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Pataimavlmaa 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prtemleačuooe. 
Grabai pigiai 

net už |25. 
OFISAS

1388 South 
Halstrd St.

Vlctory 4088- 
89

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3181

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 48th Street

Kampas 48th Ir Paulina Sta 
Te). Blvd. B20S

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlB- 
kal, mandagiai, gerai ■ Ir pigiau 
negu kitur. • Koplyila dėl šermenų 
tykai.

Trečiadienis, Lapkr. 6, 1929
IS ,, I U Į.ll ■ ■■ ■BŲJB.L-----UAL- ■ ' JI

čio klebonas, skiriamas į Bar
styčius klebonu.

Kun. Teodoras Benedikta- 
vičius, Vaičaičių ku ratas, — 
į Užventį klebonu.

Kun. Bronislovas Honda, 
Beibelių klebonas, — į Vai
čaičius kuratu.

Kun. Tadas Liūlys, Tryškių 
vikaras, — į Beibelius klebo
nu.

Kun. Petras Bulvyčius, Ge
grėnų kuratas, — į Žlibinus 
kuratu.

Kun.1 Liudvikas Gaičevskis, 
Žlibinų kuratas, — į Gegrė
nus kuratu. “R.”

- -

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

UTAR. IR SEREDOJ 

Lapkričio 5, 6

“THE FOUR FEATHERS”
Dalyvauja tVilliam. Powell ir 
kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MARRUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

duoda. rezidencijos lotas prle- 
Išais publlšką mokyklų. Galima ir 
Įhicniuką steigtis. Nauja lietuvių ap- 
j gyventa, kjlanti kolonija. Išlygas 
prilaikysime pirkėjui.

F. KURAUSKAS 
650 W. 35 St.
Tel. YARDS 8701

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

■f -

*

lietuvių “spulkos” raštinėj, 
2456 W. 69 St. Visi namų sa
vininkai kviečiami atsilanky
ti, nes bus komisijos raportai. 
Be to, daug turjme reikalu 
svarstyti. Atsiveskite ir savo

Pubaltavas kranas dėl sinkos, ku
rta maišo šiltą ir šaltą vandenj. La
bai geras daiktas dcl kuknlos. 
Tik ..................................................... >3.»8

Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Gal................................................. $3.10

5 Gal................................................. $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas 
ir žalias su smala ir vinims. 
Rolls ............ .. .................................. $1.08

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. RockweU Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689 

JVAIRŪS KONTRAKTORIA1

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Brld«eport Palntlng 

* Hardsrar© Oo., dabar perėmė visą 
bianl 1 savo rankas Ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters A Decoratora
J. 8. Ramanctonls, savininkas
3147 So. Halsted Street 

Tel' vlctory 7361

M. ZIZAS
Namą Statymo Kontraktortos 

■tatai) Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 6BM

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktortos 
Dalą Ir Popieros Krautuvė 

$•$4 8. LEAVITT 8T. Cklcago

P J norėtų, aplankyti kiek- kaimynus, 
vieno lietuvio kataliko namus 
ir ten įnešti kiekvienam prie
lankios lietuviškos dvasios.
“Draugas” prabilo per radio 
pasauliui ir milijonai žmonių 
išgirdo lietuvių vardų ir mū- Kun. Andraitis, Barstyčių 
sų dainas. , i klebonas, atleidžiamas nuo ei-
y “Draugas” parodė jau nesamųjų pareigu stoti į Pran- 
kartų savo didelę pajėgų irjeiškonų vienuolynų Kretingo-

gas
J. K. B., rašt.

KUNIGŲ PERMAINOS 
TELŠIŲ VYSKUPIJOJE

džiaugiasi visuomenės para- j je< 
ma.

Dabar, kuomet lietuvių vai
das, “Draugui” pasidarba-J 
vus, plačiai skrieja per pa-

Kun. Jonas Šleinys, Užven-

surišo, įmetė į “garbage įsauU> kuomet,visi domisi mū- 
box” ir apkrovę blekinėmis j RlJ dienraėčiuo Draugu , 
paliko. Tik rytmety pAlicistai Įn,<?s skelbiame^ ; 
radę nelaimingųjj ir atnešę t

gar

“Draugo“ Vajų.
Į “Draugo’-’ Vajų kviečia-

Užlaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų ir t-t. Taisau 
laikrodžius ir mustkos 
Instrumentus.MILDA

MODERNIŠKAS TEATRAS 
3140 Šo. Halsted St. 

UTARN., SERED. Ir KETV. 
Lapkričio 5, 6, 7 
“ILLU3I0N“

[Dalyvauja Charles “Buddy”

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8288

drabužius paliuosavo iš 
bage box‘”.

X Girdėt, Adella Piktur-!^las’ V^as parapijas. „ . „ „
Nors “Draugas” toliai; eis^ansy» Rogers Canoll. Bus 

padidintas ir pagrųžintas, bet taipjęi rodoma
kaina pasilieka ta pati i

’.nie visas kolonijas, visas drau-

naitė išteka už Juozo Puikio, 
Cicero, III. Šliubas, rodos, bus 
lapkr. 23 d.

X Lapkr. 10 d. Labd. s,? Antikoje:
gos 1 kp. rengia “bunco par- 
ty” parap. salėje. Pelnas eis 
sušelpimui vargšės A. Ka- 
sniauskienės. Turbūt, tokiam 
tikslui atsiras gailestingų 
žmonių ir parems Labd. 1 
kp.

X Spalių 26 d. mokyklos 
mergaitės — mokinės buvo Į- 
tengusios tarpu savęs “Hal- 
loween party”. Oi, buvo vis
ko — juokų, žaidimų, dovanų

pusei metų 
Užsienyje, metams 

pusei metų 
, Prenumeratas,,.. žinias, 
klaiisimus ete:, siųskite: 
“Dra-ugaz“- Pub. Oo., 

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois.

£ -'.'HM

$6.00
$3.50
$7.00
$4.00

pa-

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

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

Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus. ....

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

Tel. Vlctory 3486

“Ticklish Business”
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

REIKALINGAS partneris 
į bučernė ir grocernė, vieta ge
ra ir biznis daromas geras, 
gera proga geram žmogui, 

'kad ir nemokanti išmokinsiu. 
Telefonuokite Roosevelt 4738

PARSIDUODA medinis 4 
šeimynų namas. Yra gara- 

' džius. Kaina pigi, išlygos ge
ros. Savininkas ant vietos.

3141 So. Emerald Avė.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų' Statymo 

Kontraktorins
4556 So. Rockwell Street

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

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

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tai. Bonlavard $214

M. YUSZKA <5 CO.
PLUMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausta 

4194 80. PAULINA

A. + A.
BARBORA STONIENĖ

(Po tėvais fctmkaltė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 4 d,., 2:55 vai. po
piet. 1929 ta., sulaukus 36 m. 
amžiaus, gimus Tauragės apskr. 
Pajures parap. ir miestelio. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Adomą Ir dukterį Helen 
13 metų amžiaus, sūnų Adomą 
7 m. amžiaus, tris seseris — 
O. Daukšienę, Domicėlę Leš- 
kauskienę ir Uršulę Daračiu- 
nlenę Ir 4 švogerius Ir gimi
nes. o Lietuvoj, seeerj- Marijo
ną Gaidauskienę. Kūnas pašar
votas, randasi 4855 So. Koliil 
Avė.

laidotuvės (vyks ketverge, 
lapkr. 7 d., 8:00 vai. ryte iš 
namų J Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Hv. par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal 
dos už velionės sielą, o Iš ten 
bus nulydėtas j Hv. Kailmlero 
kapines.

Visi a. a. Barboros Stonie
nės giminės, draugai Ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutlnj patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Valkai, Seserys, 
ftvogerlal Ir Giminės. 

lAidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Tsl. Yards 1741

MORT6EČIAI-PASKOLOS

ir užkandžių. Už kukliausių 
apsirėdymų pirmų dovanų ga
vo ' Bronė Giedraitytė, o už 
prašmatniausį apsirčdymų 

[pirmų dovanų gavo Morta E- 
žerskytė.

X Panelė Pivoriūną i tė ren-
Igiasi i kelionę apie visą pa-j RE]KALINGAS Vargoninin- 
1 šaulį ir į žymiausias pašau-' suprantos Bnžoyti.
ly vietas. muzikų. Atsišaukit tuojau

X Jau platmasi artisto, R. .
JuSkos koncerto tikietai. DrMg0

l,

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chicago, UI.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 09 
1804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 4788-4716

PRANEŠIMAI.
Marąuette Park. — Parapi

jos choras turės svarbių repe
ticijų ir susirinkimų penkta
dienio vak., 8 d. lapkr. Narei 
-rėš nesivėluokite, susirinkite 
8 vai. vakare, nes trumpas 
laikas iki mūsų koncerto, ku-

REIKALINGA 20 vyrų, moterų 
ir merginų prie lengvo ir švaraus 
šešių valandų darbo. Turi žinoti 
miestą ir anglų kalbą gerai. Gera 
pradinė alga. Atsišaukite prie:

S. A. MULHOLLAND CO.
6 No. Michigan Avė.

Room 900
Nuo 0:30 ryto iki 3:00 po pietų.

Klauskit Lithuanian ManagerTelefonas Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
rio visi

laukia. i
Manoma, kad rengiamas 1 

koncertas pavyks, nes yra ge-' 
rų, talentingų dainininkų, o1

TRYS MERGINOS Klaipė- 
Marųuetteparkiečiai dietės norėtų susirašyti su A-

ir kitos kolonijos nekantriai merikos lietuviais.
Jos prašo laiškus adresuoti:
VALERIJA PETRILAIT4 

Žvejų, g-vė 1-2
Klaipėda, Lithuania

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street


