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Katalikai paaaullonya turi kilni) nl- 
davlnl, — (neiti i telmynaa lr J rl- 
•uomeną Krlataua mokalą, atnaujinti 
įmonių d vaitą. JSzaua Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai muaų 
užduotla “Draugas” pad6a Juma tą 
apaštaiavlmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite "Draugą."
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"Draugas" atstovauja organizuoti 
katalikų minti, remia nuoširdžiai kai 
talikiškas draugijas, sąjungas, parai 
pijąs lr lietuvių kolonljaa “Draugai'1 

džiaugiasi didele katalikų parama lr] 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle-

’ ,tl Jausmai.
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Draugo’ Radio Programa Sužavėjo Cikagr
BRITANIJOS PARLAMENTAS PRIPA 

ŽINO BOLŠEVIKŲ VALDŽIA
UNGARIJOJ MIESTŲ RINKIMUOSE 

SOCIALISTAI GAVO SMŪGĮ

Lenkų Seimo Atidarymas Vienam Menesiui
A t i d e t a' s

ANT MILŽINIŠKOS UŽTVANKOS SURENGTI PIETŪS
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BRITANIJOS PARLAMEN
TAS PRIPAŽJSTA MASK

VOS VALDŽIĄ

UNGARIJOJ SOCIALIS
TAMS NEPAVYKIMAI

LONDONAS, lapkr. 7. — 
Britanijos parlamentas 324 
balsais prieš 199 išsprendė 
pripažinti Rusijos bolševikų 
valdžių. To norėjo pati dar
bo partijos valdžia. Ji pati 
patiekė pripažinimo sumany
mų. Konservatistai tai kovo
jo. Bet valdžios pusėn persi
metė liberalai, kurių priešaky 
yra Lloyd George.

BUDAPEŠTAS, lapkr. 7. 
— Municipalitetų rinkimuose 
valdžia laimėjo. Socialistai 
daug pralaimėjo net pramo
nės distriktuose.

RUSŲ MOKSLININKAS 
NETEKO DARBO
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AMERIKA ŠELPIA BOL
ŠEVIKŲ AUKAS

IIARBTNAS, Mandžiurija, 
lapkr. 7. — Amerikos Raudo
nasis Kryžius prisiuntė 2,000 
dol. pašelpos moterims su vai
kais, kurių vyrus ir tėvus iš
žudė, bolševikų kariuomenė. 
Nukentėję daugiausia “baltie
ji” rusai.

MASKVA, lapkr. 7. — Bo
lševikų valdžia iš užimamos 
vietos pašalino Sergiejų 01- 

j denburgų, įžymų rusų moksli- 
I ninku, Mokslų Akademijos nuo 
; latinį sekretorių.

Sakoma, tas atlikta už jo 
■ priešvaldiškų veikimų.

ATIDĖTAS LENKIJOS 
SEIMO ATIDARYMAS

KOMUNISTAI UŽSIIMA 
ŽUDYNĖMIS

VARŠAVA, lapkr. 6. — 
Vakar vidudieniu turėjo būt 
atidarytas Lenkijos seimas, 
kurio atidarymų anų dienų su
laikė karo ministeris maršalas 
Pilsudskį su karininkais.

BERLYNAS, lapkr. 7. —I Seimo posėdžio atidarymo 
Dudevveiler, Saar, komunistai ‘ būtinai norėjo seimo pirmini- 
užpuolė vokiečių karo vetera- jukas Daszvnski, socialistas. Jo 
nu susirinkimų. Keletu jų nu- pasidarbavimu seimo rūmai 
žudė ir sužeidė. Keli žmogių- buvo apstatyti policija, šoni-
džiai areštuoti.

TARIASI APIE APSAUGOS 
PRIEMONES

H A R BT N A S, Mandži ū rija, 
lapkr. 7. — Čia gyvenų sve
timų šalių konsuliai susiėję 

tariasi, kokių reikės imtis 
saugumo priemonių, jei šj mie
stų pultų bolševikai. Čia gy
vena apie .3,500 svetimšalių ir
jiems apsauga reikalinga.

SUSIDAUŽĖ VOKIEČIŲ 
ORLAIVIS; 6 ŽUVO

Didžiai pakeltu ūpu, susirinkusios žmonių' 
minios Lietuvių Auditorijoje, “Draugo” ofise, 
parapijų svetainėse ir namuose klausėsi antrojo 
“Draugo” koncerto. Savi ir svetimtaučiai išgir
do geriausią Vargonininkų chorą, komp. A. Po
ciui vadovaujant ir visų mėgiamąją p. M. Janu
šauskienę. “Draugo” žavėjautieji radio koncer
tai davė žmonėms tikro dainos meno supratimą. 
Visuomenė pajuto, jog “Draugas” yra stipriau
sias meno ir biznio rėmėjas.

Baigta dirbdinti milžiniška geležies ir konkreto užtvanka Sierra Nevada kalnų pa
šlaitėje. Tai Pardee užtvanka. Padirbdinta sulaikyti Mokelumne upėje vandenį, koks 
pristatomas miestams į rytinius pakraščius nuo San Francisco užlajos. Kada užtvan-,1

LENKAI ŠAUDO j MŪS
POLICIJĄ į --------------
---------- ! Spalių 11 d. į mūsų pusę

Spalių 9 dienų lenkai ties buvo slaptai perėję iš oku- 
Daugirdiškių mišku iš naujai puotos Lietuvos du šarkiškių 
pastatyto majako apšaudė kaimo gyventojai Juozas Lat- 

Įmūs pusėj einančius sargybų vis ir kitas nepažįstamas. Jie- 
policininkus Juozų Paplauskų ms slaptai grįžtant į namus 
ir Markevičių. per Merkio upę ties KanonU

Spalių 10 dienų apšaudė ki- kos-Prakmenės kaimu lenkai

LENKAI ŠAUDO ŽMONES

ka baigta, ant jos paruošti pietūs 500 žmonių.

UGNEKALNIS DAR SMAR-j 
KIAU ĖMĖ VERŽTIS

Atrasta apie 50 lavonų; 
žuvusių bus apie 300

CHICAGO! PO RINKIMŲ

Teisėjų rinkimai užvakar
GVATEMALA CITY, lap- Chieagoj praėjo ramiai. Lai

kr. 6. — Ugnekalnis Santa mėjo koalicinio, taip vadina- 
Maria vienai parai buvo ap- mojo, Cermak—Deneen, tikie- 
riinęs. Dabargi dar smarkiau ’ to kandidatai.
ėmė veržtis. i Kai-kuriais atžvilgiais tei-

Del karščio ir išeinančių iš sėjų rinkimai yra didžiai sva- 
lavos nuodingųjų dujų nega- rbūs. Bet piliečiai jais mažai 
Įima arčiau prieiti ir žuvusių' įdomavo. Gal tik viena treč-

DvI tuščios vietos
Sanitarinio perkaso trustisų 

komisijoje staiga atsirado dvi 
tuščios vietos. Vienų trustisų 
anądien vidumiesty akmuo už
mušė, kitas mirė. Be piliečių 
balsavimų tų vietų negalima 
užpildyti.

tų policininkų, taip pat ėjusį Latvį sunkiai sužeidė. Bet jis 
sargybų. Jis stovėjo mūs pu-1 spėjo išlipti į mūs krantų ir 
sėj per 10 metrų nuo admini-! be sąmonės buvo nugabentas 
stracijos linijos. Lenkai į jį į Varėnos sanatorijų. Kitam 
šaudė iš dviejų pusių. Iš viso vyrui pasisekė pasislėpti, bet
iššovė 12 kartų. Šaudė pavie
niui ir salvėmis. Apšaudomas 
policininkas pasitraukė j Kal
nėnų, kaimų. Kitose Trakų ap
skrities vietose lenkai užpuo
la. “R.”

kas jis yra—nežinia.

PO ANTRADIENIO 
RINKIMŲ

žmonių lavonų surasti.
Apie 50 lavonų visgi atras

ta. Sakoma, žuvę apie 300 
žmonių, kaip išpradžių prane-

dalis piliečių dalyvavo balsa
vimuose.

Be teisėjų rinkimų, piliečia
ms buvo įduota 11 bonų lai-

Antrąkart apiplėšta
Vieno mėnesio laiku Blue 

Island miestely piktadariai 
paštų antrukart apiplėšė. Pa
grobta 200 dolerių pinigais

ir ženkleliais.

SPALIŲ 9 ATGARSIAI

šta. Daugelio ' žuvusių lavonų I dų sumanymų. Piliečiai iš tų 
niekad nebus surasta. Jie pa-j visų tik vienų pripažino, bū- 
nardyti į lavų ir sudeginti.| tent, Lincoln parkui bonų lai- 
Yietomis lava yra G pėdų sto- dų. Kiti visi sumanymai at- 
ra. ! mesti.

Be lavos iš ugnekalnio ver-
nės ir priešakinės rūmų du-'žias daug karštų pelenų, ku- 
rys uždarytos. Seimo atsto- Iriais apnaikintos tolimos apy- 
vai i r pašaliniai žmonės, ku-j linkės.

’ rie policijai buvo žinomi, ilei- j Be žuvusių yra daugybė su-
sti į vidų per rūsius. Įtempi 
mas buvo didelis.

Prieš pat 12:00 staiga pa
sirodė respublikos prezidento 
parėdymas, kad seimo atida
rymas 30-iai dienų atideda
mas. Tai Pilsudskio darbas, 
pa reiškė Daszvnski.

žeistų ir šimtai šeimynų ne
netekusių pastogės. Valdžia vi
somis galimomis priemonėmis 
siunčia pagelbų.

Apskaičiuota, kad visoj ša
ly Pullmano vagonais kasdien 
vežama 100.000 žmonių.

Nubausta lankyti pamokas

Mrs. A. M. Reeves, Cbica
gos architekto žmonų, taikos 
teisėjas J. G. Barber, Evan- 
stone, nubaudė vakarais lan
kyti pamokas, kaip valdyti au 
tomobilius. Kas antradieni ji
nai turės lankyti vakarinę 
mokyklų.

Nusižengė automobiliu va
žiuodama. Nepaisė trafikos 
šviesų.

VELTUI NEIŠLEIDŽIAMI 
IŠ RUSIJOS

MASKVA, lapkr. 7. — Dau
gelis vokiečių kolonistų nori 
Rusijų būtinai apleisti, kad

Vilniaus gedulo diena rado 
atbalsį ir užsieny. Tai paro
do, sakysim, kad ir Berlyno 
radio stotis Koenigsvuster- 
hausen, kur padarė gana ob- 
jektingų pranešimų apie Vil
niaus užgrobimų. Pranešimas 
buvo transliujamas spalių 10 
d. apie pusiau vienuoliktų va
landų nakties. Želigovskis bu
yo pavadintas grobiku sniur-

NEW YORK. — šio mies
to majoru išnaujo didele bal
sų didžiuma išrinktas šiandie
ninis majoras J. Walker, de
mokratas. Bet New Yorko val
stybės įstatymų leidimo rū
muose prie vairo pasilieka re- 
publikonai.

išsisukti vergijos ir priespau-
i m v i r n tininku. Ta pati radio stotisdos. Tų žmonių yra keliolika . J...................... .
tūkstančių, 
neturčiai.

Bolševikų valdžia atsisako 
jiems veltui duoti pasus. Rei
kalauja nuo kiekvieno po 100 
dolerių už pasus ir priede po 
10 dol. rusų Raudonųjam Kry-
v • •Z1U1.

Didžiumoje yra

VĖL KAINOS PUOLA 
BIRŽOJE

TARP KATALIKŲ DAR
BUOJASI PASAULINIAI 

MOKYTOJAI

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Balsuotojai sutriuškino Anti- 
Saloon lygos ir klano kandi
datų į miesto majorus. Išrin
ktas demokratų kandidatas.

DETROIT, Mich. — Rinki
mų sėkmės tikrai dar nežino-

už Vilniaus atvadavi- mos- Kalbama, kad į majorus 
laimėsiąs sausųjų fanatikų ka
ndidatas.

perdavė p. Tūbelio kalbos iš
traukas, kad Lietuva ir toliau 
kovos
mų.

Panašius pranešimus pada-
rė ir kitos radio stotys. Tik 
vieni lenkai su ironija šypso
josi ir šmeižė lietuvius. “R.”

LONDONAS, lapkr. 7. — 
Arti Godstone per miglas 
skrizdamas į vienos kalvos 
medžius pataikė vokiečių tri
jų motorų keleivinis Lufthan
sa orlaivis.

Orlaivis užsiliepsnojo/ G a- 
snienys žuvo, gi du sužeista.

Fiji salose misionieriauja 
Marijos Draugijos misionie
riai kunigai. Be šv. Sakrame
ntų teikimo, kunigai misionie-

CAAVACI, Fiji salos, Oke- 
ania. — Iš 270 sodybų 212-oj 
katekistais mokytojais paski
rti pasauliniai asmenys, kurie 
tvarko sodybose religinį gy
venimų ir jiems tas puikiai 
sekasi. Likusiose 58 sodybose 
tikinčiųjų yra mažas skaičius.

Šios misionieriavimo prie-
Šjmet ligi lapkričio G d. 829 monės imtasi dėl mažo kuni- 

žinonių žuvo nuo automobilių gų skaičiaus ir Bažnyčiai tas 
Cook apskrity. į yra gana naudinga.'

Geležinkelio išlaidos

Kad prisitaikinti Chicago 
miesto reikalavimams, Illinois

riai veda katekish) mokykla, Cantral «eležinlteli8 
kur jauni vyrai mokinami a- siai« kd,'™i8 nwtais rfer0 
paiStalnuti, Imli pagalboje ku- i,akr»J'įvairiems gerini- 
nigams mama išleido virš GO milionų

Baigusiems mokyklų katėki-, dolerių.
stams suteikiami kryžiai ir jų! 
pašaukimo ženklai.

NFAV YORK, lapkr. 7. — 
Vietos biržoje vakar išnaujo 
šėrams kainos pradėjo pulti. 
Bet pasiauba nekilo. Žmonės 
apsiprato.

DAR VIENAS PARNOGRA- 
FIJOS AUTORIUS PA
TRAUKTAS TEISMO

ATSAKOMYBĖN

LOUISVILLE, Ky. — Nie
kais nuėjo republikonų pasta
ngos apvaldyti valstybės įsta
tymų leidimo rūmus. Laimėjo 
demokratai.

GIRTAVIMO AUKOS

4 SUŽEISTA GAISRE

Vaško dirbtuvėje, 2515 W. 
35 gat., vakar kilo gaisras. 4 

80 apgy ventos. Gyventojų į darbininkai sužeista, gi 150 
skaito 157,266, iš kurių 12,518 kitų, daugiausia moterų, vos 
katalikų. suspėjo išbėgti gatvėn.

Fiji grupę sudaro apie 250 
salų ir salaičių, iš kurių tik

URBANA, III., lapkr. 7. — 
Iš Illinois universiteto paša
linta du studentai už girtavi-j. 
mų.

CHICAGO IR APYLIN- 
KĖS. — Nepastovus oras; 
maža temperatūroje atmaina.

Kauno miesto ir apskr. vi
ršininkas J. Kačiulaičio spau
diny “Meilė trims kavalieria
ms” rado nusikaltimo žymių, 
numatytų Baudž. st. 281 str. 
ir pasiremdamas spaudos įst. 
23 paragr. (paragrųfas apie 
parnografijų) nutarė tos kny
gutės platinimų sustabdyti ir 
bylų pasiųsti Kauno I nuov. 
taikos teisėjui, prašant leidė
jų “Antikvaro” Knygynų ir 
p. J. Kačiulaitį patraukti at
sakomybėn, o spaudinį konfis
kuoti. “R.”

PTTTSBURGH, Pa. — Šio 
miesto majoru išnaujo išrink
tas E. Kline, rep.

BOSTON, Mass. — šio mie
sto majoru išrinktas šiandie
ninis majoras J. M. Curley.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 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 markių 23.91
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RINKIMAMS PRAĖJUS.

D R X n O X s
smų, kad atsiranda iš mūsų tarpo žnionių, 
kurie ir Amerikos spaudos dėmesį atkreipia. 
O mums tokių žmonių labai reikia. IVAIRĮĮS STRAIPSNIAI

Adv. F. Mast (Mastauskas) yra Illinois KUN. STASYS STONIS ŠV.
valstybės prokuroras — pagelbininkas ir Lo- 
yolos universiteto teisių skyriaus profesorius. 
Jisai ten dėsto Romos teises ir savo mokinių 
tarpe yra labai populiarus.

Police “13 — 13”, oficialiam Chicagos 
policijos departamento žurnalo lapkričio mė-

KAZIMIERO DRAU
GIJOS ATSTOVAS.

Kun. Stasys Stonis, lietuviš
kiems raštams platinti 6v. 
Kazimiero dr-jos atstovas yra

leidiny įdėta adv. Maut atvaizdas karta žvirbliški,
su teisėjo Francis Bortlli atvaizdu. Mat jie vk Oimnazijo8 mokslus
du abu dirba naujai prokuroro Swanson o į-
kurtam taip vadinamam The Felony Court.
Prie atvaizdų Įdėta straipsnis, kuriame tarp ! ^niinar^je 
kito ko apie prof. Mastį rašo:

Ketvirtadienis, Lapkr. 7, 19-9

KONGRESAS SVARSTYS 
VIEŠŲ ŽEMIŲ PRO

BLEMĄ.

Į Sųryšy su prezidento Hoo
ver’io planu — studijuoti, ar 
patartina pavesti valstijų kon 
trolėj . liekamos viešos žemės 
savo teritorijose. Visas klau-

.. , ..... , simas Amer. viešų žemių bus
ėjo Petrapilyje, kunigo mok- . v.T/ V . . diskusuojamas ateinančiamesius — Kauno Dvasinėj Kun.1,

• u> a .kongrese.
... a, ?r •• ra?Q1lQ I Per šimtmetį J. A. Valsty- 

Dvasmeje Akademijoje. 1918' . ,, , ,v. U ,. |bes buvo žinomos visam pa“Kad suradus gabų gynėjų, galinti tiri- balandžio mėn., jšventin-i ... . . „ . 'laiko, km
karnai dirbti tų darbų, kuris būtinai pateks į iįas kunigu ir tuojau, grįžęs ^aU lUI’ .ai^° favk’ _'Ur 1 užsiėmė ž 
šį teisinę, teisėjas Swanson persvarstė visus Lietuvon, stojo parapijos dar-

ban. Padirbėjus keletu metų

nims, kurie pareiškė noro tap-. 
ti piliečiais, kurie' tik ant tos 
žemės per penkis metus gy
veno ir jų apdirbo. Vėliau, 
didesnės dalys, iš nuo 320 iki 
040 akrų, buvo išdalintos gy
vulių auginimui.

Federalės valdžios sulaiky
ta 170,000,000 akrų viešos že
mės nuo pardavimo ir apsigy
venimo kaikuriems tikslams. 
Suvirš 10,000,000 akrų pas
kirta įvairių valstybių apšyie- 
tos tikslams, ypatingai stei
gimui agrikulturinių kolegijų. 
Iš viso, apie 1,500,000,000 ak 
rų viešos žemės išdalinta nuo 

tuomet J. A. Valstybės 
žemės bizniu.

ĮŽYMUS kinuos laku- 
NAS.

ma veltui gauti žemės. Ir tos 
viešos žemės turėjo gilių įtek-

tokį, kuris tai vietai tiktų savo prityrimu, parapijose vikaru, vyskupo j ek°n®minėj is
mokslu ir temneramontu. Pasirinko Frank (ap0 paskirtas Šiaulių Gimna-Į °r?°? lj ’ Jy1**1 e^° 16 randasi Nevadoj; 28,000,000

• • . , r . • z-. • •• i pastatymo dideles tautos, ko-, ™ ™ Jzijos ir Mokytojų Seminarijos t. . .. ... akrų Utali; 18,000,000. kios pasaulis niekad neinate. 1
kapelionu. Tr. v . , • T < i’ i 'fornijoj; 16,000,000y , . r-. . , , I Visa žeme, kurių J. A. vai- JGerb. kun. S. Stonis, būda- , . . , . . Meksikoj; lo,000,000 akrų.. . .stybes apima, buvo įovtn ati- «” ’ • ’
mas parapijose ir vėliau ka- . . .. . .'davimu, apėmimu

savo pagelbininkus, iš kurių galėtų išrinkti

mokslu ir temperamentu. Pasirinko Frank 
Mast, Loyolos universiteto ‘post graduate’ 
teisių skyriaus profesorių”.

Toliau pažymi, kad p. Mast daug metų 
dirbo Lietuvai, ilgai praktikavo teises ir dėl
to įgavo daug reikiamo patyrimo tani dar - į pelionaudamas, visur plačiai

Iš visos viešos žemės,

■B
Undcrwoo<l and Undorwnod, -

Gen. Chang Wai Jung, ko
mendantas — viršininkas Ki- 

tip'nijos karinės orlaivininkystės, 
savo orlaiviu “The Spirit ofapie 175,000,000 lieka neuž

imtos. Iš tu, 33,000,000 akrųiCan‘on atl4k«s » J- A' Val’ 
'stybes studijuoja orlaivių sto- 

Cali konstrukcijas.
Naujoj

Jungtinių Valstybių 
Arizo- se.

kongre-

Chicagoje teisėjų ir kelių aldermanų rin
kimus laimėjo demokratai, kurių sųrašu ėjo 
ir republikonų (Deneen’o grupės) kandidatai, 
prieš, kuriuos kai kurie republikonai buvo 
“sukilę” ir savo sųrašų sudarę. Nors ir 
smarkių rinkimų agitacijų jie vedė, tačiau 
visiškai pralaimėjo.

New Yorko majoro rinkimuose laimėjo 
demokratai, nors republikonai ir labai popu- 

. liarų kandidatų — La Guardia buvo pastatę
ir kalnus vertė demokratų adresu.

Virginijos valstybės rinkimuose, kur ėjo 
kova tarp fanatikų protestantų (AntifSmith’- 
inių) ir gub. Smith’o šalininkų, pirmieji mil 
žiniška balsų didžiuma pralaimėjo.

Visus' pastarųjų rinkimų davinius sudė
jus kruvorį, teikia pasąkytįjį^k^d; šiais rinki
mais balsuotojai Vadavosi" ir nesidavė 
partiniai agitacijai. Įvairių protestoniškų se
ktų fanatikai pasijuto, kad pastaraisiais rin
kimais balsuotojai, nuo jų nusisuko. ‘Taip ir 
reikia. Tenka tik palinkėti, kad balsuotojai 
visuomet vaduotus ne jausmais, o protu. 
Tuomet politiškose sferose mažiau turėtu
me Valstybes žeminančių skandalų.

bui, kurį reikia dirbti šiame teisme, į kurį darbavosi katalikų kultūrinė- 
plačios visuomenės akys yra atkreiptos. ae organizacijose, ypatingai, 

Del adv. Mast (Mastausko) padarytos pa
žangos naujoj ir svarbioj jo tarnyboj mes 
džiaugiamės ir linkime jam pasisekimo siek
ti pačių aukštumų toj
dirba.

kimu. Beveik % dalis tos te-
'noj ir 13,000,000 Oklahomoj. Į Kongrese nuolatos veikia

.. , . . . TTX Mažesnė dalis viešų žemių ran o40 reporterių. Jie atstovaujantonjos buvo nupirkta, tiz _ . , ,, • .i- )-• . • vX 1-a fmnnnannn 'dasi Colorado, ldalio, Monta Visus didžiuosius sakes laik- . ja užmokėta $400,000,000. ’ ’ l vw.tapęs Šiaulių mokyklų kape- L, _ , , , . noį, Washington, South Da- rascius.. ruse tos sumos buvo užmokė- , i „ .lionu turėjo didesnes progos , . ... IT„ . . . kotą, North Dakota, Oklalio-' Kongreso rūmuose jie turi
pasidarbuoti lietuvių katalikų'^ on „rtT1A.. !nia’ ^ebraska, Minnesota, Lo- sau paskirtų galerijų ir pose-

dirvoj, kurioj jisai' moksleivių tarpe. Tapus Šiau
lių Gimnazijos bei Mokytojų

Darydami šių' pastabų, mes ne apie p. Seminarijos kapelionu, prisė-

FRANK MAST — KAS Jft5?

Chicagos dienraščiuose dažnai užtinka
me pavardę Frank Mast. Dažnai ir jo atvaiz
dų spaudoje matome. Kas jis per vienas ta 
nauja pavarde žmogus, kuris kas kart vis 
labiau prasimuša Amerikos visuomenės aky- 
vaizdon? Tai mūsų adv. B. F. Mastauskas 
kurį mes labai gerai pažįstame. Mat, jisai 
savo naujos tarnybos sumetimais sutrumpino 
savo pavardę, numesdama^ jos lenkiškų ga
lūne, tačiau pamiršdamas pridėti lietuviškų.

Bet šiuo tarpu męs ne apie tai manėme 
kalbėti. Mums rūpėjo pabrėžti lyg ir džiaug-

fc A /. VI. Balniottis.

D 0 N L
■(Romano fragmentas).'

(Tųsa)
ųsuoti nešinus, kur rado Donę žaliu pliu
su muštoj minkštoj kėdėj besėdinčių, su 
juunuoju bernužėliu bekalbančių. Senam 
bajorui prisėdus ir kaž kų į dukterį mirk
telėjus, ši nenoriai atsikėlė ir išėjo šali- 
man kambarGin pasipuošti, savo tualetų 
sutvarkyti. Toks seno bajoro įsakymas 
Donei nelabai tiko, juo labiau, kad iš 
kelių jo žodžių atvykimo tikslų užtekti
nai suprato. Nebusi tu mano vyrelis, 
jaunoji Danutė širdies tau neatiduos, ge
riau tėjokie sau; žaliam šienely išmyg- 
dytas, ant pūslėtų motutės rankų užne- 
šiotas, dūminėj lūšnelėj, nesugedusioj 
kaimo atmosferoj išūgdytas bernelis gaus 
mano širdį — sakė sftit ji, juodo Šilko, už
daru kaklu bliuseHu, tokios pat spal Vos 
sejonėliu apsirengusi, prieš didingų veid
rodį atsistojusi, odekolonais besilaistyda-

, ta apie 20 centų.
- Neinimant illaskos ir kitų

: uisiana, Florida, Arkansas ir, džių laiku nei menkiausio da- i ■ i . . . ___ „ -
_ nuosavybių, J. A. Valstybės,

Mastauskų kaipo tokį rašome, tai darome 3° ringai susirūpinti ne vien
ne dėl to, kad jis savo pavardę pakeitė "(jis 
ne pirmas tai padarė), bet rašome dėl to,

! lyko nepraleidžia neužrašę. 
Galime sakyti, kad likusi 'Svarbesnieji kongreso tarimai 

viešoji žemė, be tos, kurių (smulkmeniškai rekorduojami. 
įinima drėginimo projektai, i Oscar AVilde yra kituomet 
yra ganymo žemė, nes geros pareiškęs, kad “Amerikoj pre

Alabamoj.

j nuo įsteigimo valdžios, įgijo
i kontrolę ant 1,500,000.000 ak-j. . i ■ • •¥ dregimmomoksleivių dvasiniu, bet ir

.... v Irų žemės. Viesas turtas mėmaterialiu reikalu. Šiauliuose i v i
1 mė beveik visas vakarines ir ikad mes jaučiame reikalo paremti tuos mūsų i šiaušia trūko moksleiviams į1"" " iukiU žemės 3au paimtos. La-Ridentas ketverius metus vieš-

bendrabučio, tokiu bendrabu- pietinių .\alst} tjaUg. žemės yra'patauja, gi žurnalistai (repor-
į llJ’ |tyrai, kalnynai ir sausumos teriai) visados”
i Ir ta milžiniška teritorija

tautiečius, kurie sugeba svetimtaučių tarpe
sau vardų išsidirbti ir tuo lietuvių vardų kel- (‘^ susirūpino Vilties dr-
ti. Mums čia ne p. Mastausko vardas ar gar- 3a neturtingiems mokslei-1 . . . J i arba klampynė,
bė rūpi, bet lietuvių. Mes nei vienam lietuviui vianife šelpti. laiPi čia jaunam ,ūkinmkystei.
nepavydime siekti
ar kokioj kitokioj 
gabumų ir ambicijo

,rūpintis jo— -------------  x-----o _ --- --J *»■ -- - 1
kenkti. Jau atėjo laikas pavydui padaryti ga- i Nūn. S. Stonis dar parapi- 
las, nes jis labai kenkia mūsų tautos reika- 3°se būdamas, kui vietos ap- 
lanis.

_______ j “Pavasarininkų”
kooperatyvus

gera sausai Reporterių tarpe yra viso- 
ikių žnionių. Vieni jų turtingi,

Lietuvoje suimti du plečkaitininkai, ku
riuos karo teismas nuteisė mirti. Iš to tenka

Kaina buvo apie $1,25 uz ak- tautinju niįgkų ribose. Mažiau' senai yra baigę žumalizmo 
rų, bet turėjo pirkti mažiausia kai 9,000,000 akrų matuota. > mokyklas, 

linkybės leido, jau organizavo į89 «LnJ- Tarpe 1834 m. u 1836, vįegujų žemiu, 20 valsti- 
kuopas, įnK kasinet buvo Paduodama L puvir§ 55yoo6,000

savo;aPie 20,000,000 akių. ^ar ngra matuota.ir jiems
patarimais bei darbu padeda-’ Geležinkeliai tarpe 18.)0 m

ir 1871 m. gavo 159,000,000 ' 
akrų, be 55,000,000 akrų, ku- i 
riuos valstybės jiems dova- ’ 

nojo. Beveik 100.000,000 akrų

Bet jie visi aukštuose val- 
akrų tižios sluogsniuose turi pilno 

pasitikėjimo, išėmus nedauge- 
F. L, I. S. lj tų, kurie į viskų turi, taip 

______ Įtariant, savo pageltusias pa
žiūras.

Visų reporterių centru yra 
National Press (šalies Spau
dos) kliubas, kurs randasi pa

ntas. Kiek ilgesnį laikų pabu- 
spėti, kad plečkaitijada dar nenurimsta ir-vojus šįauiįuose, daug darbo 
kad ji iš lenkų valdžios pusės nuolatinę turi J padgjo organizuodamas “Atei 
paramų. Tas faktas Lietuvos valstybės vadus Į t5ninkus ir jįems vadovavo.,
tuiėtų vesti vienybėn, be kurios sunku isau- niršdamas jaunimo tarpe ne- buvo duota asmenims po j<as yra raporteriait
ginti tautoje reikiamų pajėgumų, kad jokie' pamįrgo nei suaugusių švieti-’klnnipynų pataisymo aktu, bet Reporteriai (ne ra'porteriai) čioj sostinės širdy. Šis kliubas
Lietuvos piiesai ir kėsintis nedrįstų prieš Šiauliuose suorganizavo kėliau žemė atsakyta, kuo- yra laikraščiams žinių praneš- nesenai kuone vienomis savo
nepriklausomybę. 'Liaudies Valančiaus Universi-;inef sužinota, kad kaikurie^ g jaį, laikraščių sandarbininkai p Nišomis pasistatydino trylikos

, ---------- 'tetų, o kas svarbiausia, prie į žmonės gavo labai brangios jr korespondentai. Tai žurna- 'aukštų butų, ties 14 ir F gat-
Pirmadienv prasidėjo Chicagos operos se-[kiekvienos progos platino lie- žemės kreivomis priesaikomis Rstai. ' vėm. Sakomas kliubas pats bu

RAPORTERIAI KON 
GRĖSĖ. .

zonas naujam, nuosavam name. Chicaga galų tuviškų katalikiškų spaudų. pr klaidingu perstatymu. j Nei vienam jokiam mieste.tų kontroliuoja, 
gale susilaukė gražiausio ir didžiausio pašau- j Taigi, ir Amerikos lietuvių į Homestead Aktas iš 1862 m. nėra tokios daugybės reporte- -
ly operos namo. Smagu'pažymėti, kad ir šioj tarpe linkime geriausio pasi-. davė viešus žemės iš 80 arba rių, kaip Washingtone, ii Remklte tUOS Profesionalus
džiazo gadynėj rūpinamųsi geros muzikos if sekinio. Dieve padėk!
dainos meno kėlimu. Fed. Sekretoriatas.

160 akrų dykai apsigyvenu- niekur kitur seimuose ar par Ir Bizflierius( kurte garsinasi 
siems piliečiams arba asme- [ lamentuose, kaip Amerikos dienrašty] “Drauge”.

įna, Tokį, kaip reikalavo lenkiškai bajo
riška etiketą, pasipuošimų Done didele ir 
beprasme sau prievartą laikė, bet gerai 
žinojo, jog toks mužikiškai stačiokiškas, 
anot seno bajoro pasielgimas, kaip jai 
tiko ir lenkiškų manierų netoleravimas 
būtų ženklas, kaipo stoka elementarinio 
poniško išsiauklėjimo. Jaunam berneliui, 
įkaitusiam keliomis taurėmis stiprojo mi- 
dučio, kalbos su senuoju bajoru netruko, 
nusiskundė bajoras savo nesveikata, dvaro 
reikalų dėl pasenėjimo tinkamai vesti ne
sugebėjimu, pagaliau netolimos ateities 
planais. Įsismaginęs svetys, sudaužęs sti
klus, užklausė — Jei aš pane dobrodziej, 
pasisiūlyčiau į žentus. Visai patenkintas, 
perdaug familiariškn tonu glostydamas 
jau pražylusių ir gerokai praretėjusių 
barzdų bajorės, atsakė.

— Pane mui, jūsų pasakymas labai 
rinitas ir labai gražus. Iš principo reikė
tų susigiminiuoti, juk ir herbai, — kiek 
•pttsidicJfiuodanias, — rodos, tie patys, gal 
ir giminės kada buvome. Sulig bajoriška 
etiketą, kišdamos už baltos, gana krak

moluotas apykaklės bekrintančių serve
tėlę, jis pridūrė.

— Juk mano vienturtė, pene mui, 
“nešmetni” mergaitė?

— Apie tai nebėra jau kalbos, ji man 
tinka visais galais.

— Man kaip tik dabar gaspadoriaus 
reikia. - —-

Nebaigęs riktelėjo:
— Pranciškau!
Greit išbėgęs, juodu surdotu, balta 

prijuoste prisijuosęs pusamžis vyras, dirb
tinai karščiuojančiu tonu tarė:

— Aš čia, jūsų didenybė... aš...
— Tuojau užeik Danutės kambarin ir 

pasakyk, kad meff laukiame.

— Klausau, jūsų didenybė.
— Pabaldok j duris, gal rengiasi, 

nebėk, kaip perkūno trenktas, kad kartais 
neišgąsdintum.

— Viskų kuostropiausiai atliksiu.
Tai pasakęs spruko pro duris Donos 

pašaukti.
Po trumpos pauzos, senam bajorui 

įsileidus į kalbų su svečiu, prasivėrė

kambario durys ir pasirodė besisten
gianti užtušuoti nesenai ašaroms plautas 
akis, kukliai pasipuošusi gražuolė Donė. 
Senam bajorui su svečiu, metus keletu 
palaidų minčių į Donę ir šiai trumpai 
atsakius, tema nukrypo kitur. Iš manda
gumo, o gal daugiau iš bajoro noro, su
daužus ir išgėrus Donei su jaunuoju sve
čiu porų taurių midučio, senas bajoras 
atsiprašė ir išėjo laukan manydamas:

— Pasiburkuokit, apsipraskvt vieni. 
Prasidėjo šalboniškas pašnekesys, pa

šnekesys liečiąs kasdienius klausimus. 
Dauginu kalbėjo svetys, Donė atsakinėjo* 
trumpai, Grakšto liemens, nekaltai ma
lonios šypsenos, įsakmiai patraukiančių 
akių, ant pečių dviem nuleistomis, veik 
juostos siekiančiomis gelsvai garbanoto
mis, kasomis, melsvais šilkais pasipuošu
si, odekolonais išsilaisčiusi minkštam ža
lio pliušo fotėly su juo sėdinti blondinė 
aklai užkariavo jo širdį. Domės veido iš
raiška rodė nepasitenkinimų, nors šnekta 
buvo užtektinai draugiška ir tauri, bet 
mintys kitur skraidė, apie kitų širdies

sakalų gražuolė svajojo. Svečiui davė 
drųsos atidengti kiek perstaigiai širdies 
jausmus su šablonišku flirto preliudu. 
Donė, tai supratus, pradžioje stengėsi te
mų nukreipti kitur, tik svečiui perdaug 
natūraliai; elgtis pradėjusiam? nekalta, 
gyvenimo klastų ir purvų neragavusi 
drovėjančiai paraudo ir, griežtai užprotes 
tavus prieš perdaug laisvus, moters au
toritetų griaunančius giestus, greit atsi
kėlusi iš fotelio tarė:

— Tokios manieros man visai netin
ka.

Kiek Įiavaikščiojus po salonų, atidarė 
fortepianų ir užakompanavo liūdnų Mo- 

( zarto nieliodiją. Ir nusiminė Toska ir 
i suprato, kad grakšti bajoro vienturtė ne 
jam skiriama. Įėjęs salonan bajoras ir, ra
dęs taip paniuroj pozoj sveti, tuoj metė 
rustų žvilgsni į prie fortepiano besėdin
čių J>onę, duodąs suprasti reikalo svar 
bumų ir atatinkamų svečio pagerbimų. 
Bet, klek pakalbėjęs su juo, išsivedė iŠ 
salono savo dvaro brangenybių bei gro
žybių parodyti. (Bus daugiau).
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Susirgusioms ir vargo 
tiems labdariams bus 
ma pagalba.

v . labdarių 3 kp. Cicero, 11!., 
kurio velnią dažnai priima uzi> •» , ... . , . PnA1 1 nikio išmokėjimui paskyrė G00

esafi-
teikin- ATEITININKAI

(Tųsa)

ADVOKATŲ GALVA.

Prof. Kampininkas

Šiandie, mano tavorščiai, 
Kampelio lankytojai, surimtė- 
kit. Šypsą nuo savo veidų 
nubrauko, pagalvokite, pasvar 1 
stykite vienų mūsų gyvenime 
apsireiškimų. Darykite išva
das. Kalbėsime apie mūsų taip 
sakant menininkus, ‘artistus’.

angelų.
.Iei jau parapijinių oborų 

nariai nežino, kokia miMj, jie | -r .
atlieka bažnytiniame g'^oj.-,,.^. aukūmi
mo, tai jų vadai, chorvedžiai, 
vargonininkai turėtų tai ži
noti ii išaiškinti. 'Jais norjntįejį pagalbos atsi

Giesmė bažnyčioje yra mai-i5mkite . A Nausili?> 1024
.Center str. Centras prisius 

mlbėtojų.
A. Nausėda,

Ateitininkų Sendraugių Sų- 
gerb. /anga. Šios Sąjungos tikslasdolerių. Ačiū 3 kp. ir

yra suburti visų katalikiškųjų 
inteligentijų, bendromis pajė- 

nes dabar pi- gomis palaikyti ir plėtoti sa 
nigai yra labai reikalingi. |vyje krikščioniškųjų dvasių ir 

Kuopų atgaivinimo reika- J4 skiepyti visuomenės gyve
nime, pagaliau visais būdais

šia nori gera padaryti, liet Į 
kartu yra ir katalikiška. Tuoj 
bfnlu galime sakyti, kad atei-l 
tininkų judėjimas yra suriš
tas su dvasiniu-tikybiniu mū
sų tautos atgimimu. Toji švie- 
suomenės dalis, kuri buvo tau
tiškai susipratusi, turėjo tik- i

A
,-A -

da. Delto ir giesmininkas, cho 
ro narys, turi būti iki širdies 
gilumos persisunkęs tikėjimu, 
bažnyčios dvasia, turi žinoti 
savo pareigas, jog jis gieda 
ne tam, kad reikia giedoti, 
arba kam nors malonę daryti, 

j bet tam, kad kėlus Dievo gar
bę ir žadinus tikinčiųjų sie
las. Klausiu, tat, koks turi 
būti eborvedis ir

Centro Pirm.

YRA KUO PASIDŽIAUGTI

Jei kuri iš Amerikos lietu
vių organizacijų gali pasidi
džiuoti savo darbų vaisiais,

Klausiu jūsų, draugai, ar į kai, kad galima būtų apie juos 
gali Katalikų Bažnyčios tar-1 Commer’io Pranciškaus zo
nai, vargonininkai ir parapi-. džiais, pasakyti: “Kuomet aš
jinių chorų nariai dalyvauti 
bedieviškose programose? Ar 
gali katalikas menininkas bū
ti bedievių “sluga”? Ar gali- 

katalikui žmogui bažny-ma
čioje giedoti:

slų atnaujinti mūsų gyvenimų 
padėti savo jauniesiems drau- I tautiš ko j drąsioj, o ateitinin- 
gams eiti mokslus ir siekti ki- kų šviesuomenė ryžosi atnau
lnius idealus. Šitai Sųjungai 
jau priklauso šimtai įvairaus 
užsiėmimo katalikų inteligen
tų, pavyzdžiui: profesoriai, 
mokytojai, kunigai, gydytojai, 
advokatai, inžinieriai, agrono
mai, pramonininkai, koperati- 
ninkai, valdininkai ir daugybė
kitų. Sųjunga turi daug skv- menkėjimų

jinti gyvenimų, tautiškoj ir ka

talikiškoj dvasioj. Todėl atei
tininkai į savo įstatus ir vė
liavų įsirašė kilniausių obal
sį — “Visa atnaujinti Kris-

K J •

Beprotiškos laižybos.

Liepojos miesto ligoninėje 
[vienas jaunas lietuvis ėjo 
laižybų, kad už dvidešimts 

i papirosų išgers vandenį, ku- 
jriame jau tris dienas buvo 
pamerktos gėlės. Nurijęs ke
lis gurkšnius, lengvapėdiškas 
jaunuolis tuojau pajuto nepa
prastų skausmų viduriuose ir 
sekančių dienų pasimirė. Ištir
ta, kad jis nusinuodijo gėlių 
nuodais.

II. N. Sims iš Birmingliam, 
Ala., išrinktas pirmininku A-

tuje.” Šitas obalsis buvo pro- nierican Bar Association, Losi 
testas prieš naujosios šviesuo- ' Angeles, Cal. 
menės tikybini ir dorini su

rusiškojo nihiliz
ir giesminio- faj Labdaringoji Lietuvių Sų- rill visoj Lietuvoj. Tuo būdu mo įtakoj. Skelbdami šitų o

klausaus tyros bažnytinės mu
zikos, giedojimo,
jog girdžiu balsus iš dangaus. ligoninę.
Ta muzika, giedojimas paža
dina mane prie maldos, pake-

junga tikrai gali. Organizaci
ja nesena savo amžiumi, no 

(taip jau skaitlinga nariais, o 
vienok pastatė tokių šaunių

matome, kad didžiulė ateiti j balsį, ateitininkai giliai trok 
ninku organizacija apima ir'šta ir stengiasi pirma patys 
jaunučius bręstančius moks-1 atsinaujinti Kristaus dvasio- 
leivius, ir einančius aukštuo-1 je, paskui sustiprėję eiti j gy-

Marienfelde, Vokietijoje, 
vienų sekmadienį buvo re
tos iškilmės. Tų dienų penkio
likai brolių Millerių suėjo ly
giai tūkstantis metų. Visi se
niai yra nuo 55 iki 75 metų 
amžiaus. Jubiliejus buvo ap
vaikščiotas labai iškilmingai 
Jame dalyvavo valdžios ir 
dvasiškijos atstovai ir visa 
miestelio visuomenė. Visi 15 
brolių turi dar 63 tebegyvas

man rodos. _  gv> Kryžiaus Lie-Į sius m°kslus studentus, ir mo-į veninių ir dirbti tėvynės nau-

“Credo”, t. y. Įlia iš šito pasaulio ir nuneša 
“Tikiu Į Dievų Tėvų Visaga-J tokį. kurio aš ištikrųjų ne- 
]į, Sutvertoji} dangaus ir že-'žinau, kuriame, vienok, lig 
mės” ir, apsisukus, eiti be-'ir tėvynėje, gyvenu”, 
dieviams i talkų velnio sėklų 1 Paklausykite, kų’ sako baž- 
žnionių širdysna sėti? O to
kių “artistų” katalikų para
pijose ir parapijiniuose choruo
se vra nemaža. Dažnai mes •/• • • • Z ljuos “
jame’

juos pavozo- 
ir, anot priežodžio, kai1

giriame,

Šiomis dienomis sukanka 
metai, kai Šv. Kryžiaus ligo
ninė iškilmingiausiomis apei
gomis buvo pašventinta. Tų 

į iškilmių ilgai nepamiršime, 
i nes jos mumyse didelio įspū
džio paliko. Jos sutraukė pen
kiasdešimts tūkstančių lietu
vių iš Chicagos ir apylinkių 
įTos įspūdingos iškilmės, tos

, x . . „...žmonių minios ir svetimtau-persiemęs bažnyčios dvasia?” .. ........cių atkreipė domesį, Spauda 
plačiai y parašė, išgiriant du

kslus baigusius, savarankiškai dai, vadovaudamiesi Kristaus 
gyvenančius inteligentus. Šiti mokslo šviesa. Ateitininkai

žmonėmis, gerais, susipratu

siais katalikais ir tikrais tė

vynės sūnumis.. Todėl svar
biausių ateitininkų uždavinį 
galima, išreikšti šiais žodžiais vfiikus ir 70 anūkų. 
— “Tisai atnaujinti KrisMje 

tarnaujant Dievui ir Tėvynei.’ i

(“M. R.”).

nvtinės muzikos žinovas Am- 
berger’is: “Ar gali gerai baž

nytinį giedojimų išpildyti ! 
tas, kas visa savo siela nėra

(Bus daugiau)

ateitininkų organizacija yra 
milžiniška jėga, nuo kurios 
daug pareįųa visas Lietuvos 
gyvenimas. Kadangi ji yra 
grynai katalikiška organizaci
ja, tai suprantama, kodėl Lie
tuvos vyskupai ir visi sąmo
ningi katalikai ateitininkus re
mia ir džiaugiasi jų darbais.

7. Ko ateitininkai nori?
Lig šiol, darydami labiau 1 

istoriškų ateitininkų gyveni-

stengiasi tapti giliai tikinčiai* Bus daugiau)
ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

BUDRIKO
ieagos lietuvių nuveiktų dide- mo apžvalgų, jau aiškiai ga
ilį darbų, nuimta krutamieji 
paveikslai, kurie lodyta Šim
tuose Amerikos teatrų, pažv- į kiskojo,

SEIMO BELAUKIANT. .bonams ir kun. Linkui. mint, kad 50,000 lietuvių da-
------------ 1 kio pirkinio komisija pa- lyvauja lietuvių ligoninės pa-

Lapkričio 24 diena jau ne-j darė smulkmeniškų pranešimų šventinimo iškilmėse. Tai bu-
iš savo atlikto darbo. Už ūkį Vo gražiausias lietuvių vardo s&kiningiausiai dirbti Dievui 
užmokėtu Į19j»)00. Centras ko- išgarsinimas svetimtaučiu tar-\^ tėvynei. Tačiau dai nebuvo 

į ryškiai pabrėžta,- kokie yra 
I svarbiausi ateitininkų gyveni- 

kad Seimas įvyks mas, jos pašventinimo iškil- Įnl° pamatai, kokie jų tikslai 
lapkričio 27 d., Marųuette mės, o dabar jos pa
parke. Centras kviečia Labda- sėkmingas veikimas pastab'
ringosios Sąjungos kuopas,,mUs šalę kitų kultūdingųju1 ir visuomeniškų gyveni- 

tautų. Juk nepaslaptis, kael'111^ šituos klausimus dabar 
pasaulis apie tautų kulturinj' trumPai ir pasvarstysime, 
stovį sprendžia iš jų ištaigų' Ateitininkai atsirado todėl, 
kiekybės ir kokybės. ' kad pats gyvenimas jų reika-

Pažvelgus į ligoninės veiki-1 lavo. Seniau daugelis lietuvių

LABDARYBĖS SKYRIUS Įėjome pastebėti, kad ateitini
nkai sudaro Lietuvos katali 

mokslus einančiojo 
jaunimo organizacijų, kad jie, 
lavindamiesi lietuviškoj kata
likiškoj dvasioj, stengiasi kuo

toli. Labdarių centras yra su
sirūpinęs, kad tų dienų įvyk
stantis seimas Šv. Panelės [misijos raportų užgyrė. pp.
Gimimo salėje, Maiųuetle par i Seimo rengimo komisija ra-Į žodžiu ligoninės pastatv- 

atneštų portavo, kad Seimas įvyks nias, jos pašventinimo iškil-ke, pavyktų ir kad 
naudos mūsų labdaringiems 
darbams. Kaip centras, taip 
ir kuopos daro daug pastan-

ir troškimai, kaip nori ateiti
ninkai tvarkvti savo asmeni-

gų, kad labdarių seimas bū- parapijas, draugijas ir pavie
nius asmenis prisidėti savotų skaitlingas dalyviais. Drau 

gijos gavo pakvietimo laiš
kus, kurie yra skaitomi susi
rinkimuose. Daugelis draugijų j 
jau išrinko atstovus, kitos dar 
teberenka. Jaučiama, kad ne 
daug liks draugijų, kurios ne
olitų atstovaujamos labdarių 
seime. Rodos, kad ir nepriva
lėtų atsirasti lietuvių, kurie 
pasiliktų užpakaly labdarin
gojo darbo. Visiems yra įsaky
ta mylėti savo artimų ir jį 
šelpti. Kas to nedaro — nepil
do Dievo įsakymo.

Tat, šiame labdarių seime 
būkime visi, nes jis yra vi
sais žvilgsniais svarbus ir 
nuo jo daug priklausys orga
nizacijos ateities darbas.

aukomis prie labdaringųjų 
darbų ir dalyvauti seime.

Seimui pasveikinimus ir, 
aukas reikia siųsti šiuo adre- mų, ir-gi tik pasidžiaugti te
su: Rev. F. Kudirka, 2334 S. 
Oakley avė., Cbicago, III.

Nauji nutarimai:
Kad kiekvienas lietuvis mo

kėtų po du doleriu į Labdarin
gųjų Sąjungų. Tokiam labda
riui mirus, bus užpirkta už 
jo sielų mišios. Už visus miru
sius labdarius bus atlaikyta 
dvejos Mišios birželio 13 d. 
ir Seimo dienoje. Taip-gi ir 
už visas draugijas, kurios 
moka po 10.00 dol. į metus.

galima. Šimtams lietuvių ,.i 
sveikatų grąžino, lietuvių gy

beeidami mokslus pradėdavo 
save laikyti lenkais arba vi
siškai užmiršdavo lietuvių ka-

dytojų vardų pakėlė etc. Ne-!lbil ir lietuvių tautos reikalus, 
buvo to lietuvio, kuriam teko i Tie, kurie pasilikdavo lietu- 
ligoninę atlankyti, kuris būtų'viai, dažnai nustodavo tikėji-
nesidžiaugęs šia kilnia įstai
ga, kurių pastatė Lietuvių 
Labdaringoji Sąjunga.

Minint šias ypatingas su
kaktuves, reikia linkėti, kad 
mūsų ligoninė ir toliau sėk
mingai veiktų ir kad La’ do
ringoji Sųjunga, jau užsipel-

mo. Ateitininkai jau yra nau
ja šviesuomenė, kuri myli sa
vo tėvynę ir jai kuo daugiau-

niusi pagarbos, ir ateity dirb
tų naudingų labdaringų ir tau 
tinį darbų.

D š.

LABDARIŲ CENTRO SUSI 
RINKIMAS.

Spalių 30 d., Aušros Vartų 
par. salėj buvo Labdaringo
sios Sąjungos centro susirin
kimas. Sekretoriui perskaičius 
praeito susirinkimo nutari
mus, vienbalsiai priimta.

iš agitacijos komisijos ra
porto paaiškėjo, kad dvi lab
darių kuopi atgaivinto, t. y. 
1 ir 5. Išrinkta naujos valdy
bos, kurių nariai pasižadėjo 
labdarybei pasidarbuoti. Del 
to išreikšta padėka kun. kle-

TJJBBY

II

Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti. 
Tūkstančiai žmonių 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 mus. Lengvus 
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Budrio. Inc
3417-21 S. Halsted

Telefonas BOULEVARD 4705

Insūimūa.

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

Corporacijos.
EEE
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LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE

WBT ramuli! ILL
Iškilmingos Laidotuvės.
Lapkričio 4 d. Įvyko nepap

rastai iškilmingos laidotuvės 
a. a. Kazimiero Zubės.

Rytmetyje, apie devintą va
landą, iš namų gražia procesi
ja tapo atlydėtas į Sv. Pet
ro ir Povilo bažnyčią. Čia 
gedulingose pamaldose daly
vavo 5 kunigai. Buvo trejos 
šv. Mišios. Ekzek vijas ir per 
Mišias gražiai giedojo keturi 
vargonininkai: pp. V. X. Me-, 
donis, B. Janušauskas, S. Ra
kauskas ir V. Dambrauskas. 
Bažnyčioje grąžą pamokslą pa 
sakė plačiai pagarsėjęs pamok 
alininkas, Visų Šventų parap. 
klebonas kun. J. Paškauskas. 
Kadangi velionis buvo geras 
žmogus ir visų mylimas, tat 
ir žmonių prisigrūdo pilnutė
lė bažnyčia. Karstas buvo ge
lių vainikais apkrautas. Daug 
buvo ir nevystančių gėlių vai
nikų, tai yra šv. Mišių už a. 
a. Kazimiero sielą.

J šv. Kazimiero kapines ly
dėjo apie 200 automobilių 
Kapinėse atsisveikinimo pa 
mokslą pasakė vietinis klebo-- 
nas kun. J. Statkus.

West Pul Įmanė da pirmos 
taip iškilmingos laidotuvės 
buvo.

Tebūna tau, Kazimierai,

Plttsburgb’e. Kbl ji sugrįš į 
normalų stovį, ims dar kėlias 
sav&ites laiko, bet, žiūrint,, 
kad po sužeidimo per porą 
savaičių gulėjo kritiškame 
padėjime, gan sparčiai jos 
sveikata eina geryn.

Radio Stotis AJJ.
Lapkričių 3 d., tuojau po 

stintos Įvyko šv. Antano pa
rapijos kortliteto susirinki
mas. Dalyvavo ir kleb. kun. 
II. Vaičiūnas. Mat, šiuo laiku 
daug yra reikalų, būtent pri
siruošti prie metinio parapi-

MŪSŲ SfUtRA VEIKIA [plačiai žinomas uolus tėvynai-
—;---------  uis ir rėmėjas gerų darbų.

Praeito (štai nesenai jis Labdarybei 
paaukavo $100. Tai p-nas Pet
rauskas ir užsipelno visų pa
ramos.

Mttrąuette Park.
sekmadienio vakare, lapkričio 
3 d., ŠV. Panelės Gimimo par. 
stileje; Liėtuvių Taupymo ir 
Skblinimti Sąjunga (2456 W.1 
69th Str.) stiiuošė gražų su
sirinkimą su įiamarginimais. 
Gražiai padainavo p-tii Donia 
Kaminskieilė; mikliai pianu 
paskambirto: Marcelė Darglu- 
tė, Juzė Šulcaitė, Jonas Šul
cas ir sesytės PdliUliunaitės. 
Įdomias prakalbas pasakė: 
V. Rukštalis, adv. F. Mast, 
J. Zolpas. Programą pradėjo 
B. Nenartonis, jai vadovavo 
L. Šimutis.

Žmonių susirinko daug —
jos bankieto, kuris Įvyks lap- pilna salė. Išsiskirstė gražiau 
kričio 24 dieną. Gerb. klebd- įspūdžiais ir pasiryžimu pri- (l 
no piailešimu, pasirodo, kad įrašyti prie spulkos, kuri; 
į bankietą daug suplauks!Marųuettė parke jau kelinti i 
svečių. Įgaliotos rinkikės jau metai pasekmingai veikia, 
daug turi surinkusios pauk-j Reikia džiaugtis, kad Mar- • = 
ščių ir visokių produktų. *quettparkiečiai ir ekonomi 

Biznieriai, matomai, nei vie*niajs reikalais pradeda rupin 
nas neatsisako: visi aukoja1 tis.

V įsi kviečiami įsigyti bi- 
lengva šios šalies žemelė, (/'lietus, nes vėliau gali pritruk-

parapijos bankiettii, o ir šiaip, 
kurie neturi biznių, aukoja 
pinigais.

Taip pat gerb. klebonui pa-,1 
sitarus su komitetais nutarta“ 
daugiau padaryti stalų ban- kad
kietui. j, " '■ t reikia būt up-to-date. Tai y-

Prograų’ a bus graži, gražes
nė nerti kitais metais.

Rap.

TEATRUI GERAI SEKAS.

i
LABDARIŲ CENTRO 

.VALDYBA
Pirm. A. Nausėda 

1024 Center St. 
Tel. Lincoln 3044

Didelės diskusijos.
P-nas P. Baltutis, žinomas 

laivakorčių agentas, savo ofi
se įsitaisė gražų papuošalą, 
būtent pakabino “moose’o” 
didžiulę galvą su dideliais iš 
sišakojusiais ragais. Tai yra 
kuo Baltučio skaitlingiems 
kostomeriams pasigrožėti. 
Bet daugelis kelia klausimą, 
kaip jis lietuviškai vadinasi: 
elnias ar briedis ar dar ki
taip? Tai iš to eina .nepabai
giamos diskusijos. Rap.

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

, Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius
1226 S. 50 Av.. Cicero, iii

J. Dimša
3221 Lime Street.

DRAUGO ” EMiJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau-

Bridgeport. — šiais laikais nystės į sustingusius musku-
(ad tutf^ti biznyje pasisekimą, lūs ir sąnarius.
reikia būt up-to-date. Tai y-1 ~ .* • Sustingimas: A, tai pasakyta
ra, reikia visame .būti laiko pasaka apsireiškiančio seno am

žiaus. Ne vienas vyras ar moteris

M. Šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis i valdyba arba

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia!

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

Į Vim-tonal Columbia ZiAe itsdf\

siela tegul ilsisi 
pas Vifešpatį.

Šaunus vaka 
Lapkričio 10 d., 7 yval. vaka 

re, parapijos .svetainėje bus 
labai puikus* ir su gražia pro
grama yjjJfcarėlis. Rengia Šv. 
CĮępėses choras, kuriam vado- 
vau ja gabus cliorvedis p. V. 
X. Medonis. Programa bus 
graži. Dainuos parapijos cllo-į 
ras, mergaičių choras, vyrų 
kvartetas. Bus ir kitų pamar- 
ginimų. Pasibaigus programai

ramyb^je
■Ir

li.
X Lapkričio 28 d. tai yra 

Padėkos Dienoje, Vengiama 
šaunus vakaras pagerbimui 
visų parapijos darbuotojų. 
Vakaras Įvyks parapijos sve
tainėje. Kviečiami visi daly
vauti, Bus gera muzika, kuri

dvasioje.
Štai, teatras Milda. P-nas

Šatkauskas, kaip tik paėmė 
teatrą į savo rankas tuoj Mil
da atsistojo į eiles greiausių- 
jų teatrų. Dalykai nestovėjo 
ant vietok Išrasta Kalbantieji 
paveikslai. P-nas Šatkauskas 
'nenorėjo ir tame atsilikti. 
Įvedė geriausios rūšies Vita
phone ir Milda vėl pirmose 

Į vairius šokius ir visi J eilėse randasi gerųjų teatrų 
galės iki soties prisišokti. Ne-jtarpe. Ir, sekinėje, kaip 
pamirškite, tai bus paskuti-' pirma, taip ir 
niai šokiai prieš Adventą.

X Taip-gi nutarta, kad vi
si parapijonys surengtų pasi-

gries

bus šokiai prie 
muzikos. Vakaro pelnas ski
riamas parapijos naudai.

Šv. Teresės choras nuošir
džiai kviečia visus skaitlin- . . . 1 gai atsilankyti i minėtą vaka
rėlį. Įžanga suaugusiems 50e., 
vaikams 15 centų.

Rap

lietuviškos* linksminimo vakarą patikimai

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIALISTA.B 

T«ugt nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jusi] kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno l&egzaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Ragg’..
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarijų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, jsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėlę pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas KIS
a e w. jackson boulevard 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto iki 

! ,A po pietų. Vakarais nuo B iki 7 
y Nedėliomls nuo lt ryto iki 1 
i po pietų.

VANAGAITIS UABRAVIČIDS

negali būti vikriais, j'aunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expėlleris su Inkaro vais- ' 
da- I baženkliu tuojaus išima skaudė- i

1C135F

1C112F

$1.25
61002F Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis
JONAS BUTĖNAS,

i »c.
10041F

160S5F

160711'

MAHANOJAIS 1.1ETIAIŠKY MAINIEKIV ORKESTRĄ
Singing by A. -šaukevičius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 

10” 75c.
16137F Ža’.ia Girelė

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

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

K. MENKELIl NIUT#: ir F. STANKI NAS 
Su Orkestros akompan.

1G139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgeli Balnosiu

KELETAS PAŽYMĖTINU REKORDE P.UMTV Iš 
MI SV PILNO KATALOGO 

E. STANKI NAS, Baritonas
Su Orkestros akompan.

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomas Prašymas
MAHANOJAI S LIETUVIŠKA M.UNIERIV ORKESTRĄ

Singing by A. šaukevičius ir Marijona V.rbas, Fr. Yotko, Leader 
12" $1.25

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

C1004F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Singing by A. ŠAUKEVIČIUS
75c.
16129F Dariau Lyseles, Valcas 

Jonelio — I’olka
MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MAINERIIJ ORKESTRĄ

Fr. Yotko, Leader 
šokikų I’olka 
Naujų Metų I’olka 
Magdės Folka 
Medžiotojo Valcas 
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Fnmous Vlvanl S"t nnd In- 
cludes facp powder, >1.00; Rouge, 75c, 
Tlssue Crcam $1.00, Depilatory »4.9O, 
Facial Aatringent >1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollęt Water -$1.25. Pcrfume $2.75. Brll- 
liantlne 75c. Skin TVhitencr 75c. Totai 
Value $12.00. Special prlce, $1.97 for all 
ten piecea to introduce this line.

Vardas ...................................
Adresas ......................... ..
Siunčiame per paštą COI)

rinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

jimą ir sustingimą iš girgždančių , 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 

, kitas to nepadarys!
Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 

70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus ! 
įuoksitės net iš tokios minties,' 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A ;

bar Milda vis pilna žmonių.

Turi geriausių drabu
žių.

Orui atšalus, p. J. Petraus
kas, Bridgeport Clotliing krau 
ttiVės savininkas, 3312 South 
Halstėd st., prigabeno i savo 
krautuvę geriausios rūšies žie
minių drabužių- Ii’ biznį gerai 
varo. Mat, jo prekės geros ir 
savininkas p. Petrauskas yra

go” bendradarbių susirinki
mą “Draugo” Red. p. L. Ši 
mučio namuose. Susirinkiman

Naujų Metų. Seniau tokį va
karą rengdavo L. Vyčių 14 
kuopa, ir į tą vakarą atsilan
kydavo vieni jaunieji, o se
nesnių neateidavo.

Taigi, dabar, kleb. kun 
Vaičiūno sumanymu, parapi
jos komitetas surengs sulauk- 
tuvlij Naujų Metų vakarą 
ir visi galės dalyvauti. Tame 
vakarė bus ir Žemaičių cho
ras, kuris jau pradėjo prakti
kuotis. (atsilankė daug bendradarbių.

X Gerb. klebonas kviečia Sutverta nauja draugija, iš- 
,, .visus pasiskubinti pasiimti • rinkta valdyba, kuri žadėjo 

rugpiūčio mėnesio buvo sun-{parapijos bazaro knygutės,^nuolat kviesti susirinkimus, 
nes greitu laiku turės būti p uošti paskaitas, duoti pamo- 

ugrįžo iš ligoninės namo pas’sutvarkytos ir įvykintas lai-įkas, kad suvienodinus kal
inėjimas. hą ir palengvinus redakcijai.

X Spalių 31 d. vakare buvo Po susirinkimo p. Simutienė

HTTSBUBBH, PA
Petro Petraičio sesuo sveiksta.

Dainininko Petro Petraičio 
sesuo, Adelė, kuri prac*”*

levus Tloinestead’ė, Pa.
P-lė Pet Vaičiūtė yra slaugė

Šv. Pranciškaus ligoninėj.

H.

Marine Co., Dpt. H. S., 9B. Ofcio S«., Chicago
■3====-.-z.- ---- —

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsite
Knyga ‘‘Eye Care” arba “Eye 
Beatity” ant pareikalavimo.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

sukviestas dienraščio “Drau- visus pavaišino arbatėle.
, ---------------- i------- . •---- ----------------

RaĮsIng the Family- r»ĄM*y»SMfraaŠwtmii<«thewh>Mn Fishor

IV

Mes Be Vilniaus Nenurimsim 
Girtuoklio Daina

K. MENKELIUNIITĖ Ir E. STANKŪNAS
16096F Trys Sesutės 

"Valia Valužė”
RAI,PU V. JUŠKA, Baritonas

Su Orkestros akompan.
1C134F Kai Aš Buvau Jaunas

Kad širdį Tau Skausmas (J. Naujalis) 
BROOKLYNO LIETUVII ORKESTRĄ

16133F Žideli-Judeli, Polka Singing by F. STANKŪNAS 
Kariška Polka /

1C131F Gerk, Gerk Girtuoklėli Polka 
Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS. Baritonas 

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

O Jus Kriaučiai (A. Vanagaitis)
1G08SF Lietuvoj Mados

l’as Draugą Julių 
Vanagienė Polka 
Lietuviškus Džiazas 
Mergutę I’rigavo 
Eina Pati į Karčiamą 
Karvutė 
Doleris
Sharkey Daina 
Munšainukas 
Reikia Tept, Dalis I 
Reikia Tept, Dalis II 

Margarita (A. Vanagaitis)
Be Nosies (A. Vanagaitis ) •

LIETI VIV TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
Pulki l’ordė Polka 
Šešupės Bangos, I’olka 
K.'.lvurljos Polka 
Raudona Kepuraitė Mazurka 
išgirskite ir įsigykite pas
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C H I C A O 1 E
RADIO KONCERTAIS 

PATENKINTI.

Dievo Apveizdos Parap. —
Kur tik nepasisuki, susiduri 
su šituo klausimu: ar klausei 
“Draugo” radio koncerto? 
Kaip patiko? Matyt, žmonėse 
didelis užsiinteresavimas ir 
pasitenkinimas. Tokia musų 
gyveniitio pažanga tikrai džiu
gina kiekVicūą, kam rūpi lie
tuvių vardo kėlimas Ameriko
je.

Chicagos lietuviai katalikai 
turi talentingų dainininkų ir 
muzikų, su kuriais drąsiai vi
sur galima pasirodyti. Kai- 
kurie jų net socialistams dai
nuoją, iš ko susipratę katali
kai teisingai piktinasi.

“Draugo” koncerte aštuo- 
niolikiečiams ypač malonu bu
vo pasiklausyti savojo p. K. 
Sabonio. “Draugas” šituo sa
vo patrijotišku ir kultūriniu 
darbu užsitarnauja mūsų šir
dingiausios padėkos.

Misijonieriai atvyksta.
Klebono raginimas — daly

vauti jubilėjiniaine lietuvių 
katalikų katedros aplankyme

nebuvo veltui. Aštuoniolikie- 
čiai labai skaitlingai atstova
vo savo parapiją.

Dabar laukiame atvykstant 
gerb. Tėvų Misijonierių, kurie

fijų didžiojo Sv. Kryžiaus pa
rap. jubilėjaus bankieto ir 
vyskupo su kunigais nuimtų 
prie bažnyčios. Pamatykite. 
Gerai Įsigyti atminčiai.

X Nek. Pras. Panelės Sv. 
mergaičių sodalicijos narės 
lapkr. 10 d., 9 vai. eis prie

ty ligoninėje (Cor. AVood and 1 
Harrison Street. Vardo 25 
Nr., lovos 30 Nr.) Kliubo na
riai jo sveikatos stovių labai 

i susirūpinę. Draugai(ės) pra-. 
šomi aplankyti.

Kliubo narys.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4(01 smith Ashland Aveauė
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 88(1 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4, 8-8 Nedėlioj 10-12

ateinantį sekmadienį per su- ŠV. Komunijos. Tą pačią die
nią pradės misijų darbą mūsų 
bažnyčioje. Čia pasitaiko ne
paprasta proga sustiprinti sa
vo tikėjimą ir kartu paapaš- 
talauti visokių apsileidėlių, 
atšalėlių tarpe, padėti jiems 
sutvarkyti savo dvasios rei
kalus. Atsiveskime juos į baž
nyčią pasiklausyti Dievo žo

džio, iškalbingų misijonierių 
skelbiamo.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTEną 1-nią.val. laikys susirinki

mą.
X Šv. Vardo draugijos na-. _ .. „.
..... . . ., . . ropos. Kam jie priklauso, tenai laikys susirinkimą lapkr.. _ .u—. • j/::::

8 d. vak., o sekmadieny mė
nesinė komunija.

Šie laiškai yta atėję iš Ku
pos. Kam jie priklauso, te

gul nueina į vyriausįjį paštą

Res. tel. Van Buren 6968

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Saite l04 1579 Mlhraukee Ave.

Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 8 

dienų, ir 8:80 1U 0:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 4kth Street Chicago. III.

ADVOKATAI’

A. A. OLIS
ADVOKATAS

Jaunimas darbuojasi.
Vasaros metu jaunimo e 1

X Tik atgijus Labdarių kp. 
jau veikia. Šiame sekmadieny 
laikys susirinkimą tuojau po 
mišpanj, o vak. rengia “bun
co” sušelpimui vargšės senu- 

.kės A. Kasmauskienės.
X Šv. Kryžiaus par. rengia-

nergija daugiausiai yra at
kreipta į sportą, bet dabar 
jau kreipiama dėmesio ir į 
kitas veikimo sritis. Vyčių 
dramos ratelis uoliai rengiasi 

j prie gražios komedijos “Mo
terims neišsimeluosi”. Vaidi
nimas įvyks sekm., lapkr. 24 
d. Taip pat alunmiečiai su 
savo dramos rateliu žada pa
sirodyti per parapijos vaka
rienę, gruodžio 1 d.

Malonu matyti jaunuolius J

i si prie misijų, kurios prasidės 
šio mėnesio 24 d. Misijas ves 

j Tėvai Marijonai — kun. Vait- 
’kevičius ir kun. Petrauskas.

WE$T SIDE NAUJIENOS.

X Vakar VYestsidėn atke
liavo kun. Juozapas Valaitis, 
kuris jau baigė savo misiją 
Amerikoje ir ateinančiame 
sekmadienyje iš Chicagos iš
važiuoja Lietuvon.

. , , . . . X A. a. Povylo' Malakaus-
naudmg., darbuojantės ir na-jko lvdorai AuSros Vartu 
užmirštant savęs lavinimosi'
reikalo.

Aštuonioiikietis.

Tel. Brunsvttck 0824

Valandos; nuo 1 &l 7:89 vai. n 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki S vai. 
po pietų.

Rea Tel. Mldway 6612

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

Telef. Canal 1718-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergals Vfckare

Ofiso Tel. Vlctory 2687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
8182 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Resldenclja 

8604 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Canal 87C4 Republic 8488

Ofiso Tel. Ganai 2118
Namų Tel. Lafayette 1088

DR. A. L YUŠKA

11 So. La 8alle St., Room 2001 
Tel. Randolph 0381-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėllo Ir 

Pėtayčios1 .•>'1

VISIEMS DAINOS CHORO 

NARIAMS.

(Clark ir Adams gatvių) at> 
siimti. Reikia klausti prie lau* 
tas laika tam tikrą laiką, o 
paskui sunaikina,
gelio, kur padėta iškaba “Ad- j 
vertised Window” lobe j nuo 
Adams gatvės, pasakant laik ofisas
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 1990 a HALSTED STREET

NAMAI:sąraše pažymėta. Laiškus paš- į
Atroskienė T. 
Balsevičienė J. 
Cezpauskis J. 
Didzgaldis J.
Macu Mrs. 
Marcinkeucienci T.

4193 ARCHER AVE.

'l Valandos; prleS -pietus pagal sutarty. 
.Namuose 9-4 po piet, ofise 8-8 V. v.

DR. J. J. KOWARSKIS
'GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2230
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimų

Tel. Hemlock 8161

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. Y. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 89 Street
Vai.: 9—II ryte, 1—4 p. p. 9—9 

v. v, Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Vlctory 8898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti 21st Street

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephoae Randolph 4727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telcphoae Roosevelt 9090 

Namie: 8 Iki • ryte Tel. Repub. 9400

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

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

Šiuo skelbiame, kad “Dai
nos” choro pamokos (prakti
kos) pradedant penktadieniu 
lapkr. (Nov.) 8 d., vėl bus 
laikomos senoje vietoje — 
Mark \Vliite parko salėje. Pa
mokos bus kas penktadienio 
vakarą, 8 valandą. Visi cho
ristai ir choristės kviečiami 
mtinai surinkti į painokas šį 
penktadienį, lygiai 8 vai. va
kare. Choras turi prisiruošti 
prie “Draugo” programos 
per radio ir, be to, rengtis prie 
savo koncerto, kuris įvyks 
antrą nedeldienį advento.

Visi būkite painokoj ir sy
kiu prašomi atsivesti naujų 
narių.

Valdyba.

j bažnyčioje per pamaldas su
mėtė $15.75 pagrąžinimui šv. 
Onos Nazareto koplytėlės.

X Ant karsto a. a. Jono Sa- 
muilio, kaipo dvasinių gėlių 
vainikus, užsakė Aušros Var-a
tų bažnyčioje trejas šv. Mi
šias Jonas it Rožė Povylaus- 
kai ir po dvėjbs šv. Mišias 
giedotines — Alena Sriubienė 
ir Alena Narbutienė.

X Vakar Aušros Vartų baž
nyčioje ėmė šliubą su šv. Mi- 
šiomis Juozapas Voveris su 
Marijona Prucknikaite.

X Aušros Vartų bažnyčio
je jubilėjaus Misijos baigsis 
ateinančiame sekmadienyje 
per sumą Misijų kryžiaus a- 
doracija. Misionieriai iš Auš
ros Vartų iškeliaus į Dievo 
Apveizdos bažnyčią su šv. 
misijomis.

PIRMĄ SYK LIETUVIŠKA 
VESELIA PER RADIO ’

SERGA P. I. KAREIVA.

STATISTINES 
ŽINIOS

AME

LIETUVĄ
įsigykite šią naudingą kny

gą, jei norite žinoti:
1. Kokius Lietuva dabar
2. Koks Lietuvos klimatas, 

paviršius, ežerai, ipes, dirva.
3. Lietuvo? plotas ir gy

ventojai : kaimų, bažnytkai-! 
mių, miestelių, miestą, lyties, 
amžiaus, luomų, klasių ir tau
tų žvilgsniu.
Sėmės ūkį, žemės ūkio pramo
nę, kokia kur žemė. jos geru
mas, kainos; įstaigos midui da 
ryti, alaus bravorai ir t. t.

5. Apie Lietuvos pramonę, 
prekybą, kainas ir prekes.

6. Apie kreditą (bankus), 
kooperaciją ir susisiekimą.

Labai naudinga ši knyga 
visiems, Čia Amerikoje gyve
nantiems, bet naudingiausia 
tiems, kurie mano važiuoti

Brighton Park. —-Nek. Pra- Lietuvon ir ten stoti į ūkį, 
sid. parap. uolus choro narys prekybą, ar kokį kitą užsičmi- 
ir teatrališkojo kliubo vedė-'mą.

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

Tel. Kenwood 5107

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

Valandos: 10-11 ryto, 1-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis Ir Šventadieniais 
10-12.

Tel. Wėntworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

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

Res. 8201 8. VVALLACE STREET

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2804 

RESIDENCIJA: 
6516 So. Rockvvell Street 

Telef. Republic 9721

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampo* Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950 Ir 6377

Ateinantį sekmadienį nuo 
4:30 iki 5 vai. po pietų išgir
sime mūsų kaimiečių vestuvių 
dainas per radio. Šį programą, 
rekordų reprodukcijomis duo
da musų žinomas Jos. F. Bu- 
drikas, kuris užlaiko radio 
krautuvę Chieagoje, 3417 So. 
Halsted .St. Užsistatykite ra
dio ant numerio 10 stotis 
WIIFC 1310 kilocycles ir iš
girsite veseliją.

Girdėjęs.

jas — uežisorius p. Juozapas 
Kareiva staiga susirgo. Nu
matoma sunki operacija. Nuo^ 
27 spalių gydosi Cook Coun-

Siųskifce tik 60 centų 
DRAUGAS PUBti. CO. 
2334 So. Oakley Avennė

Chicago, UI.

NAUJOS DAI NOS
liaudies Dainos misram chorui harmonizavo

STASYS NAVICKAS

RADIO ŽŽŽ

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 935 
Tel. Franklin 4177

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko lindi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ....................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............ 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............ 30c
4. Ant ežeru krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

Mūsų ku lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

Telephor.e Central 6926

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOI8 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Local Office; 1900 8o. Union Ave. 

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

Town of Lake.
nigai jau pradėjo Kalėdinį šei 
mynų lankymą, arba kalčdo-
'""x Jau ilgoka. laiku- nob.-9;. V«; -«««”•• »«gom.J«a saulutė lei.te^ (Cborni)

matyti prie viešo veikimo pa
nelės Marcijonos Petrošaitės,
4456 So. Hermitage ave. Prie
žastis, kad ji sirginėja.

X Fotografas M. Zelgevi- 
čius, 4852 So. Ashland Ave., 
turi padaręs gražių fotogra-^

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vytų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iSkalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
y Ir X-RAY

2130 ĮVEST 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 sutartį

, OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 8229 
Rezidencija: 8640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7889 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OFISAI: .{
1444 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-8. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tol. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DHNT1ST A I
Office Boulevard 7042

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų kurte 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų akių karšt). Atitei 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regyste.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

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

47X2 S. ASHLAND AVE.

Tel. Rorulevard 7589

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenua 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt SL)

Valandos’ Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Brrfnawiek 9124
DB. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentlstas 
1979 MILWAUKEX AVENUE

Valandos; 9-19. 1-1, 1-9:99 
■akmadienlals Ir trečiadieniais

pasai susitarimų.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 6999

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

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 66891

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidenoija 6800 8. Arteslan Ava? 
Valandos. 11 ryto iki S po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 19 11d 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2889

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

6. Oi, broliai, broliai-Maigytė Mano (Chorui) ......... 30e
7. Eifiu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lysetes-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c

30c
I 10. Eina gursas nuo pat VHniaun-Leiskit- į Tėvynę (Ch.) 30c 

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

DRAUGAS” PUB. CO-441

’l 2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki t vakare

. DR. HERZMAN
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 28 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

įrurgas Ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1026 WE«T 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų ir 
nuo 9 Iki 7:20 Vai. vakare.
Tel. Ofiso Carini >110 Rea so. Phors 
2288, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 

akinių
1801 South Ashland Avenue
PMtt Bldg, kamp. 18 8L I aukšta* 

Paatebėklt mano iškaba*
VaflkSdM mw» 9:99 ryto 9:99 ne
tars. MMflfrtMt trak 9:H EB 14 9. 

rytA. (tedėllomla n4ra aklrtų 
Valandų. Room t.
Fhone Ganai 9991

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTfSTfc 

X-Kay
2187 8. CICERO, AV. CICERO. ILL 
Valandos: 9-12 A M. 8-6. 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutartina

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. AS3HLAND AVE. 

Tol. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8209 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakara 
Nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo 2 iki 2 po pietų, , 4.

■'V
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BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE 

CO. KONCERTŲ PER RADIO
(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais 

duoda “Draugas” ir The Peopies Furniture Co.)

Esu labai patenkinta jūsų 
programa, laibai graži muzi
ka ir dainos. Ačiū Kv. Kry
žiaus varg. p. V. Daukšai, 
p. Saboniui ir Kv. Cecilijos 
chorui už gražias dainas. Aš 
kasdieną skaitau ‘ Draugą’ ir 
patariu visiems lietuviams ka 
talikams skaityti. Iš Peopies 
Furniture kompanijos pirkau 
radio ir lubai patenkinta. Pata 
riu visiems pirkti radio iš 

Peopies Furniture kompani
jos, nes ji teikia gerą patar
navimą, o radio tikrai geri. 
Taip-gi ir kitokių daiktų 
niekur nerasite geresnių, kaip 
Peopies Furniture kompanijos 
krautuvėse.

Mary Kazenienė,
4607 So. Donore Street, 

Chicago, III.

appreciated it very mucb. 
\Ve Congradulate and \ve 
\vish to liear your program 
every AVednesday evening.

Your sincerly
Grace Svambaus,

AVaukegan, Iii.

Gerbiamieji:
Pereitos seredos vakarą gir

dėjom lietuvišką programą 
per radio KYAV station. Buvo 
labai malonu klausyti, nes su
daryta graži lietuviška pro
grama.

Labai norėtume girdėti ir 
toliau tokias lietuviškas pro-

•lamas. kiekv*‘f». treėiadie
m.

Su jiagarba
Bronislova žiūraičiūtė.

“DRAUGO” VAJUS.
9 8 B

PRANEŠIMAI
Ketvirtadienis, Lapkr. 7, 1929

Dear .Sir:
AVednesday niglit we buvo 

lieard the Litliuanian pro
gram on KYAV station.

Zinig Žineles
Ile-

CRABORIAI:

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Oraborlua 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 2816 
arba 2618 
1814 W. 2Srd Plaee 

Cbleago. HL

J. F. RADZIUS

X Šiandien artistas I 
° kis išvažiuoja į Lietuvą. Išva- 

= žiuoja lygiai 1 vai. po pietų iš 
Baltimore—Ohio stoties (Van 

'Buren ir La Šalie strs.).

X Pn. G. A. Nakrošis, vie
nas iš Peopies Furniture krau 
tuvių menadžeris, visą savai
tę pasekmingai medžiojo So. 
1 lakotoj. Prišaudė daug faza
nų. ,

■ i ■

X Pereitą šeštadienio Vaka
re iš Kanados jau parvyko p- 
nia P. Budzilaitė-Peldžienė. 
Jaunavedžiai apsigyveno' 
AVest Side.

r

Dienraštis “Draugas” at
stovauja organizuotą lietuvių 
visuomenę.

“Draugą” remia šimtai dF 
(jų, visa eilė parapijų, pen
kios centralinės organizacijos 

(ir L. R. K. Federacija Ame
rikoje. Taip-gi “Draugas” re 
mia visas kilniais tikslais su 
darytas katalikų organizaci
jas. Vieni kitiems padėdami, 
sukūrėme garbingas įstaigas 
k. a. Šv. Kryžiaus Ligoninę, 
dešimtis mokyklų etc.

“Draugas” pasiryžęs ir to
liau pagelbėti Visoms lietu
vių kolonijoms organizuotis, 
burtis krūvon, kurti kultūri
nius židinius, palaikyti esa
mus. Tą “Draugas” daro, tai 
pindamas draugijų, parapijų 
žinias, jų parengimus garsin
damas bei nurodydamas kata
likams kaip galvoti ir spręsti 
painius kartais socialius klau? 
simus.

“Draugą” skaito keliolika 
tūkstančių žmonių, bet “Drau
gas” norėtų aplankyti kiek
vieno lietuvio kataliko namus’ 
ir ten įnešti kiekvienam prie-1 
lankios lietuviškos dvasios. 
“Draugas” prabilo per radio 
pasauliui ir mifrjonai žmonių 
išgirdo lietuvių vardą ir mū 
sų dainas.

“Draugas” parodė jau ne 
kartą savo didelę pajėgą ir 
džiaugiasi visuomenės para
ma.

A. L. R. K. Mot. Są-gos 
Chicagos Apskričio susirinki
mas įvyks sekmadieny, lap
kričio (November) 10 d., 1929, 
2 vai. po pietų Kv. Petro ir 
Povilo parap. svetainėj, AVest 
Pullman.

B. Bitautienė, pirm.

Town of Lake. — Šv. Ce
cilijos giedorių draugija lai
kys susirinkimą lapkr. 8 d., 
Šv. Kryžiaus parap. salėje, 8 
vai. vak.

Visi skaitlingai dalyvauki
me, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui.

K. Bartkaitė, nut. rašt.

North Side. — Kurie užsi
registravę lankyti pamokas 
gavimui pilietybės poperų, pra 
šomi susirinkti 12 d. lapkričio 
į parapijos svetinę, 7:30 va
landą vakare. Kurie da nėra 
užsiregistravę, prašomi taip
gi atsilankyti ir užsiregistruo
ti. Pageidaujama, kad kuo
daugiausia lankytų pamokas, 
nes jos bus duodama veltui.

P. P.

OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbvstės.

op.’SAa
888 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
•MYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

knygų katalogas netrukus tms 
atspauzdintas, išsiunt inėtas 
“Draugo” skaitytojams ir vi
siems jo pareikalavusiems.

Kadangi Amerikos lietuvių 
jaunoji karta natūraliai grie
biasi angliškos literatūros, tai 
“Draugas” įvedė savo knygy
ną n ir angliškos literatūros

Tarime gražių brangių daiktų ldininkė už tai, kad Vilniaus
ir pigesnių, prieinamų kiekvie
no kišeniui.
Tikimės, kad “Draugo” s kai 

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

gedulo minutę sėdėjo ir šyp
sojosi, atleista iš pareigi}. ‘R.’

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarus, vimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 Ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero P7 94 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

Dabar, kuomet lietuvių var
das, “Draugui” pasidarba
vus, plačiai skrlėjd per pa
saulį, kuomet visi domisi mū-

i sų dienraščiu “Draugu”, — 
mes skelbiame

“Draugo” Vajų.

Į ‘'Draugo” Vajų kviečia
me visas kolonijas, visas drau
gijas, visas parapijas.

Nors “Draugas” toliau eis 
padidintas ir pagrąžintas, bet 
kaina pasilieka ta pati 
Amerikoje: metams .... $6.00

pusei metų__ $3.50
Užsienyje, metams __  $7.00

pusei metų __  $4.00

Prenumeratas, žinias, pa
klausimus etc. siųskite:

'Draugas” Pub. 0o.,
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois.

North Side. — Visų drau
gijų atstovų ir renginio komi-i
sijos susirinkimas įvyks 7 d. 
lapkričio, 7:30 valandą vaka
re, parapijos svetainėj. Malo
nėsite visi susirinkti. Artina
si svarbus darbas. Jis vi
siems yra žinomas. Pasitarsi
me ir apsvarstysime, kati vi
sų draugijų pasilinksminimo 
vakaras pilnai pavyktų, nes 
daugiau snsiriąkimų neturėsi-! 
me. Balins įvyks 10 d. lapkri
čio. Laikas trumpas už tai 
gerai prisirengkime, tai ir 
nauda bus gera. Nevien ra
kandus nepirksime, bet ir kas 
negera pataisysime. Tai mūsų j 
reikalas. i

Rengėjas.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
PAPILDYTAS.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojae

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiški, 
patarnavimą.
Pažairnavlmae 

visose Chica 
gos dalyse i, 
priemiesčuose 
Grabai pigiai
net už $26 

OFISAS
8238 South 

Halsted Kt
Victory 4088 

8»

PK

4424 So. Roekvvell

Virginia 12$9

SL

EZERSKI
LIETUVIS GRABOHIUa 

Ofisas:
44*8 8. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Bonlsvard 927 7

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We»t 46th Street
Kampas 46th lr Paulina Sta 

Ttl. Blvd. 6208
Nuliudlmo valandoje krelpkltėe 

prie manęs, patarnausiu slmpatiR- 
kal, mandagiai. gerai tr pigiau 
negu kitur. Kopty&ta dėl šermenų 
dykai.

RUTKUS
UNDERTAKING CO.
F. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3181

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

skyrių. Turime įvairių angliš
koj kalboj maldaknygių ir ATLEIDO UŽ SĖDĖJIMĄ
šiaip jau tinkamų jaunuome-Į ------------
nei knygų.

“Draugo” krautuvėj nuo 
senai turėjome įvairių religi- ’ 
nių daiktų — rožančių, škap
lierių, juostelių, kryželių, rne- 
dalikėlių, stovylų.

Šis skyrius dabar taipgi žy
miai papildytas ir paįvairin
tas.

Daiktų kainos įvairuoja.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

PETN. IR SUBATOJ 
Lapkričio 8-9 

“ONE HYSTERICAL
NIGHT”

Parodoma apie tai, kas atsi
tinka, kai jaunas vyras gauna 
$3,000,000. Dalyvauja Regi- 
nld Denny.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

“L. Ž.” praneša, kad vie
na žemės ūkio ministerijos va-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj 
UTAR. IR SEREDOJ 

Lapkričio 5, 6
“THE FOUR FEATHERS” 

KETV., PĖTN. IR SUB. 
Lapkričio 7, 8, 9 
“STREET GIRL” 

Dalyvauja Betty Compson.j 
Pėtnyčioj ir Subatoj taip-j

gi bus rodoma “King of tbe 
Kongo ’

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1289

Electric Heeteris tiktai . . S 1,18 
Roasteris dėl mėsos kepinio 

98c. Ir ankščiau 
Quortines bonkos dėl ardus 

50c. doz.
Pečiaus paipos 8x24 tik .... l.»e. 
Taipgi užlaikoni boileriam cino- 

tas paipas vsokių šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

REIKALINGAS partneris 
į bučernė ir grocernė, vieta ge
ra ir biznis daromas geras, 
gera proga geram žmogui, 
kad ir nemokanti išmokinsiu. 
Telefonuokitę Ęoosevelt 4738

REIKALINGAS Vargoninin
kas gerai suprantąs Bažnyti
ne muziką. Atsišaukit tuojau

Draugo Redakcija.

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados 
radlo. pianų rolių, re
kordų lr t-t. Taisau 
laikrodžius Ir muslkos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8188

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 

įtaisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dcl

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

“Draugo” knygyne randasi 
apstus pasirinkimas dvasiškų 
ir svietiškų knygų. Didelis

REIKALINGA 20 vyrų, moterį; I kelnių vyrams lr vaikams. Atsilan- 
ir merginų prie lengvo ir švaraus kykit lr jsitikrinkit musų prekių ge

rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
1504 W, 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 34S6

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
Nno 9:30 ryto iki 3:00 po pietų. 

Klauskit Litliuanian Manager

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at-1

TRYS MERGINOS Klaipė
dietės norėtų susirašyti su A- 
merikos lietuviais. f silankyti ir pamatyti vėliau-

Jos prašo laiškus adresuoti:'sios mados naujus 1930
VALERIJA PETRILAITĖ “400” Nash karus su vėliau-. F

Žvejų g-vė 1-2 siais pagerinimais pas
Klaipėda, Lithuania BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng 

4k Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
blsnj J savo rankas ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators 
J. p. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7281

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorins 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 55M

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
MallavoJImo Kontraktorlus 
Dažų Ir Popieros Krautuvė

8884 8. LEAVITT 8T. Cbleago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriųs 

4556 So. Rockwell Street

A.
MARIJONA VILČAUSKIENE,

PO TĖVAIS RAZMAITE
Mirė Springfiekl, III., lapkričio 5 d., 1929 m., 6:09 
vai. vak., 54 metų amžiaus. Kilo iš Tauragės apskri
čio, Naumiesčio parap., Bartininkų kaimo. Ameriko
je išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Povilą, 4 sūnus: 
Juozapą, Petrą, Kastantą ir Povilą ir dukterį Anas
taziją; 3 seseris: Rožę Maziliauskienę, Domicėlę Lie- 
kienę ir Marei,joną Aitutienę; Lietuvoj 2 broliu Juo
zapą ir Antaną, ir seserį Oną ir gimines.

Kūnas iš Springfield, III. šiandie parvežtas po 
pietų ir pašarvotas Masalskio koplyčioj. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioje, lapkričio 8 d., iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėta į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamusmas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sunai, Duktė, Seserys, ir Svoge- 
riai.

Laidotuvėms patarnauja graborius Masalskis, Te
lefonas Boulevard 4139.

Parsiduoda rezidencijos lotas prie
šais publišką mokyklą. Galima ir 
bizniuką steigtis. Nauja lietuvių ap
gyventa, kjlanti kolonija. Išlygas 
pritaikysime pirkėjui.

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

Pamatyk šį prieš pirksiant 
bile kur. 3 šmotai vėliausios 
mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas, 
tikras senoviškas rayon, ver-1 
tas $350, atiduosim už $115. 
1930 metų modelio naujas 
screen grid elektrinis radio 
kaina $250, atiduosim už $75. 
9x12 Wilton kauras vertas 
$65, atiduosim už $25, Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, lempos, kėdė, 
indą,i kurtiniai ir tt. Viskas 
kartu arba dalimis. Privatinė 

i residencija. 8228 Maryland 
'avė. 1-mas apt. Tel. Stcwart 
11875..........................

Tel. Lafayette 2082

Tel. Boolevard *814

M. YUSZKA < CO.
PLDMDIMG A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lletuvlama patar
nauju kuogerlausla

4884 80. PAULINA

MORTGEČIAĮ-PASKOLOS
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.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama J vieną dienų. 
Perkame real eetate kontraktu*. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,000 0*
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8788-8718

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus niortgvčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA 8C CO.

3501 West 26th Street


